Miskolc kopjafát állított az elesett székely hősök emlékére

„TESTVÉR, EGY AZ ISTEN, EGY A NEMZET!”
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Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 85 000 példányban – térítésmentes

HAJRÁ MAGYAROK!

A fergeteges EB-focihangulat
után ismét világversenyen
résztvevő magyar sportolóknak
szurkolhatunk. Miskolc város
szervezésében augusztus 6-án
megnyílik a „Hajrá Magyarok!
Sport Terasz”.
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Több száz külföldi sportoló
ismerhette meg Miskolcot
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SPORT TERASZ
Augusztus 4-én,
csütörtökön
befejeződött
a miskolci, 20. Egyetemi
Tájékozódási Futó
Világbajnokság, amelyen
34 ország közel 300
versenyzője vett részt.
A versenyprogram
kialakításakor
a szervezők ügyeltek
rá, hogy a világ számos
pontjáról érkező
sportoló és vendég
megismerhesse
Miskolcot és környékét is.

Éjszakai fürdő habpartyval
és diszkó-fényekkel
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A Miskolctapolcai Strandfürdő most először, a Barlangfürdő viszont már hatodik alkalommal várta a
vendégeket éjjeli fürdőzésre a Strandok Éjszakáján.
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„TESTVÉR, EGY AZ ISTEN, EGY A NEMZET!”
Miskolc kopjafát állított az elesett
székely hősök emlékére

Kopjafát állított Miskolc önkormányzata Székelyföldön, a híres,
1849-es nyergestetői csata helyszínén.
A nyergestetői ütközetet az ókor
egyik leghősiesebb ütközetéhez, a
thermopülai csatához hasonlítják.
1849. augusztus 1-jén Tuzson János
őrnagy és kétszáz székely katonája
próbálta itt megállítani a Csíkszereda felé előrenyomuló többezres cári
és császári hadtestet. A sokszoros túlerő sem bírt a székelyekkel, a honvédek többször is visszaverték a támadást. A hagyomány szerint Tuzson
János csak azután adta fel a hadállását, amikor egy román pásztor a védők hátába vezette az ellenséget.
Kányádi Sándor Nyergestető című
versében így ír erről: „Végül csellel,
árulással / délre körülvették őket, /
meg nem adta magát székely, / mint
a szálfák, kettétörtek. / Elámult az
ellenség is / ekkora bátorság láttán, /
zászlót hajtva temette el / a hősöket a
hegy hátán.”
– Miskolc méltó kopjafát állított,
méltó körülmények között, a csata
167. évfordulóján – mondta el Sömjéni Éva polgármesteri főtanácsadó,

a miskolci küldöttség vezetője. – A
történelmi esemény helyszínén a
csíkkozmási önkormányzat minden
évben megemlékezik a hősökről. Az
ünnepségen a Kárpát-medence magyarsága sok-sok településről képviselteti magát – tette hozzá. Miskolc kopjafáját Darvas Kozma József
plébános áldotta meg; a megemlékezésen koszorút helyezett el Csige
Sándor, Magyarország csíkszeredai
vezető konzulja is.
Papp Ferenc kulturális főtanácsos
beszédében kihangsúlyozta: „Minden
magyar felelős minden magyarért.”

„Testvér, egy az Isten, egy a nemzet” –
ezt a rávésett üzenetet hordozza Miskolc kopjafája, Honti Zoltán fafaragó
alkotása, amelyen található egy 1934-es

máriás ezüstpénz is, ami – ahogyan
neve is mutatja – Szűz Máriát, Magyarország védőszentjét ábrázolja. Alul pedig Miskolc város címere díszíti.

„Nagyobb publicitást érdemelnének
a magyar kincsek"
Miskolc és térsége különösen büszke lehet
történelmére, nagyjaira – elég, csak ha csak
az itt található várakra gondolunk - hangzott
el a Miskolci Bölcsész Egyesület által immár
21. alkalommal megszervezett Magyar Őskutatási Fórum megnyitóján.
Az ötnapos programon egyebek mellett szó
volt a hímzések mágikus hatásáról, ékszerkiállítást rendeztek, emellett ősi kazettás mennyezetű
és freskós templomokban is jártak a résztvevők.
A fórum helyi írók és költők közreműködésével
megrendezett, miskolci irodalmi nappal zárult.
Gyárfás Ágnes, a
Miskolci Bölcsész
Egyesület elnöke elmondta, a program
célja a magyar valóság megismerése,
megismertetése
a
múltban és a jelenben. – A megismerésnek különböző
formái, eszközei van-

