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A DVTK hazai mérkőzései előtt és után két 
órával az aktuális mérkőzésekre szóló, 
érvényes jeggyel vagy bérlettel a szurkolók 
ingyenesen vehetik igénybe az MVK Zrt. 
járműveit. (Képünkön a részletekről 
egyeztet Kriza Ákos polgármester az akciót 
kezdeményező amigeleken.hu szurkoló portál 
egyik szerkesztőjével, Emődi Zoltánnal)

Ingyenes utazás a Diósgyőr hazai mérkőzéseire

sok a lány valóba…”

PARÁDÉS NYITÁNY!

Győzelemmel rajtolt a DVTK 
Bosch Lean Akadémia Kiemelt feladat az idősek 

védelme
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Egybehangzó vélemények 
szerint az OTP Bank Liga 
1. fordulójának legjobb 
mérkőzésén győzte le a DVTK 
múlt vasárnap a bajnoki 
ezüstérmes Videotont a felcsúti 
Pancho Arénában. Folytatás 
július 23-án 18 órától itthon 
az Újpest ellen – szurkoljunk 
együtt a Diósgyőrnek! 

Előadás-sorozat keretében, havonta egy-egy alkalommal 
különböző bűnmegelőzési témákról hallhatnak felvilágosítást 
a szépkorúak a Miskolci Önkormányzati Rendészet Győri kapui 
épületének előadótermében. 

Sikeresen zárta második tanévét  
a Miskolci Egyetem, 2014 őszén  
elindított Bosch Lean Akadémia  
nyolc hallgatója.
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Sikeresen zárta második tanévét 
a Miskolci Egyetemen, 2014 őszén 
elindított Bosch Lean Akadémia 
nyolc hallgatója.

– A felsőoktatásból kikerülő hall-
gatókra általánosságban jellemző, 
hogy kiváló elméleti tudással, viszont 
kevés gyakorlati munkatapasztalat-
tal rendelkeznek. A Boschnak olyan 
mérnökökre van szüksége, akik gyor-
san felismerik és megértik a kérdéses 
helyzetet, valamint lean eszközök fel-
használásával megoldást találnak a 
felmerült kihívásokra. Abban tudunk 
segíteni, hogy ezt már az iskolai évek 
alatt megtanulhassák. – nyilatkozta 
Frank-Stephan Kupfer, a mis-
kolci Robert Bosch Energy 
and Body Systems Kft. gazda-
sági ügyvezető igazgatója.

A múlt tanév két féléve so-
rán a lean ismereteken túl 
a hallgatók azon készsége-
it és képességeit is fejlesztet-
ték, amelyek az állásinterjúk 
több éves tapasztalata alap-
ján évek óta hiányosságként 
merülnek fel. Ilyenek például 
a problémamegoldó képes-
ség és metodika, valamint a 
csapatban való együttműkö-
dés képessége. A prezentáci-
ós készség, az önreflexió képessége és 
a projektmenedzsment is mind olyan 
kompetenciák, melyek elengedhetetle-

nek egy világcég multikulturális kör-
nyezetében.

A kísérleti projekt harmadik évfo-
lyama ősszel indul legfeljebb 15 hall-
gatóval. 2017 őszén várható egy önálló, 
kétéves duális lean mesterképzés bein-
dítása is. A lean egy vállalatszervezési, 
vállalatirányítási rendszer, amelynek 
célja, hogy a cég minél gazdaságosab-
ban állítsa elő a termékeit, szolgáltatá-
sait. A lean vállalat elsősorban az alap-
ján alakítja ki tevékenységeit, hogy a 
vevő számára mi az érték. Mint mód-
szer legfőképpen az iparban, azon be-
lül is az autóiparban terjedt el.

Az eddig csak a középfokú oktatás-
ban jellemző duális, vagyis gyakorlat-

orientált képzést kiterjesztették a fel-
sőoktatásra is. A Bosch a gyakorlati 
képzés kidolgozásában és megvaló-

sításában a lean szakma meghatáro-
zó intézményével, a Lean Enterpri-
se Institute Hungary szervezetével 

működik együtt. A hallgatók az erős 
egyetemi elméleti képzés mellett al-
kalmazható gyakorlati tudást kap-

nak. A lean szakirányra, 
majd a későbbi lean szakra 
jelentkezők az elméleti ok-
tatást a Miskolci Egyetemen 
kapják meg, a hallgatók ez-
után szimulációs gyakorla-
tokon vesznek részt a válla-
lati oktatótermekben. Ekkor 
még laborkörülmények kö-
zött, valós üzleti veszteségek 
nélkül gyakorolhatnak, majd 
később a Bosch gyárban va-
lós feladatok megoldásán 
dolgoznak. A diákokat szak-
mai osztályvezetők és egy 

vállalati szakemberekből álló mentor-
csapat is segíti. Négy nap elméleti ok-
tatást egy nap gyakorlati követ.

Már érezhető a hang-
súlyeltolódás a magyar fog-
lalkoztatás-politikában – ezt 
a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara elnöke mondta 
nemrégiben, a BOKIK kéz-
műves tagozatának éves ülé-
sén. Parragh László szerint 
a szakképzés szerepe jelen-
tősen felértékelődött. 

Bihall Tamás, a BOKIK 
elnöke kiemelte, a kamara 
évről évre egyre erősebb és 
egyre több intézkedési jog-
körrel rendelkezik. Mint el-

hangzott, újabb taggal bő-
vülnek, a japán Takata is 
kamarai tag lesz, a cég a duá-
lis képzésben is jelentős részt 
vállal a térségben. – A gya-
korlati képzéssel az a célunk, 
hogy a fiatalok megismerjék 
a gyárakat, a helyi munkát, 

azt, hogyan működik egy 
üzem. Hogy ne steril környe-
zetben, iskolában tanuljanak 
valamilyen szakmát, hanem 
élő környezetben. Azt gon-
dolom, a Takata ebben ko-
moly szövetségesünk lehet – 
fogalmazott Parragh László.

A tizennegyedik helyen 
végzett a magyar csapat az 
idei Nemzetközi Matemati-
kai Diákolimpián, amit 109 
ország részvételével Hong-
kongban rendeztek meg. 

A hatfős magyar csapatból 
Gáspár Attila, a miskolci Föl-
des Ferenc Gimnázium 10. 
osztályos tanulója aranyérmet 
nyert, a 602 résztvevő közül a 
12. lett.

A magyar csapattagok 
mindegyike szerzett érmet, 
Lajkó Kálmán, a szegedi Rad-
nóti Miklós Kísérleti Gimná-
zium 11. osztályos tanulója, 
valamint Nagy Kartal és Sza-
bó Barnabás, a budapesti Fa-
zekas Mihály Általános Is-
kola és Gimnázium végzősei 
ezüstérmet, Baran Zsuzsan-
na, a debreceni Fazekas Mi-
hály Gimnázium 11. osztályos 
tanulója és Williams Kada, a 
szegedi Radnóti Miklós Kísér-
leti Gimnázium 11. osztályos 
diákja bronzérmet nyert. Az 
európai uniós országok közül 
egyedül Nagy-Britannia előz-
te meg a magyar csapatot. 

Miskolci aranyérem Hongkongban

BOSCH LEAN AKADÉMIA

Erős elméleti képzés, alkalmazható gyakorlati tudás

Jelentősen megerősödött  
a szakképzés szerepe 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére és tiszteletére a 60. évforduló alkalmából  
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kiíró) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat támogatásával

pályázatot hirdet két kategóriában művészeti alkotások létrehozására

SZABADSÁG címmel.

A pályázat témája: Új művészeti alkotások létrehozása, amelyek témája a szabadság,
annak megélése az 1956-os forradalom és szabadságharc szellemi és érzelmi örökségén.

A pályázat célja: A Kiíró célja olyan pályaművek, művészeti alkotások támogatása,
amelyeken keresztül a közösség minél több élményt szerezhet 1956 szellemiségéről.

Pályázók köre: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében élő és/vagy alkotó természetes személy.

Művészeti kategóriák: irodalom és/vagy képzőművészet

A beérkezett pályázatok közül a két szakmai zsűri kategóriánként 
három-három pályázatot részesít díjazásban.

Díjazás formája és mértéke mindkét művészeti kategóriában: 
I. helyezés 150.000 Ft • II. helyezés 120.000 Ft • III. helyezés 100.000 Ft

A Kiíró a szakmai zsűri által javasolt alkotásokból albumot jelentet meg és kiállítást szervez.

A pályaművek benyújtási határideje 2016. szeptember 30. Eredményhirdetés 2016. október 23.

A pályaművek benyújtásának módja személyesen vagy megbízott által MMJV Polgármesteri Hivatal 
Kulturális és Városmarketing Osztályán.

A hivatalos pályázati felhívás elérhető a miskolc.hu weboldalon és bővebb felvilágosítás
a kultur@miskolcph.hu email címen kérhető.

A Miskolci Egyetem és a Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. 2014. szeptemberében kötött 
megállapodást a Bosch Lean Akadémia létrehozásáról



2016. július 23. | 29. hét | XIII. évfolyam 29. szám
Miskolci Napló – A város lapja Közélet 3  

Az idősek védelme kiemelt feladat Miskolcon a rendészeti politikában. 
A hétfőn délután megnyitott előadás-sorozat keretében, havonta egy-egy 
alkalommal különböző bűnmegelőzési témákról hallhatnak előadásokat 
a szépkorúak a Miskolci Önkormányzati Rendészet Győri kapui épületé-
nek előadótermében.

Kiss János alpolgármes-
ter a megnyitón kiemel-
te: ha egy városban nincs 
rend, akkor a gazdasá-
gi sikereket sem lehet él-
vezni. Miskolc gazdasági 
mutatói folyamatosan ja-
vulnak, nagyobb ütem-
ben fejlődik a gazdaság, 
mint a többi hasonló me-
gyeszékhelyen. Városunk 
azonban nemcsak gaz-
daságilag sikeres, a Fidesz-KDNP 
2010-ben új, az erőforrások bővítését 
szem előtt tartó rendészeti doktrí-
nát is meghirdetett. Ennek keretében 
folyamatosan bővül az önkormány-
zati rendészet létszáma, fejlődik az 
infrastruktúra és a technika. Több 
száz új kamera érkezik okos szoftve-
rekkel városunkba, amelyek bűncse-
lekmény esetén emberi beavatkozás 

nélkül riasztást 
adnak le a rendőrség felé. A Salkahá-
zi Program keretében kiosztott sze-
mélyi riasztóeszközök is fokozzák az 
idősek szubjektív biztonságérzetét. 
Miskolc egész Magyarországon ren-
dészeti mintavárossá vált. – A fejlő-
dés pedig számokban is mérhető. A 
rendőrségi statisztikák szerint 2010-
ben majdnem kétezer volt a közte-

rületen elkövetett bűncselekmények 
száma, 2015-re ez közel a felére csök-
kent. – hangsúlyozta Kiss János.

Az alpolgármester kiemelte: a bű-
nözők mindig a leggyengébbeket tá-
madják a legszívesebben, ezért kö-
zös felelőssége mindenkinek, aki a 
közrendért dolgozik, hogy ezeket a 
társadalmi csoportokat különös vé-

delemben részesítse. – Elvárásunk a 
rendészeti vezetéssel szemben, hogy 
a miskolci nyugdíjasokat minden 
körülmények között védjék meg. Te-
gyék világossá a bűnözők előtt, hogy 
nem engedjük őket az idős emberek 
közelébe. Azt a szövetséget, amit a 
Salkaházi Programban kötöttünk a 

miskolci nyugdíjasokkal, határozott 
és következetes idősvédelmi politi-
kával kell biztosítani – hangoztatta 
Kiss János.

A „Ne váljunk áldozattá” címmel 
útjára indított, öt részes előadás-so-
rozat – melyet az önkormányzat kö-
zösen szervez a városi rendészettel 
– az idősekre koncentrál. Az elkövet-
kező öt hónapban szó lesz az áldozat-
védelemről, a trükkös lopásokról és a 
vagyonvédelemről is. Az első előadá-
son Kovács László Csaba a Miskolci 
Önkormányzati Rendészet vezetője 
mutatta be a szervezetet.

Jelenlegi és leendő 
kamionsofőröknek 
és buszvezetőknek 
tartott állásbörzével 
egybekötött szakmai 
napot nemrégiben 
Miskolcon az Orszá-
gos Foglalkoztatási 
Közhasznú Non-
profit Kft.

Az állásbörzét a kormány-
hivatal és a Nemzetgazdasá-
gi Minisztérium közös prog-
ramjaként rendezték meg. 
– A munkaerőpiacra a képzé-
sen keresztül vezet az út, ami-
ben a kormányhivatal is segí-
ti a munkavállalókat – emelte 
ki a börzén Demeter Ervin. 
A megyei kormánymegbízott 
szerint rangos és tisztességes 
megélhetést biztosító mun-
kát kínálnak a munkáltatók, 
az elhelyezkedéshez azonban 
meg kell szerezni azt a tudást, 
ami egy kamion vagy autó-
busz vezetéséhez szükséges.

A rendezvényen mintegy 
húsz kiállító kínált mun-
kalehetőséget. A kormány 
által tavaly elindított hivatá-
sos gépjárművezetői képzés-
re jelentkezőket az Országos 
Foglalkoztatási Közhasznú 
Nonprofit Kft. ügyvezető 
igazgatója köszöntötte. Pá-
kozdi Szabolcs ismertette, 
mintegy 6 ezren érdeklődtek 
az autóbuszvezetői és kami-
onsofőri állásokra a Magyar 
Közúti Fuvarozók Egyesüle-
ténél.

– Óriási az érdeklődés a 
program iránt, hiszen mint-

egy 35 ezer fő regiszt-
rált rá. Közel 1800-an 
kerültek be a képzés-
be, 320-an végeztek 
is, ők már dolgoznak. 
Azt szeretnénk, hogy 
az év végére elérjük a 
6 ezer fős létszámot – 
szögezte le az ügyve-
zető igazgató.

Pákozdi Szabolcs 
elmondta, hazánk logiszti-
kai ágazata óriási fejlődés-
nek indult, elsősorban az or-
szág geopolitikai helyzete, 
földrajzi fekvése miatt.

– Az ágazat képes biztos 
egzisztenciát teremteni. Az 
itt kínált bérek a nemzetgaz-
daságban leginkább közelí-
tik a Nyugat-európai béreket 
– hangsúlyozta.

Az állásbörzén volt olyan 
munkáltató, aki szándék-
nyilatkozatot adott az ér-
deklődőknek: ha megszerzik 
jogosítványukat, akkor al-
kalmazzák is őket. 

KEZEDBEN A KULCS! –  
GÉPJÁRMŰVEZETŐKET KERESNEK

„Segítünk indítani”  
– ez a mottója a 
fiatalokat és a jó 
ötleteket felkaroló 
programnak, melynek 
részleteiről a Miskolci 
Egyetemen tartottak 
tájékoztatót a héten.

Mint elhangzott, akár 
3 millió forint vissza 
nem térítendő uniós tá-
mogatást is kaphatnak 
azok a fiatal vállalkozók, 
akik jól szerepelnek a Ma-
gyar Vállalkozásfejlesztési 
Alapítvány programján. Ta-
valy az országban több száz 
vállalkozás létrejöttét támo-
gatták képzéssel, anyagi se-
gítséggel. Észak-Magyaror-
szágon most 175 vállalkozás 
indítását segítenék. 

A vállalkozások indítását 
segítő programban 18 és 25 
év közötti munkanélküli-
ek valamint 25-30 év közöt-

ti felsőfokú végzettségű pá-
lyakezdők vehetnek részt. A 
túljelentkezés miatt a leen-
dő vállalkozóknak először 
egy tesztet kellett kitölteni-
ük.

– Szövegértési, logikai 
és matematikai feladatsort 
kapnak a fiatalok, amelynek 
keretében igazolhatják kész-
ségeiket, kompetenciájukat, 
pontozni tudjuk adottsága-
ikat – mondta el Horváth 
László, a Magyar Vállal-
kozásfejlesztési Alapítvány 

ügyvezetője. Akik jól szere-
pelnek a teszten bekerülhet-
nek a képzésbe. A fiatalok-
kal szakértők foglalkoznak 
majd, saját projektet tervez-
hetnek, üzleti tervet készít-
hetnek, valamint 3 millió 
forint vissza nem térítendő 
támogatáshoz is hozzájut-
hatnak. A Vállalkozásfejlesz-
tési Alapítvány programjára 
egészen 2017 tavaszáig lehet 

jelentkezni. Az első 
képzés októberben 
indul.

Bár a hazai mun-
kaügyi statisztikák 
javulnak, még min-
dig sok a tennivaló. 
A 6 százalékos ál-
talános munkanél-
küliségi ráta mellett 
ugyanis, a 15 és 24 
év közötti korosz-
tály 14 százalékának 
nincs munkája – er-
ről Pfliegler Péter 

beszélt. Miskolc alpolgár-
mestere hozzátette, a város 
támogatja a vállalkozások 
alapítását, mert ez is segíthet 
helyben tartani a lakosságot. 

– Miskolc az első olyan 
város az országban, amely 
a HIPA, a Magyar Befek-
tetésösztönzési Ügynökség 
értékelése szerint, immár 
harmadszor nyerte el a be-
fektetésbarát település cí-
met – emelte ki az alpolgár-
mester.

Fiatal vállalkozóknak segítenek

„Nem engedjük az idősek közelébe 
a bűnözőket 
Miskolcon!”
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Strandokat, büfésorokat és turisz-
tikailag frekventált helyeket elle-
nőriz a fogyasztóvédelem nyáron. 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyére 
mintegy 100 ellenőrzést rendeltek 
el, eddig az esetek harminc száza-
lékában tapasztaltak valamilyen 
jogsértést.

A napokban elkísértük az elle-
nőröket egy körútra, az egyik városi 
strandon, akiknek a jegyvásárlás után 
rögtön a büfésorra vezetett az útjuk. 
Persze a kiszolgálók ekkor még nem 
tudják, hogy a hatóság embereivel 
állnak szemben. A próbavásárlás so-
rán ellenőrizték a kitöltött ital meny-
nyiségét, a számlaadási kötelezettség 
betartását és az árak megfelelő fel-
tüntetését is, ezúttal nem találtak sza-
bálytalanságot.

– Az eddig vizsgált vállalkozások egy 
részénél kisebb jogsértéseket találtunk, 

ilyenekben nem feleltek meg a jogsza-
bályi követelményeknek – mondta el 
Horváthné Szendrei Szilvia, a megyei 
kormányhivatal fogyasztóvédelmi osz-
tályának vezetője. Több esetben előfor-

dult, hogy az ár nem megfelelően volt 
feltüntetve, a vállalkozó nem követte 
az árváltozást, vagy a vásárlók könyvét 
nem kezelte a jogszabályoknak megfe-
lelően. Mint megtudtuk, a szabályta-
lanságokért 15 ezertől akár 500 ezer fo-
rintig terjedő bírság is kiszabható.

Néhány méterrel távolabb egy má-
sik ellenőr dolgozott a strandon, ő a 
fürdővíz minőségét vizsgálta. A kémi-
ai és mikrobiológiai vizsgálatok alapján 
megfelelőnek találta a víz minőségét. A 
megyei tisztifőorvos szerint ez legtöbb-
ször magukon a fürdőzőkön múlik. 
Asztalos Ágnes kiemelte, használjuk a 
zuhanyzókat, lábmosókat és csak tisz-
ta testtel menjünk bele a fürdővizek-
be. Nem csupán a fürdés előtt, hanem 
utána is zuhanyozni kell. Az ÁNTSZ 
mellett a strand üzemeltetőjének is 
kötelessége, a fürdővíz minőségének 
rendszeres vizsgálata. 

Egyedülálló vadászati tartalommal 
berendezett személykocsikat állít 
forgalomba a Lillafüredi Állami Erdei 
Vasút. A két tematikus jármű kialakítására 
a Földművelésügyi Minisztérium és 
a Lillafüredi Kisvasútért Alapítvány 
támogatásával nyílt lehetőség.

A vadászati tematikájú 
berendezés megalkotá-
sának célja a hagyomá-
nyos vadászati kultúra és 
a vadászat bemutatása, 
népszerűsítése. A belső 
tér kialakításánál igye-
keztünk megidézni a va-
dászat hangulatát: a cso-
magtartók szegélyeit és 
egyéb faszerkezeteket 
vadászati motívumvilá-
got idéző fafaragásokkal 

láttuk el, valamint tró-
feákat és látványos is-
meretterjesztő tablókat 
helyeztünk el. Ezek be-
mutatják a magyar erdők 
vadállományát, valamint 
a vadászat hagyományos 
eszközeit, érdekességeit. 
A vadfajok közül megje-
lenik a gímszarvas, az őz, 
a vaddisznó és a dámvad, 
de megismerhetik az ér-
deklődők a muflont és az 

erdei szalonkát is. A „va-
dászati” személykocsik 
terveink szerint külön-
vonati és menetrend sze-
rinti forgalomban egya-
ránt közlekednek majd 
a Lillafüredi Állami Er-
dei Vasút vonalain, első-
sorban a tavaszi-téli idő-
szakban – mondta el Zay 
Adorján, az ÉSZAKER-
DŐ Zrt. vezérigazgatója.