nak. Elsődleges a tudományos megismerés, de
legalább olyan fontos nálunk a művészet, a zene,
a képzőművészet, és ami hozzánk nagyon közel
áll: az ősi művészetek közelítése a ma emberéhez – emelte ki.
Petraskó Tamás hagyományőrző, a magyar
kultúra lovagja az őskutatási fórumon arról
szólt, hogy a magyarság hatalmas erővel és értékrendi alapokkal rendelkezik. Tóth Sándor
történész kiemelte, az eddiginél jóval nagyobb
publicitást érdemelnének a magyar kincsek. –
Annyira komoly, nagy mennyiségű kincsei vannak kiállítva a múzeumokban a magyarságnak,
hogy ezekre nagyon
büszkének kellene
lennünk. Nem szerény kis könyveket
kiadni róluk, hanem
nagy, színes albumokat, hogy megtudja a
világ, milyen gazdag
ez a nép kultúrájában történetében –
hangoztatta.

Rostás László miskolci főépítész
kiemelte: a kopjafának fontos szerepe a nemzeti összetartozás hangsúlyozása a valláson keresztül is, hiszen

megjelennek rajta a magyar történelmi egyházak jelképei. – Vannak
szent helyei az országnak. Nyergestető egy ilyen szent hely, ahová egyszer
minden magyarnak el kellene zarándolkolnia – hangoztatta Rostás László. Tiszteletünket kell tenni, akár
csak egy főhajtással is jelezve, hogy a
honvédeink halála nem volt hiábavaló. Ezt a hitet kívánja Miskolc városa is erősíteni. A kopjafa felavatása és
megkoszorúzása után az emlékezők
sorban megérintették azt.

Állampolgársági eskü a városházán

Újabb négy határon túli magyar – három
nő és egy férfi – tett nemrégiben állampolgársági esküt a miskolci városházán.
Ezúttal egy Romániában, egy Szlovákiában,
és két Ukrajnában élő nemzettársunk vehet-

te át a magyar állampolgárságot tanúsító okiratokat. A honosítási dokumentumokat Kiss
János alpolgármester adta át. Azt kérte, legyenek büszkék magyarságukra, adják azt tovább
gyermekeiknek, hogy utódaik is ennek szellemében élhessék mindennapjaikat.

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK
Vasárnap, augusztus 7-én kerül sor
az Avasalja utcán található Jézus kútja búcsúra. A Szent Anna-templomtól
háromnegyed 10-kor indul a körmenet a forráshoz, ahol 10 órától mutat
be szentmisét Szarvas Péter esperes,
plébános, majd a mise után ugyancsak
körmenetben térnek vissza a hívek a
templomba, ahol ezért ezen a vasárnapon a fél 12 órai szentmise elmarad.

A Minorita-templom Nagyboldogasszony-búcsújára jövő hétfőn,
15-én kerül sor. Előtte, pénteken,
szombaton és vasárnap a 18 órai
szentmisék keretében lelkigyakorlatos szentbeszédeket tart Blénesi Róbert minorita, aradi rendházfőnök.
A búcsúi szentmisét 15-én 18 órától
Babály András, a nyírbátori minorita
templom plébánosa mutatja be.
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Ugyancsak Nagyboldogasszony
ünnepén, 15-én lesz 33 éve, hogy
dr. Sedon László kanonok, hejőcsabai plébános bemutatta első miskolci szentmiséjét. Ebből az alkalomból
a hejőcsabai templomban 18 órakor mutatja be hálaadó szentmiséjét,
melyre szeretettel vár mindenkit, akivel a 33 év alatt lelkipásztori munkája
során kapcsolatba került.

A minorita rend Porciunkula-búcsúját ünnepelték a hét elején két
napon át – hétfőn és kedden – Miskolcon, a minorita-templomban
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Miskolci Napló – A város lapja

HAJRÁ MAGYAROK!
SPORT TERASZ

Az egzotikus terep
sem állította meg
A miskolci Bükki Műhely színeiben induló Karlowits-Juhász
Tamás a címvédő versenyzőt is
megelőzve nyerte meg nemrégiben a Borneo Ultra Trail Marathont. A sportolót csütörtök délelőtt hivatalában fogadta Kriza
Ákos, Miskolc polgármestere.