Miskolc vezetése csaknem 15 
millió forintért teljesen felújít-
tatja nyáron a Miskolci Nemzeti 
Színházban a színpadokat.

Számos előadást, számos nagy si-
kert láttak, de bizony alaposan el is 
használódtak a színpadok a miskolci 
teátrumban. Nincs hiány repedések-
ből a nagyszínház színpadán sem, a 
világot jelentő deszkák elöregedtek, 
elvékonyodtak, nehézkessé, nem rit-
kán veszélyessé vált rajtuk a játék. 
Ennek azonban hamarosan vége, 
Miskolc vezetése, mint az épület tu-
lajdonosa, csaknem 15 millió forin-
tért teljesen felújíttatja a színpadokat, 
hogy a jövő évad előadásait már új 
deszkákon kezdhesse a társulat.

Mint megtudtuk, a színpadi bur-
kolatok a ’90-es évek elején ké-

szültek, még az akkori felújítások 
alkalmával. Azóta nem lettek kor-
szerűsítve, s az igénybevétel na-
gyon megviselte őket. Béres Attila, 
a Miskolci Nemzeti Színház igaz-
gatója szerint három helyen ala-
kult ki különösen súlyos állapot: a 
Kamaraszínházban, a Nagyszínház 
hátsó színpadán, illetve a Csarnok-
ban. – Most így egyben az egészet 
megpróbáljuk kicserélni – nyilat-
kozta a direktor.

Egyre gyakoribb vendé-
gek Miskolc belvárosá-
ban a vadkacsák, gólyák, 
kócsagok és gémek. A 
Szinva vonzza őket, 
melynek sokat tisztult a 
vize a korábbi évtizedek-
hez képest. Sok benne az 
apróhal és a béka is, így egyre több 
vízimadár száll le vagy fészkel itt.

Nemcsak fehér, hanem a ritkább, 
erdőkben fészkelő és az embert ál-
talában messzire elkerülő fekete gó-
lyát is sikerült lencsevégre kapni a 
patakmederben. A szakértők szerint 
valahol Lillafüreden fészkelhet. Hor-
váth Ildikó (képünkön) tíz éve lakik 
a Szinvánál, s azt mondja, néhány éve 
láthatóan egyre több a madár a pa-
taknál. Ez lassan helyi látványosság 
lett, Ildikó szerint jobban oda kellene 
figyelni a védelmükre. – Fontosnak 
érzem, mert ez egy nagyon szép do-
log. A város közepén lejövünk a part-
ra, szétnézünk és látjuk ezeket a szép 
madarakat, ahogy itt úszkálnak. Ez 
szerintem csodálatos – nyilatkozta.

A fokozottan védett, félmillió fo-
rint eszmei értékű fekete gólyát ko-

rábban sokáig nem láttak erre, két 
éve viszont egyre gyakrabban száll 
le Diósgyőrben, valószínűleg a ha-
lak és békák miatt. – A környező 
vidékeken általában bányatavak 
vannak, ott nehezebb nekik élel-
met szerezni. A Szinva vize tiszta, 
pisztrángok és egyéb halak, hül-
lők élnek benne, így a fekete gó-
lya vagy éppen a kócsag is arány-
lag könnyen meg tudja szerezni a 
táplálékát – mondta el Lehoczky 
Krisztián a Mályi Madármentő 
Egyesület elnöke. A természetvé-
dők a fészkelő, költő madarak mi-
att nyár elején arra kérték a Város-
gazdát, hogy később kezdjék el a 
Szinva meder tisztítását és a kaszá-
lást a meder mentén. 

Egyre szépül a vasgyári templom

Vizsgálják a strandokat, büféket,  
turistaközpontokat

VÉDETT MADARAK  
a Szinva mentén

Megújulnak a világot  jelentő  
deszkák

Különleges tematikus személykocsik

A több mint százéves vasgyári 
római katolikus templom külsejét 
ötven év után sikerült megújítani. 
A legutóbbi munkákhoz az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma 
tízmillió forintos támogatást 
biztosított.

Korábban veszélyessé váltak a 
műkő elemek, pergett a vakolat, mál-
lottak a téglák, a palatetőt is megtép-
te a szél az évtizedek során. Pehm 
Gilbert Antal plébános elmondá-
sa szerint 1908-ban szentelték fel a 
templomot. A II. világháborúig vi-
rágzó egyházközösség volt itt, oda-
figyeltek a templom állagára. Ezután 
azonban pusztulásnak indult az épü-
let, valamikor az ötvenes években 
engedélyeztek egy belső festést a pár-
kányzatig. Mást nem lehetett felújíta-
ni, 1998-tól kezdődtek rekonstrukci-
ós munkálatok, mióta a Szent Ferenc 
Kistestvérei Közösség látja el az egy-
házszolgálatot. 

Az eltelt évek során teljesen megú-
jult a bejárat feletti rész. Letisztítot-
ták a téglákat, új csepegőjárda épült, 
kibővítették az elektromos vezeték-
rendszert. Az eltöredezett pala he-
lyett egységes fémborítást kapott a 
tető, felújították a keleti és a nyugati 
homlokzatot is. A templom díszítése-
it – főleg a műkő elemeket – kicse-
rélték, hogy ne  peregjenek tovább, 
nemrégiben pedig egy újabb nagy-
szabású munkával végeztek. – A tor-

nyok felújítását is helyi kivitelező 
vállalatok végezték el, igen lelkiisme-
retesen – nyilatkozta Simon Gábor 
építészmérnök. Az ősztől tavaszig 
tartó munkához a hívek és az egri 
érsekség mellett az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma is támogatást 
nyújtott. Az eddigi felújításokra for-
dított összeg eléri a százmillió forin-
tot, az építész szerint még legalább 
ennyit kellene elkölteni a belső mun-
kálatokra is.
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Az Európai Unió tervei szerint a 
menekültek ellátásából minden 
tagországnak ki kellene vennie 
a részét és egy bizonyos kvóta 
alapján bevándorlókat kellene 
befogadnia Magyarországnak is. 

A Kormányzati Tájékoztatási Köz
pont szerint a kisvárosnyi beván
dorló százmilliárdos nagyságrendű 
terhet róna a hazai költségvetésre 
és veszélybe kerülhetne az otthon
teremtési program, a közszféra bér
emelése és a családi adókedvezmény 
is. A korábban kiszivárgott hírek 
szerint Brüsszel minden egyes visz
szautasított bevándorlóért 78 millió 

forintot számolna fel, miközben egy 
magyar állampolgárra csupán egy
millió forintot áldoz. A Fidesz még 
februárban kezdeményezett népsza
vazást a betelepítési kvóta ügyében. 
A referendum kérdése így hang
zik majd: akarjae, hogy az Európai 
Unió az országgyűlés hozzájárulása 
nélkül is előírhassa nem magyar ál
lampolgárok Magyarországra törté
nő kötelező betelepítését? A miskolci 
városháza bejáratára már kitették a 
népszavazás hirdetményét.  A név
jegyzékbe felvett választópolgárokat 
augusztus 15éig értesítik, szavazni 
pedig október 2án, vasárnap, reggel 
6 órától, este 7 óráig lehet majd.

Népszavazás 2016
AKARJUK A KÉNYSZER-BETELEPÍTÉST?

Elfogadhatatlannak nevezte Brüsszel 
nemrég nyilvánosságra hozott mene-
kültügyi javaslatát Rogán Antal. 

A miniszterelnök kabinetfőnöke a 
kormányülés szünetében tartott sajtótá
jékoztatóján szerdán azt mondta: a kor
mány arra az álláspontra jutott, hogy 

nagy veszély fenyeget és soha indo
koltabb nem volt a népszava

zás, mint most. Az Európai 
Bizottság javaslata teljes 
egészében elvenne minden 
jogkört menekültügyekben 
és bevándorlási kérdések
ben a tagállamoktól.

A brüsszeli bizottság ja
vaslata nem csak arról rendelkezik, 
hogy az Európába érkezett és valami
lyen formában befogadott bevándor
lókat kötelező formában osszák szét 
a tagállamok között, hanem arról is, 
hogy még a menekültkérelmek elbírá
lására vonatkozó jogkört is elvonnák a 
tagállamoktól. A bizottság létrehozna 

egy közös európai menekültügyi hiva
talt, ez bírálná el az összes bevándorlá
si és menekültkérelmet, ő döntené el, 
hogy kit kell befogadni, ezt követően 
pedig a bizottság kötelező jelleggel szét
osztaná az így befogadott embereket a 
28 uniós tagállamba.

Rogán Antal hangsúlyozta: a ma
gyar kormány szerint ez teljes egészé
ben elfogadhatatlan, óriási veszélyt és 
kockázatot jelent. A javasolt rendszer 
nyilvánvalóvá teszi, hogy a beáram
lás folytatódni fog Európába, holott 
ennek a megállítására lenne szükség. 
A határok megvédése az elsődleges, 
nem a bevándorlást ösztönző közös 
menekült ügyi rendszer létrehozása.

Az Európába érkező mig
ránsok nem akarnak integ
rálódni, a terrorizmus és a 

migráció kéz a kézben jár – je
lentette ki Kósa Lajos az M1 
aktuális csatorna keddi műso
rában. Vajon meddig kell vár
ni arra, hogy az Európai Unió 
és a baloldali pártok rájöjje
nek, hogy a terrorizmus, az 
egész európai életforma ellen 
irányul és megváltoztassák ál
láspontjukat? – tette fel a kér
dést a Fidesz frakcióvezetője.

Kósa Lajos, aki az országy
gyűlés rendészeti bizottságá
nak elnöke is, beszámolt ar
ról, hogy a bizottság a röszkei 
látogatásakor példásnak ítél

te a tranzitzóna működését. 
Svéd és finn rendészeti szak
emberek is hasonlóan nyilat
koztak az intézményről – tet
te hozzá. A gondot az jelenti 
– folytatta – hogy a Beván
dorlási és Állampolgársági 
Hivatal munkatársai szerint 
a migránsok 9095 százalé
ka nem együttműködő. Nem 
mutatnak be úti okmányt, 
hamis adatokat közölnek és 
miközben például azt állít
ják, hogy Szíriából jöttek, 
nem beszélnek arabul – fűz
te hozzá.

Soós Attila, a 
Fidesz miskolci 
frakcióvezetője 
érdeklődésünk
re úgy nyilatko
zott: teljesen ir
racionális, nem 
lehetséges, hogy 
az ország, a vá
ros lakosságá
nak beleegyezé
se nélkül, „más hatalmak” egyszer csak úgy 
döntsenek, hogy nekünk kötelező migrán
sokat befogadni. Az is természetes, hogy a 
magyar hatóságok fellépnek az ellen, hogy a 
migránsok úgy jöjjenek be a határon, min
denféle ellenőrzés nélkül, ahogy akarnak. – 
Láthatóan vannak közöttük olyan elemek, 
akik nem feltétlenül jó szándékkal érkeznek 
ide – hangoztatta a frakcióvezető, kiemelve: 
október 2án mindenkinek részt kell vennie 
a népszavazáson, és NEM-mel kell szavaz
nia, vagyis el kell utasítani a bevándorlók 
betelepítését.

Molnár Pé-
ter, a KDNP 
miskolci frak-
cióvezetője sze
rint nagyon 
veszélyes Brüsz
szel bevándor
láspolitikája. A 
kvóta gyakor
latilag meghívó 
lenne azon több 
millió ember számára, akik a kontinensre 
szándékoznak jönni. Az európai keresztény 
gyökerű kultúrát meg kell védeni! Aki a be
vándorlást támogatja, az a magyar nemze
ti érdek ellen van. Mára világosan látszik, 
hogy összefüggés van a terrorizmus és az il
legális bevándorlás között. Európában már 
több száz ártatlan ember vesztette életét a 
terrorcselekmények miatt, nem is beszélve 
az európai nőkkel szembeni erőszakos cse
lekedetekről. Ebből mi NEM kérünk. Ezért 
határozottan az véleményem, hogy nemmel 
kell szavazni – hangsúlyozta a frakcióvezető. 

Simon Gábor 
ö n k o r m á n y -
zati képviselő, 
a Magyar Szo-
cialista Párt 
miskolci ve-
zetője Molnár 
Gyula orszá
gos pártelnöké
vel megegyező 
véleményt fo

galmazott meg lapunknak. Mint mondta, 
ezzel a népszavazással „hatalmi érdekből 
fakadóan be akarják csapni a magyar vá
lasztókat”. – Ebben mi nem veszünk részt, 
és a bojkottal is egyetértünk – hangsúlyozta 
az ellenzéki politikus, hozzátéve, szimpati
zánsaikat is arra fogják kérni, hogy ne men
jenek el szavazni. Magyarországnak Euró
pában van a helye! – hangoztatta Simon 
Gábor, aki annak a véleményének adott 
hangot, hogy a kvótaellenes népszavazással 
„Magyarország Európai Unióból való kilé
pését próbálják előkészíteni”.

Tompa Sán-
dor, a Demok-
ratikus Koa-
líció miskolci 
elnöke megke
resésünkre párt
ja nevében is a 
bojkottot szor
galmazta. Mint 
fogalmazott: „az 
Európai Unió

ban szeretnénk tartani Magyarországot, ez 
a legfontosabb”. Az ellenzéki politikus nyi
latkozatában úgy vélte, a magyar kormány a 
kvótareferendum kérdését „körmönfontan, 
a gyűlölködésre alapozva” teszi fel, „holott 
a fő kérdés az, hogy maradni akarunke az 
Európai Unióban vagy sem?” Tompa Sán
dor annak a véleményének adott hangot, 
hogy az országot mindezzel ki akarják ve
zetni az EUból, s kiemelte, a Demokratikus 
Koalíció tagjai sem kívánnak részt venni az 
október 2ai népszavazáson és mindenkit a 
távolmaradásra buzdítanak. 

Az MSZP és a DK is bojkottálja a népszavazást
Nem vesznek részt az október 2ra ki

írt népszavazáson az MSZP tagjai, helyette 
az első szabad Európanapot kívánják meg

tartani. Ezt Molnár 
Gyula, a párt új elnö
ke jelentette be a na
pokban Keszthelyen, 
ahol Mesterházy At
tilával, a párt koráb
bi elnökével közösen 
tartott sajtótájékoz
tatót. Molnár Gyula 
az MTI tudósítása 
szerint úgy vélte: az 

október 2ai népszavazásnak "nincs jogi kö
vetkezménye, a tárgya valójában nem léte
zik, és nem szól másról, mint egy buta üze
net Brüsszelnek". Az MSZP azzal üzen, hogy 
nem vesz részt a népszavazáson, helyette az 

első szabad Európanapot rendezi meg – 
fogalmaztak a baloldali politikusok. Mint 
mondták, erre a rendezvényre minden olyan 
pártot, civil szerve
ződést és szakszerve
zetet várnak, amelyik 
egyetért azzal, hogy 
“mi Európában aka
runk maradni”. Gyur
csány Ferenc, a DK 
elnöke ugyancsak a 
népszavazástól való 
távolmaradásra buz
dít, közösségi portál
ján úgy fogalmaz:” Maradjunk Európában, 
maradjunk távol a népszavazástól, marad
junk otthon!” Különféle akciókra is buzdít, 
élőláncra a Parlament körül, illetve „európai 
szelfizésre”. 

TERRORTÁMADÁSOK EURÓPÁBAN

Párizs  
2015. november 13. 

Brüsszel  
2016. március 22.  

Nizza  
2016. július 14. 

130 halálos áldozat, több mint 350 sérült 35 halálos áldozat, több mint 200 sérült 84 halálos áldozat, több mint 200 sérült 

„Indokoltabb  
a népszavazás mint valaha”

„A terrorizmus és a  
migráció kéz a kézben jár”

Kósa 
Lajos: 
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Az idei évben az Országos Bírói 
Tanács a Juhász Andor-díj 
ezüst fokozatát Ficsór Józsefnek 
(balról), a Miskolci Törvényszék 
tanácselnökének, címzetes 
táblabírónak, valamint Sisák 
Péternek (jobbról), a Miskolci 
Törvényszék leköszönő elnökének 
ítélte oda.

2001-től kezdődően július 15-e, 
a bírói hatalom gyakorlásáról szó-
ló 1869. évi IV. törvénycikk kihir-
detésének évfordulója, a bírák és 
az igazságügyi alkalmazottak ün-
nepnapja. Ezen a napon adják át a 
Juhász Andor-díjakat, valamint a 
Bírósági Szolgálatért Okleveleket 

és címeket a bíráknak és igazság-
ügyi alkalmazottaknak kiemelke-
dő igazságszolgáltatási tevékeny-
ségük és példamutató életpályájuk 
elismeréseként.

Az idei évben az Országos Bírói 
Tanács a Juhász Andor-díj ezüst 
fokozatát Ficsór József (képünkön 
balról) a Miskolci Törvényszék ta-
nácselnöke, címzetes táblabíró, 
valamint Sisák Péter (képünkön 
jobbról), a Miskolci Törvényszék le-
köszönő elnöke részére adományoz-
ta. Bereczné Klapper Éva Ellen, a 
Miskolci Járásbíróság bírája, Boros 
Csaba Tibor, az Encsi Járásbíróság 
bírája, Móri Katalin, a Miskolci Já-
rásbíróság bírája, valamint Tőzsér 

Ildikó, a Miskolci Járásbíróság bírá-
ja részére címzetes törvényszéki bí-
rói címet adományozott. Ilonkáné 
Pásh Éva, a Miskolci Törvényszék 
bírósági ügyintézője részére főta-
nácsos címet, Kissné Sárkány Éva, 
a Miskolci Törvényszék tisztviselője 
és Takácsné Farkas Judit, a Miskolci 
Járásbíróság tisztviselője részére ta-
nácsos címet adományozott. A díjak 
átadására ünnepélyes keretek között 
az Országos Bíróság Hivatal aulájá-
ban került sor, ahol beszédet mon-
dott Darák Péter, a Kúria elnöke, 
Handó Tünde, az Országos Bírósá-
gi Hivatal elnöke, valamint Gerber 
Tamás, az Országos Bírói Tanács el-
nöke.

Olvasóink hívták fel a figyelmün-
ket kedden, hogy Kazincbarci-
ka ipari területénél valami vegyi 
anyag kerülhetett a levegőbe. 

Nagy erőkkel láttak a helyszínre 
vonulni katasztrófavédelmi mente-
sítő szolgálatokat, speciális, regio-
nális egységeket. Dojcsák Dávid, a 
B.-A.-Z. Megyei Katasztrófavédel-
mi Igazgatóság szóvivője érdeklő-
désünkre elmondta, szén-dioxid 
szivárgásról kaptak értesítést Ka-
zincbarcika ipari területéről. A kár-
esethez a helyi hivatásos tűzoltókat, 
a regionális műszaki mentőbázis 
vegyi konténerét, a katasztrófavé-
delmi mobil labort, valamint a ka-
tasztrófavédelmi műveleti szolgá-
latot riasztották. – Az egységek az 

érintett ipari létesítmény főfoglalko-
zású tűzoltóival közösen dolgoztak 
a szivárgás megszüntetésén és biz-
tosították a helyszínt. Az eset során 
nem sérült meg senki, a szabadba 
kerülő gáz a lakosságot nem veszé-
lyeztette. Az eseményt iparbiztonsá-
gi hatósági eljárás keretében vizsgál-
juk – nyilatkozta a szóvivő.

Bombariadók miatt zárták le a 
környéket július 14-én és 21-én 
délután is Miskolc belvárosában, a 
Centrum környékén, ugyanannál 
a bankfióknál. 

Szabó Csilla, a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Rendőr-főka-
pitányság sajtóreferense érdeklődé-

sünkre elmondta, mindkét esetben 
egy női hang hívta fel a rendőrség 
ügyeletét és azzal fenyegetőzött, 
hogy hamarosan bomba fog robban-
ni a belvárosi bankban. 

Azonnal lezárták a környéket és 
megtették az ilyenkor szokásos óvin-
tézkedéseket. Az érintett bankfiókot 
kiürítették, a rendőrség szakembe-

rei, valamint a tűzszerészek átvizs-
gálták az épületet és a környéket. 
Mint megtudtuk, a vizsgálatok során 
szerencsére semmilyen gyanús cso-
magot, illetve bombát nem találtak, 
az ismeretlen telefonáló (vagy telefo-
nálók) ellen közveszéllyel fenyegetés 
bűntett megalapozott gyanúja miatt 
eljárást indítottak. 

A Készenléti Rendőrség Nemzeti 
Nyomozó Iroda bűnszervezetben 
elkövetett kerítés és kitartottság 
bűntettek elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt 
folytatott eljárást D. János 33 
éves taktaszadai lakos és társai 
ellen.