A versenyt az egy évvel korábbi
földrengés áldozatainak emlékére
rendezték meg Borneó északi részén, a malajziai Sabah tartományban. A négy különböző távon induló közel ezer versenyzőnek
ültetvények között vezető földutakon és sűrű esőerdőben húzódó,
meredek ösvényeken kellett teljesítenie a választott távot. A száz kilométer hosszú, közel 5000 méteres szintemelkedéssel nehezített fő
versenyszámban Karlowits-Juhász
Tamás a címvédő malajziai Safrey
Sumpinggel 80 kilométerig fej-fej
mellett haladt, majd az utolsó 20
kilométeren a miskolci versenyző
tempót váltva, sikeresen megnyerte a versenyt.

Kriza Ákos gratulált a versenyzőnek, majd az itthoni lehetőségekről és az edzésekről beszélgettek. –
Korábban még nem futottam ilyen
klimatikus viszonyok között, ilyen
hőmérséklet, és ilyen magas páratartalom mellett – mondta el Tamás.
– Bár voltam tavaly Szicíliában egy
olyan versenyen, ahol szintén 30 fok
felett volt az átlaghőmérséklet, ez
mégis más volt. A testet-lelket egyaránt próbára tevő, száz kilométeres
versenyről és Borneóról előadást is
hallhatnak majd azok, akik augusztus 19-én este 6 órától kilátogatnak a
Factory Arénába.

Augusztus 6-ai kezdettel, naponta 13 órától
A fergeteges EB-focihangulat után
ismét világversenyen résztvevő
magyar sportolóknak szurkolhatunk. Miskolc város szervezésében
augusztus 6-án megnyílik a „Hajrá
Magyarok! Sport Terasz”. Naponta
13 órától a Szinva Terasz óriás kivetítőjén kísérhetjük figyelemmel a
magyar olimpikonok szereplését.
Mint ismeretes, a labdarúgó Európa-bajnokság mérkőzéseinek városi önkormányzat által kezdeményezett közvetítése óriási siker volt: több mint 25
ezren szurkoltak a miskolci LED falaknál a Szinva teraszon és a Szent István
téren. A siker olyan nagy volt, hogy a
város vezetése számára nem is lehetett
kérdés: folytatni kell a sportközvetítési
sorozatot. A riói olimpiánál is megteremtjük a közös szurkolás lehetőségét
– nyilatkozta Kiss János alpolgármester. A minap-hu-n online szavazás indult, maguk a sportszerető miskolciak
dönthették el, hogy a Szinva teraszon,
vagy a Szent István téri LED falnál néznék-e szívesebben az olimpiai játékokat.

DIÁKMUNKA A VÁROSI CÉGEKNÉL
Augusztus végéig összesen 140
diák végez nyári munkát a Miskolc
Holding tagvállalatainál. Villamost takarítanak az MVK-nál,
állatokat etetnek az állatkertben,
mások irodai munkát végeznek a
tanítási szünetben.

működés közben tapasztalhatják meg,
milyen munka folyik a városi vállalatoknál. Elviszik a közszolgáltatások jó
hírét, a cégek pedig ingyen jutnak ki-
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segítő munkaerőhöz, hiszen a béreket
a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból finanszírozzák. A Miskolc Holding tagvállalatainak egy fillérjébe sem kerül.

A programot a Kormányhivatal segíti, a tanulók fizetését a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból finanszírozzák. A
nyári munka tavaly is népszerű volt: a
diákok azért szeretik, mert pénzt kereshetnek, a városi cégek pedig gyakorlatilag ingyen kapnak munkaerőt.
Pásztor Imre, a Miskolc Holding Zrt.
kommunikációs vezetője elmondta,
ezek a diákok szünidőben belülről,