A gyanúsítottak 2012. júliusától 
Svájcba, Németországba, Hollandi-
ába, illetve Belgiumba szervezték 
meg és irányították jellemzően 20-
25 év közötti fiatal magyar lányok 
szállítását. A lányok bordélynegye-
dekben végezték tevékenységüket. 
Jövedelmük jelentős részét elvették 
a gyanúsítottak. Az elkövetők 2014. 
januárjától Dubaiba is kiterjesztet-
ték tevékenységüket, ahová három 
fiatal magyar nőt utaztattak, pros-
titúciós tevékenység céljából. A Ké-
szenléti Rendőrség Nemzeti Nyo-

mozó Iroda munkatársai a másfél 
éves felderítő munka eredménye-
ként 2014. október 21-én a hajna-
li órákban Miskolcon elfogták a 
szervezet hat tagját. A nyomozók 
a gyanúsítottaktól több nagy ér-
tékű gépkocsit, illetve a házkutatá-
sok alkalmával további értékes mű-
szaki cikkeket, arany ékszereket és 
készpénzt foglaltak le, emellett több 
ingatlant zár alá vettek. Az eljárás 
során a rendőrök megállapították, 
hogy a bűnszervezet hierarchikus 
és szigorú elszámoltatási rendszer 
szerint, összehangoltan működött, 
kisebb bűnözői csoportokat is ma-
gába olvasztva. A vizsgált időszak-
ban a bűnszervezet több mint 100 
millió forintot vett el az általuk 
szervezett és irányított lányoktól. A 
széleskörű, több éven át tartó nyo-
mozás során a rendőrök összesen 
16 gyanúsítottal szemben jártak el.
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Hatósági helyszínelés miatt késtek hétfőn a vonatok a Miskolc-Sze-
rencs-Nyíregyháza vonalon, a Mávinform tájékoztatása szerint 
ugyanis a Szerencs-Mezőzombor szakaszon július 18-án reggel egy 
holttestet találtak.

Lapzártánkig nem kaptunk róla információt, hogyan került az ismeretlen 
személyazonosságú elhunyt a sínek közé, illetve hogy mi okozta a halálát. 
A helyszínelés idejére a két állomás között a vágányokat lezárták, vonatpót-
ló buszok közlekedtek. Az átszállások miatt a Miskolc-Szerencs-Nyíregyhá-
za vonalon egyes vonatoknál akár félórával is megnőhetett a menetidő. A 
Mávinform tájékoztatása szerint, valamivel délelőtt tíz óra előtt indulhatott 
meg egy vágányon a vonatközlekedés Szerencs és Mezőzombor között.

Halottat találtak 
a sínek között

 Díjak és címek adományozása 
 a bíróságok napján

KÜLFÖLDÖN FUTTATOTT  
NŐKET A MISKOLCI BŰNBANDA

Gázszivárgás Kazincbarcikán 

BOMBARIADÓK MISKOLC BELVÁROSÁBAN

Oltási papír, gyűjtőzacskó és 
póráz – ezek nélkül nem érdemes 
kutyasétáltatásra indulni.  
A miskolci rendészek ugyanis 
napi szinten ellenőrzik 
betartják-e az ebtulajdonosok  
az idevonatkozó szabályokat. 

Játszótérre tilos kutyát bevin-
ni, szabálysértésnek minősül, ez 
táblákkal is van jelölve. Lakótele-
pen csak pórázzal lehet sétáltatni 
és az erre kijelölt futtatókban sza-
bad elengedni az állatokat. A sza-
bályok egyértelműek, mégis sokan 
nem tartják be ezeket. A rendészek 
nemrégiben a Kurucz és a Bársony 
János utcában tartottak ellenőr-
zést, lakossági bejelentésre. A leg-

több panasz a kutyaürülék miatt 
érkezik, nem árt tudni, hogy ha ezt 
széthagyja valaki az köztisztasági 
szabálysértésnek minősül, szank-
cionálható. Kovács László Csaba, a 
MIÖR közterület-felügyeleti és ren-
dészeti vezetője elmondta, az is sza-

bálysértés, ha valaki a figyelmezte-
tések ellenére, játszótérre viszi be 
a négylábúját. A szabálytalanságo-
kért akár öt és ötvenezer forint kö-
zötti bírság is kiszabható, de elő-
fordul, hogy csak figyelmeztetik a 
gondatlan kutyasétáltatót.

Kutyasétáltatókat ellenőriztek

Képünk illusztráció

Képünk a 2015-ös, miskolci összbírói értekezleten, 
„Az Év Bírája” díj átadásánál készült.
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A Vasárnapi Ujság 1899. július 2-ai tudósítása szerint „Magyarország váro-
sai közt Miskolcz volt az első, mely gyászos végű Erzsébet királynénk emléke-
zetét nyilvános helyen emelt szoborművel megörökítette. A díszes fehér kő-
állványon elhelyezett szép mellszobor már készen áll s Miskolcz város egyik 
szép közhelyét, a Népkerttel kapcsolatos új ültetésű Erzsébet-ligetet ékesíti. A 
közadakozásból állított jeles mellszobor Stróbl Alajos mintázása után bronz-
ból van öntve s legszebb női kora teljes bájában ábrázolja az örökre felejthetet-
len királynét. Az ünnepies leleplezés június hó 17-én történt nagy résztvevő 
közönség jelenlétében.” A szobor eredetije ma a Herman Ottó Múzeumban 
található, másolata 1998-ban került vissza az eredeti talapzatra a Népkert-
ben. Az eredeti állapottól ez annyiban különbözik, hogy a szobor egykor a 
Kálvária felé, tehát nyugati irányba nézett. Most arccal a népkerti épülete-
ken, temetőn túl, a lakótelep irányába, észak felé néz.  FOTÓ: MOCSÁRI LÁSZLÓ

Hirdetés

...ÉS MOST

A pálos szerzetesek kolostora 710 
méter magasságban, „rejtett” ősva-
donban épült föl a Bükkben. Rom-
jaihoz Ómassáról az úgynevezett 
Szuszogó ösvényen lehet följutni. 
Az egykoron a Szentlélek tisztele-
tére felszentelt kolostorról kapta a 
terület a Bükkszentlélek nevet.

IV. Béla uralkodása idején az Áko-
sok azon nemzetségbe tartoztak, 
akik a saját gazdasági gyarapodásu-
kat, hatalmuk kiépítését tartották el-
sődleges szempontnak. Borsodi bi-
rodalmuknak három jelentős pillére 
volt: központja (Diós-)Győr, ahol kő-
várat építettek, a másik Dédes vára, 
a harmadik pedig Cserépvár. 

Az Ákos nembéli Ernye hatá-
rozottan törekedett Dédes meg-
erősítésére, hiszen ezáltal a mai 
Bán-völgyének (korábban Vad-
na-patak völgye), valamint az 
északi területek fontos központ-
ját tarthatta a kezében. A vár 
építésével párhuzamosan egy 
sor más jelentős intézkedést tett 
a vidék helyzetének, így a Bükk 
rengetegeiben élő remeték hely-
zetének rendezése érdekében. 

1240-ben ugyanis remeték 
laktak a mai szentléleki kolos-
torrom helyén – erre utal egy 
ebből az évből származó ok-
levél, amely szerint a „remeték 

földje” megelőzte az itt lévő monostor 
létrejöttét. Egy másik oklevél 1260-70-
es években már az új monostort emlí-
ti, mely a „remeték földjének” nevezett 
helyen jött létre. 

A pálos rend által terjesztett irány-
zat a 13. században került előtérbe. A 

szentléleki kolostort az Ákos nembeli 
István nádor építette, a Szentlélek és 
Krisztus Teste tiszteletére. A megma-
radt romok szép, gótikus építményre 
utalnak. Joggal tételezhetjük fel, hogy 
ugyanazon építőmesterek építhették, 
akik a győri várat és a monostort is 

létrehozták. A pálosok szék-
helyéül szolgáló épületek túl-
nyomó hányada mára már el-
tűnt. A 14–15. században még 
egymás után kaptak a királyi 
adományokat a szerzetesek. 
János király 1530-ban még 
megerősített egy adományle-
velet, de 1540 körül már vi-
lágiak kezére jutottak a rend 
birtokai, s az elszegényedett 
szentléleki kolostor is elnép-
telenedett. Az 1739-ben Di-
ósgyőrbe visszatelepülő pálos 
szerzetesek már nem vállal-
koztak a rommá vált monos-
tor újjáépítésére.                   

SOMORJAI LEHEL 

Miskolc értékei 26.

A szentléleki pálos  
kolostorrom

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...



Egybehangzó vélemények szerint 
az OTP Bank Liga 1. fordulójának 
legjobb mérkőzésével kezdett a 
DVTK múlt vasárnap a Videoton 
ellen a felcsúti Pancho Arénában. 
A Diósgyőr hamar hátrányba ke-
rült, azonban még az első félidő-
ben sikerült két remekbe szabott 
Bognár István góllal fordítani. 

Az első percben egy baloldali kisz-
szöglet után F. Oliveira ívelt a hosszú 
kapufához, ahol Feczesin érkezett és 
közelről a hálóba juttatta a labdát. 
Nem sokáig örülhettek azonban, a 
fehérváriak: a 17. percben Bognár ve-
zette fel a labdát a pálya jobb oldalán, 
a 16-os előterében befelé húzott, majd 
16 méterről ballal ha-
talmas gólt ragasztott 
a jobb felső sarokba. 
Kiegyenlített tehát a 
Diósgyőr, de az izgal-
mas mérkőzés még 
ezután is számos for-
dulatot tartogatott. 
A 39. percben Ug-
rai ment el a balszé-
len egy mintaszerű 
kontra során. Közé-
pen négyen követték 
a támadást, ő Eleket 
választotta, aki egy-
ből Bognárnak tette a 
labdát, aki tíz méter-
ről a bal alsó sarokba 
lőtt. A második félidőben a Videoton 
mindent egy lapra feltéve rohamo-
zott az egyenlítésért, szinte folyama-
tos nyomás alatt tartva a diósgyőri 
kaput. A mieink védelme azonban 
állta a sarat, noha a 81. percben tíz 

emberrel maradtak. Lázár Pál meg-
kapta a második sárga – és így pi-
ros – lapját, labdaelrúgásért. A vége 
is tartogatott fordulatot, a 84. perc-
ben egy veszélyes diósgyőri kontra 

közben Bognárt felvágták a Video-
ton 16-osának jobb oldali sarkánál, 
és Andó-Szabó játékvezető büntetőt 
ítélt. Bognár állt a labda mögé, de 
nem sikerült neki a „mesterhármas”: 
a kapu bal oldalába tartó labdát Ko-

vácsik gyors vetődéssel kiütötte. A 
szinte az utolsó másodpercig izgal-
mas, feszült mérkőzésen ezt követő-
en már nem változott az eredmény 
a DVTK, hatalmas meglepetésre, 

megszerezte a három 
pontot az elmúlt sze-
zon bajnoki ezüstér-
mesétől.

– Nagyon örülök, 
hogy ilyen jól sike-
rült a bemutatkozás, 
ez a győzelem az aka-
rat és a szív diadala 
volt. A mérkőzés előtt 
olyanok voltak az esé-
lyek, mintha a fehér-
vári kommandót ösz-
szeengedték volna a 
diósgyőri Pál utcai 
fiúkkal. A Pál utcai 
fiúk azonban nagyon 
nyerni akartak, büsz-

ke vagyok a srácokra, remekül helyt-
álltak – értékelt Horváth Ferenc, a 
DVTK vezetőedzője. A következő 
bajnokit július 23-án (szombaton) 18 
órától játssza idehaza a Diósgyőr, az 
Újpest ellen. (Forrás, fotók: dvtk.eu)

Ebben az évben is megrende-
zi a miskolctapolcai Avalon 
Park a HELL Kart & Event 
Centerben a II. HELL Kart 
Amatőr Gokart Bajnoksá-
got. A négy elődöntőből az 
elsőt július 11-én, a másodi-
kat pedig július 18-án tar-
tották. 

Akit nem riaszt el az erős 
küzdelem, illetve alig várja, 

hogy összemérje képességét 
egy technikai sportban, még 
mindig van lehetősége a kö-
vetkező két elődöntő vala-

melyikére nevezni, melyeket 
az elkövetkező hétfői napo-
kon tartanak Európa egyik 
legmodernebb elektromos 
gokart pályáján. Minden 
elődöntőből a legjobb négy 
pilóta jut tovább a döntőbe. 
Érdemes nevezni, mert az 
idei év bajnoka egy 4 fős, 2 
éjszakás luxus hétvégén ve-
het részt az Avalon Resort & 
SPA rönkházak egyikében!

Az Aluinvent DVTK-
hoz igazolt Adamecz Lil-
la, aki a magyar bajnok-
ság legjobb labdaszerzője 
volt az előző szezonban. 
– Nagyon örültem Szabó 
Tamás megkeresésének 
– mondta el a játékos. – 
A DVTK szakmai mun-
kája évek óta kiemelke-
dő és örülök, hogy az idei 
szezonban ennek része-

se lehetek. A fantasztikus 
diósgyőri szurkolást el-
lenfélként is nagy élmény 
volt megtapasztalni, min-
dent meg fogok tenni, 
hogy kiérdemeljem a bi-
zalmat és a kitűzött célo-
kat együtt érjük el! Alig 
várom a szezonkezdetet 
és, hogy diósgyőri színek-
ben bemutatkozhassam! 
Hajrá Diósgyőr! 
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A napokban mutatták be a 
DVTK új, bajnokságban haszná-
latos, hivatalos mezeit. 

Az eddigi gyakorlatnak megfele-
lően, a csapat kétévente vált mezt, a 
szállító ezúttal is a Nike. A DVTK 
új mezeit Antal Botond (99), Bacsa 
Patrik (9), Elek Ákos (25) és Lipták 
Zoltán (5) mutatta be. A hazai mez 
továbbra is piros-fehér csíkos, de 
fontos változás, hogy a vállrésztől 
a köldök irányába a fehér csíkok 
színátmenetet képeznek, így a váll-
rész szinte teljesen piros lett.

A DVTK a következő években 
nem lép pályára fekete mezben. A 
piros-fehér csíkos mezen kívül egy 
új piros mezt is bemutattak, ez, 
valamint a tavalyi évből már jól is-
mert fehér színű mez lesz a csapat 

két idegenben használatos szere-
lése. Nemcsak az új mezeket mu-
tatjuk be, hanem felkerült egy új 
támogató is – mondta el Benczés 
Miklós, a DVTK sportigazgatója. 
– Ez az új támogató tulajdonkép-
pen a legrégebbi, mégpedig maga 
a szurkoló, aki nem volt eddig je-
len talán egyik magyar csapat me-
zén sem. 

Fontosnak tartjuk, hogy így jel-
képesen a szurkolók a játékosok-
kal együtt kint lehetnek a pályán. 
Ez egy kölcsönös motivációt je-
lenthet, hiszen a szurkolók is érzik, 
hogy a játékosok velük vannak és 
a játékosoknak is nagyon fontos a 
szurkolók támogatása. Bízom ab-
ban, hogy szurkolóink szeretet-
tel fogadják majd az új mezeket – 
emelte ki a sportigazgató.  

Diego Vela után újabb spanyol légióst igazolt a DVTK. José Antonio 
Delgado Villar, ismertebb nevén Nono fiatal kora ellenére közel negy-
ven mérkőzésen lépett pályára a spanyol első osztályban.

Nono az Atletico Madridban kezd-
te pályafutását, 15 évesen pedig a 
Real Betishez igazolt. Az andalúziai 
csapatban mutatkozott be 2012. má-
jus 5-én a spanyol első osztályban. A 
2012/2013-as szezonban tizenöt al-
kalommal lépett pályára az első osz-
tályban, csapatával Európa Ligát érő 
helyen végzett a bajnok-
ságban. A követke-
ző szezonban így a 
nemzetközi poron-
don is szerepelt a 
Betis színei-
ben.

N o n o 
t ö b b s z ö -
rös spanyol 
ut á np ót-
lás váloga-

tottnak mondhatja magát. A spanyol 
U19-es nemzeti csapatban 6 alka-
lommal szerepelt és 2012-ben Euró-
pa-bajnoki címet szerzett. A spanyol 
U20-as válogatott mezét pedig 5 al-
kalommal viselte és egy gólt szerzett. 
– A nyáron több játékos távozott Di-
ósgyőrből, legtöbben a középpályá-

ról, a támadósorból, ezért 
igyekeztünk itt is to-
vább erősíteni a csa-
patot, illetve a koráb-

bi tapasztalatok 
alapján a spa-

nyol vonalat 
– nyilatkoz-
ta Benczés 

Miklós, a 
DVTK sport-

igazgatója.
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ELINDULT A DVTK!

Győzelemmel mutatkozott be Horváth Ferenc

ÚJ MEZEK, ÚJ „TÁMOGATÓ” 

II. HELL Kart Amatőr Gokart Bajnokság

ÚJABB SPANYOL LÉGIÓS
Kriza Ákos polgármester tájékozta-
tása szerint, a DVTK hazai mérkőzé-
sei előtt és után két órával – a DVTK 
– Újpest találkozótól kezdődően – az 
aktuális mérkőzésekre érvényes be-
lépőjeggyel, vagy bérlettel rendel-
kező szurkolók ingyenesen vehetik 
igénybe az MVK Zrt. járműveit.

Az amigeleken.hu szurkolói por-
tál képviselői kedden levélben ke-
resték meg Kiss János alpolgármes-
tert, amelyben arra kérték, vizsgálják 
meg az ingyenes utazás lehetőségét. 
Így még több embert lehetne kicsá-
bítani a stadionba, megkönnyítenék 
a közlekedést a vidékről érkezőknek 
és a helyieknek is. A szurkolókat még 
aznap este értesítették, hogy az el-
képzelés megvalósítható és gyorsan 
ki is dolgozzák a pontos feltételeket. 

Nem telt el 36 óra, az amigeleken.
hu megkapta a hivatalos választ Kriza 
Ákos polgármestertől, melyet közzé is 
tettek a portálon. – Kiss János alpolgár-
mester úr tájékoztatott levelükről, illet-

ve kérésükről arra vonatkozóan, hogy 
meccsnapokon az MVK Zrt. járműve-
in az ingyenes utazáshoz legyen elegen-
dő a DVTK aktuális mérkőzésére ér-
vényes jegy, vagy bérlet, a találkozókat 
közvetlenül megelőző és az azt követő 
időszakokban. Javaslatukat köszönöm, 
azt nagyon jónak, sőt továbbgondolás-
ra érdemesnek tartom! – hangsúlyozza 
levelében Kriza Ákos. - Tekintettel az 
Újpest elleni szombati rangadó közeli 
időpontjára, intézkedtem közlekedési 
társaságunk illetékeseinél arra vonat-
kozóan, hogy a DVTK mérkőzései előtt 

és után két órával – a DVTK - Újpest 
találkozótól kezdődően – az érvényes 
jeggyel vagy bérlettel rendelkező szur-
kolótársak ingyenesen vehessék igény-
be az MVK Zrt. járműveit. 

Őszintén remélem, hogy Miskolc 
városa ezekkel az intézkedésekkel 
maga is hozzájárul a magyar labda-
rúgás népszerűségének növeléséhez, 
szeretett csapatunk, a DVTK mind-
annyiunk által nagyon várt sikerei-
hez! Hajrá Miskolc, hajrá DVTK! – 
zárta levelét a polgármester. 

Ingyenes utazás a DVTK hazai mérkőzéseire

Eljött az ideje, hogy Diósgyőrben  folytassa

„Ez egy kölcsönös motivációt jelenthet”
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NYÁRI AKCIÓ 

ÚJABB AKCIÓVAL VÁRJUK A NYÁRI NAPOKON VÁSÁRLÓINKAT  JÚLIUS 20-26-IG!

Farmer UHT tej 
 1 lit. 1,5%

COOP ecet   
10 %-os, 1 lit.

Surf Pink  
mosógél 1,4 l   
Surf White  
mosópor 1,4 kg   
Egys.ár:678Ft/l, 678 Ft/kg

COOP ABC, COOP Szuper áruházainkban:  
Pick Rákóczi csemege szalámi 1 kg 3699 Ft

Pick Zala, Olasz felvágott  1 kg 1399 Ft
Törzsvásárlóknak kuponnal olcsóbb – 1 db vásárlásánál:

Vegeta ételízesítő  1 kg 459 Ft helyett 389 Ft 
Egys.ár:1836 Ft/kg helyett 1556Ft/kg

Keresse az UNIÓ COOP Zrt. COOP üzleteit!

139 Ft

949 Ft

109 Ft

Apróhirdetés
Ács-, tetőfedő munkák, gipsz kar to nozás, 
lambé riázás, filagóriák, elő tetők, kerítések, 
kerti házak és egyéb famunkák készítése; Vel-
ux ablakok beépítése, cseréje; íves fedések és 
hajlatok készítése; tetők szellőztetése. www.
kerekgyarto-acs.hu. Tel.: 06-20/460-6775.

Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 63 900 Ft-
tól, továbbá nyílászárók (műanyag, fa, alu-
mínium), garázskapuk cseréje óriási kedvez-
ménnyel, teljeskörű árnyékolástechnikával. 
Tel./fax: 46/402-292, mobil: 30/336-5528, web: 
www.aluport.hupont.hu, bemutatóterem: 
Miskolc, Bükk áruház I. emelet. Nyitva: h, sz, 
cs, p: 9–17 óráig, k: 9–14 óráig, szo: 9–12 óráig.

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

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

Játékos fehér-fekete-tarka  három hóna-
pos kiscicák gazdát keresnek! Telefon: 06-
70/529-2894.

ÉRETTSÉGIZETTEKNEK Kőműves és hideg-
burkoló, hegesztő, 2 vagy 3 éves, nappali 
vagy esti iskolai képzés. Akár havi 60 ezer Ft 
ösztöndíj Érdeklődj: www.nabiskola.hu Tel: 
46-32-32-90; 70/708-2931.