Matematikai arany-, és informatikai ezüstérem
Matematikai diákolimpiai aranyérme mellé, informatikából ezüstérmet is
szerzett Gáspár Attila, a miskolci Földes Ferenc Gimnázium diákja, a Közép-Európai Informatikai Diákolimpián.
Ezt 1994 óta rendezik meg, az idei versenyt július 18-23. között Romániában,
Piatra Neamt-ban tartották, 12 ország 52 diákjának részvételével. A magyar csapat legjobbja Gáspár Attila lett, aki pontszáma alapján a 6. helyen végzett. Öt
aranyérmet osztottak ki, így Attila a legjobb eredményt elért ezüstérmes lett. - A
fantasztikus matematika diákolimpiai aranyérme mellé így informatikából egy
ezüstérmet is szerzett a miskolci Földes Ferenc Gimnázium diákja. Önmagában
már az is szenzációs teljesítmény, ha valaki két tantárgyból olimpiai csapattag
lesz, de hogy mindkét versenyen a magyar csapat legjobbja legyen, az már páratlan – nyilatkozta Veres Pál, a gimnázium igazgatója. Az intézmény diákjai nyáron
egy aranyérmet és három ezüstérmet szereztek a nemzetközi diákolimpiákon.

Fotó: mob.hu
A szavazók 68 százaléka a Szinva-terasz
mellett tette le a voksát, így a Miskolc
Televízió közreműködésével az ott található óriás kivetítőn kísérhetik majd
figyelemmel a miskolciak az olimpia
eseményeit.
A „Hajrá Magyarok! Sport Terasz”
augusztus 6-án, szombaton nyílik,
s ekkortól naponta 13 órától várja a
sportszerető közönséget az ötkarikás
játékok ideje alatt. A szervezők látvá-

nyos meglepetéssel készülnek a nyitónapra, ott lesznek a PannErgy MVLC
első osztályú csapatának pólósai is.
Az első mérkőzés – ahol a magyaroknak szurkolhatunk – augusztus 6-án
14 órakor kezdődik: a magyar vízilabda válogatott Szerbia csapata ellen
száll medencébe. Emellett Szász Emese magyar vívó is pástra lép szombaton, aki ezen a napon akár már érmet
is szerezhet.

Hétszázmilliós fejlesztés
Megtérülnek az elmúlt évtized
beruházásai a Miskolci Egyetemen. A felsőoktatási intézmény
többek között a bölcsész és jogász épület illetve a Sport Központ felújítását is saját forrásból
finanszírozta.
Egy pályázatnak köszönhetően a beruházások és fejlesztések
költségeit részben visszakapja az
intézmény. A több mint hétszázmillió forint már megérkezett az
egyetemre. A pénzt úgynevezett
stratégiai célok megvalósítására
kívánják fordítani. Az országban
három egyetem pályázata nyert. A
Miskolci Egyetem mellett Győr és
Debrecen kapott támogatást az államtól és az Európai Uniótól.
– A Miskolci Egyetem pénzügyileg stabil, ez a forrás arra szolgál,
hogy olyan programokat indítsunk el, amelyekkel a hallgatók

oktatásához, oktatás-fejlesztéséhez kapcsolódó tevékenységeket
tudjuk javítani. A műszaki karok
oktatói utánpótlását is tudjuk segíteni ebből a forrásból – mondta
el Deák Csaba, az egyetem kancellárja.
Az intézmény három olyan pályázaton is dolgozik, amelyek a
kutatás-fejlesztési területeket tudják segíteni. – Ezek közül jelen pillanatban a Felsőoktatási és Ipari
Együttműködési Központ kialakítása a legnagyobb lélegzetű pályázatunk, amellyel közel 5 milliárdos
forrást remélünk idehozni – nyilatkozta Nyíry Attila, a Miskolci
Egyetem tudásvagyon hasznosítási igazgatója. A pályázatot konzorciumi formában adja be az egyetem. A partnerek között ott van a
Bosch, a BorsodChem és az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs
Kft. is.
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Y-HÍD: „NEM AZ A KÉRDÉS, HOGY
MEGÉPÜL-E, HANEM HOGY MIKOR?”
„A megyei jogú városokban élő emberekkel kötött szerződések érvényesek,
és természetesen meg fognak valósulni” – közölte a napokban Havasi
Bertalan. A miniszterelnök sajtófőnöke hangsúlyozta: Orbán Viktor és
kormányának munkája a magyar emberekkel való konzultáción és közös
döntéseken alapul. A sajtófőnök kijelentette: minden, a miniszterelnök
által aláírt Modern Városok Programra vonatkozó megállapodást
maradéktalanul teljesítenek.
Havasi Bertalan ezzel azokra a sajtómegkeresésekre reagált, amelyek
egy friss kormányhatározatra hivatkozva, a visszavont közútfejlesztési tervekről tettek fel kérdéseket. A
kormányhatározat tételesen rögzíti, hogy egyes vidéki városokban és
országosan mely projekteket támogatnak EU-s pénzből, illetve melyeket a központi költségvetés terhére.
Az Integrált Közlekedésfejlesztési
Operatív Programban 108 projekt
támogatását javasolja a kormány,
egyebek mellett az M30 autópálya
Miskolc-Tornyosnémeti közötti szakaszának megépítését is, csaknem
148 milliárd forintos támogatási ke-