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

Az akció érvényes: 

2016. 07. 23-tól 2016. 07. 29-ig 

Surf Mosógél Új 1.4L 714,-/l 999,-

Sensil Mosógél 4L 275,-/l     1099,-

Persil Mosókapszula 50db-os 48,-/db 2399,-

Ariel Mosókapszula 15db-os 93,-/db 1399,-

Ariel Mosókapszula 30db-os 87,-/db 2599,-

Tomi Folyékony mosószer 1.32L 757,-/l    999,-

Coccolino Öblítő 1.9L,2L 499,-/l 999,-

Silan öblítő 2l 499,-/l    999,-

Lenor Öblítő 525ml-575ml 606,-/l 349,-

Bref Wc Tisztitó 750ml 532,-/l 399,-

Baba Tusfürdő 400ml 1248,-/l 499,-

Mosószóda 1kg  379,-

Háztartási Szódabikarbóna 1kg    399,-

"

"

Vágd ki a kupont és hozd be  
a Miskolc, Széchenyi u. 32. szám alatti üzletünkbe!

GRAFIKA, KIADVÁNYSZERKESZTÉS, WEBDESIGN
Érettségizetteknek 2 éves ingyenes nappali  
és esti iskolai képzés Miskolcon.
Akár 100 ezer Ft ösztöndíjjal!
Érdeklődj: www.nabiskola.hu Tel: 46-32-32-90; 70/708-2931

M
UN

KA
LE

HE
TŐ

SÉ
G! • Kiegészítő jövedelemforrás

•  Miskolcon és környező 
településeken újság és 
szóróanyag terjesztéséhez 
keresünk heti rendszerességű 
munkavégzéshez részmunkaidős 
terjesztőket.

•  Munkavégzés szombatonként, 
reggeli, délelőtti órákban

•  Jelentkezni a 
rikkancsmiskolc@gmail.com 
email címen, illetve 
hétköznapokon 
15 és 16 óra között 
a 30/352-8040-es 
telefonszámon lehet. 



Nem veszett kárba a Mis-
kolci Termelői Nap egyéves 
születésnapjára megren-
delt torta. Mint ismert, 
a rendezvény az időjárás 
miatt elmaradt, a finom 
süteményből azonban jót 
lakmározhattak a kicsik a 
perecesi nyári napközis tá-
borban.

A miskolci önkormányzat 
perecesi táborában, több tur-
nusban, összesen mintegy hét-
százötven általános iskolásnak 
kínálnak idén is tartalmas, 
hasznos időtöltést a szervezők, 
kedvezményes áron, folyama-
tos tanári felügye-
lettel.

– Augusztus 
ötö di kéig hagyo-
mányosan há-
rom turnusban 
várjuk a hat és 
tizenhárom év 
közötti gyereke-
ket már több éve 
– mondta el Má-
dai Linda tábor-
vezető. – A két-
hetes napközis 
táborban főleg szabadtéri 
programokat szervezünk a 

kicsiknek. Délelőtt sportve-
télkedők vannak, délután pe-
dig kézműves foglalkozások. 
A gyerekek kapnak regge-
lit, ebédet és uzsonnát is. Az 
első turnus június 27-én kez-
dődött. 

A Miskolci Termelői Nap 
első éves születésnapjára 

megrendelt torta egy részét 
a szervezők a Napraforgó 
Egyesületnek ajándékozták 
– ez a civil szervezet mu-
tatkozott volna be a szüle-
tésnapi vásárban – a másik 
részét pedig a perecesi nyári 

napközis tábor kis lakóinak 
vitte el Kiss János alpol-

gármester, a Miskolci Ter-
melői Nap támogatója. Az 
eper krémes édesség mint-
egy 150 diákot örvendezte-
tett meg, többen repetázni 
is sorba álltak. - A perece-
si napközis tábor, ahogy 

egész Pere-
ces is, kivá-
ló természeti 
és turiszti-
kai adottsá-
gokkal ren-
delkezik. A 
vers eny ké-
pesség ér-
dekében ezt 
a területet 
is fejleszte-
ni fogjuk – 
mondta el 

Kiss János, a tábor megte-
kintetését követően.

Szavazóink 68 százaléka a 
Szinva teraszon szeretné 
nézni az olimpiai közvetíté-
seket, mindössze 32 százalék 
választotta a Szent István 
teret. Így eldőlt, melyik mis-
kolci helyszínen szurkolha-
tunk majd az újabb kiemel-
kedő sporteseménynek.

Mint ismeretes, a labdarú-
gó Európa-bajnokság mérkő-
zéseinek városi önkormány-
zat által kezdeményezett 
közvetítése óriási siker volt: 
több mint 25 ezren szurkol-
tak a miskolci LED falaknál 
a Szinva teraszon és a Szent 
István téren. – A siker olyan 
nagy volt, hogy nem is le-
het kérdés: folytatnunk kell 
a sportközvetítési sorozatot! 

Hamarosan elkezdődik Ri-
óban az olimpia, természe-
tesen ennél a kiemelkedő 
sport eseménynél is megte-
remtjük a közös szurkolás le-
hetőségét – nyilatkozta Kiss 
János alpolgármester. Ezút-
tal viszont csak az egyik bel-
városi LED falon lesz közve-
títés. A minap-hu-n online 
szavazás indult, maguk a 

sportszerető miskolciak 
dönthették el, hogy a Szinva 
terasznál vagy a Szent István 
téri LED falnál néznék-e szí-
vesebben az olimpiai játéko-
kat. Az eredmény egyértel-
mű: szavazóink 68 százaléka 
a Szinva teraszon szeretné 
nézni az olimpiai közvetíté-
seket, így oda várják majd a 
miskolciakat. 

A 2015/2016-os tanévben a 
Miskolci Szakképzési Cent-
rum Andrássy Gyula Szakkö-
zépiskola tanárai és diákjai 
két nagyszabású nemzetközi 
projektet hajtottak végre.

2016. május 25. és 28. között 
került sor az iskola által elnyert 
„Határtalanul” pályázat máso-
dik utazására, melynek során 21 
diák és 5 tanár négy napot töl-
tött Erdélyben a sepsiszentgyör-
gyi Puskás Tivadar Szakközép-
iskola vendégeként. A program 
részeként megtekintették a kör-

nyékbeli történelmi nevezetes-
ségeket is, többek között a törcs-
vári kastélyt, a barcarozsnyói 
várat és a brassói fekete templo-
mot. A kint szerzett élményekre 
saját készítésű produktumok is 
emlékeztetnek: egy világító tér-
kép és CNC-vel készített kulcs-
tartók.  2015. október 31-én az 
Andrássy Szakképző osztályai-
ból egy csoportnyi vállalkozó 
kedvű diák négy hétre szak-
mai gyakorlatra indult Milánó-
ba. Az iskola nyertes Erasmus + 
pályázatának köszönhetően in-
gyenes szállás, étkezés, utazási 

és munkahelyi biztosítás várta 
őket ebben a csodálatos város-
ban. A hétköznapokon a cso-
port tagjai autóipari és roboti-
kai cégeknél végeztek gépészeti 
és informatikai feladatokat he-
lyi szakmai vezetők irányításá-
val. A hétvégéken szervezett és 
egyéni kirándulásokon ismer-
kedtek meg Milánó és környéke 
látnivalóival. Nemcsak a tanu-
lók idegen nyelvtudása és szak-
mai tudása fejlődött hatalmas 
mértékben, hanem egész életre 
szóló élményeket is szereztek a 
kint töltött idő alatt.

2016. július 23. | 29. hét | XIII. évfolyam 29. szám
Miskolci Napló – A város lapja

PROGRAMAJÁNLÓ
Program/közélet

Majális Park
Augusztus 6. VI. Miskolci Lecsó- és pecse-

nyefesztivál. A főzés mellett tucatnyi 
különféle program közül válogathat, 
aki augusztus 6-án kilátogat a Majá-
lis parkba. Lesz zöld stand, itt lesznek 
a baráthegyi kutyakiképző vakvezető 
kutyái, a DVTK sportolói, jön a gom-
bász egyesület, lesz motoros- és Tra-
bant találkozó, extrém vidámpark. Itt 
rendezik majd meg az I. Lecsó-Csocsó 
Labdarúgó Kupát is, ahol bábuk he-
lyett emberek mérik össze tudásukat. 

Diósgyőri Kézműves Alkotóház
Július 25-29. Komplex Népművészeti Al-

kotótábor. A Fügedi Márta Népművé-
szeti Egyesület idén ismét megrendezi 
komplex népművészeti alkotótáborát. 
Várják tagjaikat, kollégáikat, a népi 
tárgyalkotás iránt érdeklődőket, akár 
családosan is, hiszen idén is tartanak 
gyermekfoglalkoztatót.

Július 29. 16 óra. Bemutató 11 év alkotásai-
ból Ezúttal Gór Mihály festő és Górné 
Zsigmond Krisztina gobelinhímző mu-
tatkozik be a diósgyőri közönségnek.

Avalon Park
Július 23. 20 óra. Szabó Ádám koncertje 

az Avalon Ristorantéban. 

Akropolisz Szabadtéri Színpad
Július 29. 21 óra. BEST OF… L’ART POUR 

L’ART – A társulat legsikeresebb jelenetei.
Belvárosi református templom
Augusztus 1. 19 óra. OrgonaPont sorozat.  

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

Miskolci FIT-központ (Kazinczy u. 1. I/2.)
Július 27. 9-17 óráig. Nyílt napot tart a Mat-

hias Corvinus Collegium Fiatal Tehetség 
Programja. 

Diósgyőri vár
Július 30-31. A XVII. Középkori Forga-

tagon a várjátékok kedvelői sok új-
donságra, valósághű viadalokra, és 
mulatságra számíthatnak. Az idei 
forgatag több újdonsággal is szolgál 
a történelmi játékok kedvelőinek: 
a hatalmas, új arénában valósághű 
viadalokat rendeznek, a történelmi 
kalandozás éjszaka is folytatódik, és 
külföldi csapatok is érkeznek az I. Di-
ósgyőri Buhurt Tornára! 

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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Varga László országgyűlési képvi-
selő és Bartha György önkormány-
zati képviselő lakossági fogadóórát 
tart 2016. július 28-án (csütörtökön) 
17-18 óra között a diósgyőri képviselői irodá-
ban (Miskolc, Árpád u. 43.).

LAKOSSÁGI FOGADÓÓRA

Szent Hedvig tiszteletére 
tartottak búcsút az elmúlt 
hétvégén Miskolcon, a Diós-
győri vár róla elnevezett ká-
polnájában (képünkön). 

A Szent Anna templom bú-
csúját vasárnap, július 24-én, 
a 10 órai szentmise keretében 
ünneplik, melyet Bosák Nán-

dor ny. debrecen-nyíregyhá-
zi püspök mutat be. Kedden, 
Szent Anna ünnepén egész 
napos szentségimádás lesz a 
templomban. Csütörtökön, 
26-án a 18 órai szentmisét Ke-
lemen Didák boldoggá avatá-
sáért mutatják be a minorita 
templomban. 