rettel. A csomagban hét és félmilliárd Ft-os összeggel szerepel a Tiszai
pályaudvaron kialakítandó ún. intermodális csomópont, valamint a
P+R parkolók kialakítása.
Az Intermodális csomóponthoz is
szervesen kapcsolódó Y-híd nem szerepel ebben a határozatban, emiatt a
napokban több olyan állítás jelent
meg a médiában, és ellenzéki nyilatkozatokban, amelyek azt jósolják: a
beruházás nem valósul meg. Érdeklődésünkre a Városháza szűkszavúan úgy reagált: az önkormányzat
nem mondott le az Y-híd megépítéséről, határozott célja a fejlesztés megvalósítása.

EMLÉKEZTEK

A történeti források szerint
1944. augusztus 2-án éjjel az
auschwitz-birkenaui koncentrációs táborban néhány óra alatt több
mint háromezer romát gyilkoltak

infrastruktúra-fejlesztés”. Az Y-híd
elsődleges célja pedig nem más,
mint az új ipari park bekapcsolása a város közlekedési hálózatába.
Ismét idézve a miniszterelnök sajtófőnökét: „minden, a miniszter-

meg. Az emléknapról 1972-ben határozott a Cigány Világszövetség
kongresszusa. Váradi Gábor, a Miskolci Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a miskolci megemlékezésen kiemelte, nem szabad,
hogy újra megtörténjen a 72 évvel ezelőtti tragédia. – Nem azzal
kezdődött, hogy egyből több ezer
cigányt elgázosítottak, hanem
azokkal a folyamatokkal, amelyek
sokfelé már a 30-as években elindultak – fogalmazott. – Először
csak szavakkal, később pedig tettekkel. Látjuk ennek a történetét,
hiszen az az időszak egy hihetetlenül fekete korszaka az egész világtörténelemnek – tette hozzá.

Jakab Péter a bíróságon próbált
menedéket keresni a Miskolci
Napló ellen indított perével – fogalmazott Soós Attila, a Fidesz
miskolci képviselőcsoportjának
vezetője csütörtöki sajtótájékoztatóján.
– A miskolci Jobbik elnöke, ezzel a perrel próbálta elfeledtetni a
tényt, mely szerint 2015. október 20án, egy keddi napon, szó szerint, ezt
mondta sajtótájékoztatóján: Miskolcon, „a Fidesz-KDNP a nyugdíjasoknak szervezett ingyen bulikkal
foglalkozik, a nyugdíjasokat Fásy
Ádámmal meg évi tízezer forinttal akarja megvásárolni a Salkahá-

zi-programon keresztül.” – mondta
el Soós Attila.
– Mindezek után, a „ megvásárolhatósággal „ingyen bulizással”
megvádolt, egy életen keresztül a

Miskolc-Tornyosnémeti

JÖVŐ TAVASSZAL KEZDŐDHET AZ AUTÓPÁLYA-ÉPÍTÉS
Környezeti hatásvizsgálati eljárás van folyamatban az
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőségen a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt. beruházásában
tervezett M30-as gyorsforgalmi út Miskolc-Tornyosnémeti
közötti szakaszának kiépítése tárgyában. A főfelügyelőség
ennek keretében közmeghallgatást tartott szerdán, a miskolci
városházán.
A korábban gyorsforgalmi útként emlegetett szakasz gyakorlatilag autópálya lesz, annak
megfelelő szélességgel és sebességhatárral. Az M30-as meghosszabbítása a 3-as főúttal párhuzamosan fut majd Miskolctól, egészen a
szlovák határig, Kassa irányába. A
szerdai közmeghallgatáson Csöbör Katalin országgyűlési képvi-