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

Itt nézhetjük majd az olimpiát Miskolcon
NYERT A SZINVA TERASZ! 

Édes élet Perecesen  
– a táborlakóké lett a szülinapi torta

Miskolci lakcímigazolvánnyal rendelkező ven-
dégek augusztus első hetében ingyenesen látogat-
hatják a Kisköre Szabadvizű Strandot. Az akcióról 
levélben tájékoztatta a miskolci polgármesteri hi-
vatalt a kiskörei strand vezetője. A turisztikai meg-
hívás a „7 hét a nyárból, 7 Tisza-tavi településsel” 
című program része, amelynek keretében hetente 
más-más települést látnak így vendégül a kiskörei-
ek. Augusztus 1-e és 7-e között tehát, lakcímkártya 
felmutatásával, belépő nélkül fürödhetnek a mis-
kolciak a Kisköre Szabadvizű Strandon.

Egy hét fürdőzésre hívják a miskolciakat

Szakmai gyakorlat, ismeretszerzés a határokon túl
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Eltűnt egy 15 éves fiú
A rendőrök a lakosság 

segítségét kérik egy 15 éves 
kazincbarcikai eltűnt fiú 
megtalálásához. A Kazinc-
barcikai Rendőrkapitánysá-
gon a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Szociális és Gyermek-
védelmi Központ képviselője 
tett bejelentést, hogy Dobro-
si Tamás a Gyermekvédelmi 
Központ miskolci befogadó 
otthonából június 6-án enge-
dély nélkül ismeretlen helyre 
távozott. A felkutatására eddig 
tett intézkedések nem vezet-
tek eredményre. Az eltűnt fiú 
megközelítőleg 155 centiméter 
magas, vékony testalkatú, kreol bőrű. Haja fekete színű, oldalt 
kissé felnyírt, arca hosszúkás, fülei kissé elállóak. Az eltűnése-
kor viselt ruházata nem ismert. A Kazincbarcikai Rendőrkapi-
tányság (3700 Kazincbarcika, Barátság tér 1-3. szám) kéri, hogy 
aki bármilyen információval rendelkezik az eltűnt személlyel 
kapcsolatban, hivatali munkaidőben hívja a 48/510-550/54-66-
os telefonszámon az ügy előadóját. Névtelenség megőrzése mel-
lett is bejelentés tehető az ingyenesen hívható 06-80-555-111 
„Telefontanú” zöld számán.

Töltőért ment, laptopot lopott a miskolci tolvaj
Vádemelést javasolnak a rendőrök Z. Csaba 44 éves helyi la-

kossal szemben, aki a nyomozás adatai szerint, július 8-án 18 
óra körül az egyik miskolci belvárosi műszaki áruházból eltu-
lajdonított egy laptopot A gyanúsított kihallgatása során azt 
mondta a nyomozóknak, hogy nem lopási szándékkal érkezett 
az üzletbe, hanem telefonjához akart töltőkábelt vásárolni, ám 
az nem volt. Ekkor észrevett az üzletben egy őrizetlenül hagyott 

laptopot, látta, hogy nincs biz-
tonsági védelemmel ellátva, így 
magához vette és kisétált az üz-
letből.

A laptopot másnap egy helyi 
piacon pár tízezer forintért el-
adta, majd úgy döntött néhány 

nap elteltével visszamegy 
az üzletbe, megérdek-
lődni, érkezett-e telefon-
jához töltőkábel. Ekkor 
azonban a dolgozók felis-

merték és a rendőrök kiérkezéséig visszatartották. A beisme-
rő vallomást tett gyanúsítottal szemben folytatott nyomozást 
a Miskolci Rendőrkapitányság 2016. július 12-én lezárta, az 
ügy iratait vádemelési javaslattal továbbította az illetékes járási 
ügyészségre.

Veszélyes anyag szivárgott a vasútállomáson
Nátronlúg szivárgott egy vasúti tartálykocsiból július 20-án a 

bánrévei vasútállomáson – tájékoztatott a B.-A.-Z. Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság. Az eset miatt a kazincbarcikai és 
az ózdi hivatásos tűzoltókat, a regionális műszaki mentőbázis 
vegyi konténerét, valamint a katasztrófavédelmi mobil labort 
riasztották. Az egységek a katasztrófavédelmi műveleti szolgá-
lat irányításával biztosították a helyszínt és mentesítő edényben 
felfogták a veszélyes anyagot. A szivárgást a MÁV vegyi men-
tesítő csoportja szüntette meg. A szabadba kerülő nátronlúg a 
tájékoztatás szerint nem veszélyeztette a lakosságot. 

Baleset, torlódás a Csabai kapuban
Közlekedési baleset történt kedden délután Miskolcon, a Csa-

bai kapuban. Az érintett útszakaszon torlódás alakult ki, ami az 
MVK járatait is érintette. A balesetben három személyautó üt-
között, a helyszínelés ideje alatt rendőri irányítás mellett haladt 
a forgalom. Személyi sérülés nem történt, az anyagi kár jelentős.

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 - április 20) Emlékek éledhetnek újjá a hé-
ten, úgy érzi, még bármi lehet a régi. Ne feledje azonban, 
hogy az idő sok mindent megszépít. Lehet, hogy magának 

tesz a legjobbat azzal, ha most megpróbál egy kicsit felejteni. 

Bika (április 21 - május 20) Kicsit lassan telik most ez a hét, 
de így van ez, ha az ember vár valamire. Úgy érzi, nem állhat 
meg addig, míg el nem ért valami fontosat, ugyanakkor azt is 

érzi, mennyire kellene már a pihenés. Mérlegeljen. 

Ikrek (május 21 - június 21) Gyorsabban szeretne haladni 
valamivel, de időről időre meg kell állnia valami miatt. Csak 
nyugalom, így is célba fog majd jutni. Néha Ön is belefárad a 

dolgokba, és – bár titkolja ezt - szüksége lehet egy kis pihenésre

Rák (június 22 - július 22) Sok meglepetés érheti ezen a hé-
ten, és nem biztos, hogy mindegyikre fel van készülve. Fo-
gadja el, amit az élet hoz, és engedje el, aminek mennie kell, 

hiszen mást úgysem nagyon tehet. Keresse magában az erőt.

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Nem kell mindenben 
hősnek lennie, elég, ha legjobb tudása szerint intézi a dolgo-
kat. Ami igazán közel áll a szívéhez, ott merjen nagy feladato-

kat is elvállalni a sikerért. Megvan ehhez a megfelelő fellépése.

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Szeretné megérteni, 
miért történnek Ön körül a dolgok, mert akkor ezek alakulá-
sára is nagyobb hatással lehetne. Erre a héten esélye lehet. 

Viszont nehezére esik meghúzni a határt a munka és a magánélet között.

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Valamit le kell zárnia, 
még ha nem is tűnik egyszerűnek. Igyekezzen úgy intézni a 
dolgokat, hogy az emberi kapcsolatok ne sérüljenek, és bé-

kében válhassanak el. Választania kell, melyik irányba menjen tovább. 

Skorpió (október 24 - november 22) Ha túlesik egy nehéz 
beszélgetésen, sokkal jobban fogja érezni magát, és több ere-
je lesz arra, hogy más dolgokra figyeljen. Ne halogassa tovább 

a dolgot, ne zárkózzon be a saját kis világába ezekben a napokban.

Nyilas (november 23 - december 21) Nem volt könnyű meg-
lépnie valamit, de sokkal jobban érzi magát, hogy megtette. 
Nem lehet egyszerre két helyen és nem sikerülhet minden el-

sőre. Fogadja el, hogy néha újabb köröket kell futnia.

Bak (december 22 - január 20) Csak olyasmit vállaljon, amit 
teljesíteni is tud, különben mindenki keserű szájízzel távozik. 
Tudnia kell felismerni a saját határait, csak abba a dologba 

fektessen ezen a héten energiát, ami vissza is ad Önnek valamit. 

Vízöntő (január 21 - február 19) Élvezze ki a nyugalmat, ami 
most körülveszi, és ne hagyja, hogy bármi megzavarja a pi-
hentető óráit. Olyan élményekkel gazdagodhat a héten, ame-

lyek gyorsan megerősítik a valaki máshoz fűződő viszonyát. 

Halak (február 20 - március 20) Az utolsó pillanatot is ki-
használja arra, hogy helyükre billentse a dolgokat és ez meg 
is fog látszani az eredményein. Meglepheti, milyen könnyű 

megoldások léteznek arra a problémára, ami igen régóta zavarja.

FORRÓ NYOMON

Hétfőn reggel kezdődött el a Diósgyőr várban a lovas-íjász 
napközi. Nagy Lajos lovagkirály egykori várkastélyát idén nyá-
ron is meghódíthatják a gyerekek, három tematika szerint, több 
turnusban. Indul lovas-íjász napközi (július 18-22. és augusztus 
8-12.), angol lovas napközi (július 25-29.) és kutyás napközi (jú-
lius 11–15. és augusztus 1–5.) 

Lovas napközi

A hét fotója

MOCSÁRI LÁSZLÓ 
FELVÉTELE

Focistáink
1

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben a labdarúgó 
EB-n szereplő magyar focisták neveit rejtettük el. Kérjük, a 
megfejtéseket együtt, egy levélben vagy e-mailben, legké-
sőbb 2016. augusztus 17-én éjfélig juttassák el szerkesz-
tőségünkbe (3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.) vagy az info@ 
mikom.hu e-mail címre. A helyes megfejtéseket beküldők kö-
zött egy-egy 2016-os Miskolci Kalendáriumot sorsolunk ki.
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Elismeréseket adtak át a napokban az MVK Zrt. dolgozóinak a miskolci villamosközlekedés elindulásának 119-ik évfordulója alkal-
mából. Az ünnepséggel minden évben azok előtt tisztelegnek, akik 1897. július 10-én elindították a miskolci villamosközlekedést, vala-
mint azok előtt is, akik azóta töretlenül működtetik és fejlesztik azt. A díjakat Singlár Zsolt vezérigazgató adta át. Meszléri Zoltán-díjat 
kapott: Laszák Ernő (esztergályos-lakatos), Lázár Sándor (villamosvezető), Omaszta Balázs (vizsgabiztos). Törzsgárda emléklapban 
részesült 45 éves munkaviszony elismeréséért: Eszlári Imre, Kárpáti József Attila, Kelemen Zoltán. Törzsgárda emléklapban részesült 
40 éves munkaviszonya elismeréséért: Omaszta Balázs. Emléklapot harmincegy MVK dolgozó vehetett át. Fotó: Végh Csaba

MVK ELISMERÉSEK

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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