zinkút, tengelysúly mérő
állomás és pályamérnökség is. A beruházás jelenleg a környezetvédelmi
engedélyre vár, ha ez meglesz, utána az építési engedély következik majd, az-

selő elmondta,
itt
feltehetik
kérdéseiket
az érintettek,
hogy orvosolni
tudják a problémákat, mert
nagyon szűkös
az idő.
Az új, kétszer
két sávos autópálya mentén több pihenő és csomópont is épül majd, de lesz ben-

elnök által aláírt Modern Városok
Programra vonatkozó megállapodást maradéktalanul teljesítenek.”
Ezek szerint tehát nem az a kérdés,
hogy megépül-e az Y-híd, hanem
hogy mikor?

Soós Attila: „Jakab Péter menekülne,
de nincs hová!”

A ROMA HOLOKAUSZTRA

Filmvetítéssel egybekötött kerekasztal-beszélgetést tartott augusztus 2-án, a roma holokauszt
nemzetközi emléknapján Miskolcon, a helyi roma nemzetiségi
önkormányzat.

Utánanéztünk: a Modern Városok Program miskolci szerződésében ez szerepel: „Miskolc új ipari
parkjának kialakítása és fejlesztése érdekében az ipari terület kialakításához kapcsolódó közlekedési

tán pedig a szükséges területeket
kell megszerezni. – Amikor meg-

kezdődik a területek megvásárlása, első körben természetesen
megkeressük a tulajdonosokat.
Amennyiben azonban nem jön
lére megegyezés, kisajátításban
fogjuk megszerezni a beruházáshoz szükséges ingatlanrészeket –
nyilatkozta Tüske Tamás, a NIF
Zrt. projektvezetője.
A kétszer két
sávos autópálya
megépítésére a
támogatási keret csaknem 148
milliárd forint.
A tervek szerint
az építkezés jövő
tavasszal
kezdődhet,
2018ban pedig már
járható szakasza lehet a kibővített
M30-asnak.

városunkért és a városunkban dolgozó nyugdíjasaink, teljes joggal
háborodtak fel és várták el a bocsánatkérést az alpári jobbikostól – nyilatkozta a fideszes politikus.
– Mi, a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselői, egyetértünk a
miskolci nyugdíjasok felháborodásával. Jakab ne másoktól, ne a bíróságtól várja a menedéket, a felmentést! – fogalmazott Soós Attila.
– Jakab Péter, a miskolci Jobbik elnöke, egy év után, végre kérjen bocsánatot a „megvásárolhatósággal”
és „ingyen bulizással” megvádolt
miskolci nyugdíjasoktól –zárta tájékoztatóját a Fidesz miskolci képviselőcsoportjának vezetője.

Kérjünk igazolványt, ha
„adományt” gyűjtenek!
„Tudomásunkra jutott, hogy július 25-26-án
az Avasi városrészben ismeretlen személyek intézményünk nevében lakásokba becsöngetve
adományt (pénz, tartós élelmiszer, ruha, stb.)
gyűjtöttek ellátottaink részére” – írja közleményében a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény. „Ezúton
tájékoztatjuk Önöket, hogy a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti
Intézmény munkatársai sem az Avasi lakótelepen, sem Miskolc város egyéb pontján nem
gyűjtenek adományt. Intézményünk adománygyűjtési akciói szervezett formában, előre meghirdetett időpontban és helyszínen történnek.
Közvetlenül a lakosságtól – pénzbeli, természetbeni – adománygyűjtést nem folytattunk.
Amennyiben azt tapasztalják, hogy intézményünk nevében történik adománygyűjtés, kérjék az adománygyűjtőtől, hogy igazolja személyazonosságát, a nevet pedig jelezzék felénk
az alábbi telefonszámon: 46/562-276, hogy a hatóság felé megtehessük a szükséges intézkedést”
– áll a közleményben.
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FELÚJÍTÁS MUNKÁK A TISZAIN
Mint azt az utasok is tapasztalhatták, nemrégiben rekonstrukciós munkák kezdődtek a Tiszai pályaudvar egyik peronjánál. A MÁV tájékoztatása
szerint a pályaudvar B, C, és D perontetőinek műszaki állapota az utóbbi
években olyan mértékben leromlott, hogy szükségessé vált a felújítás.
Mint ismert, az állagmegóvás, illetve az utasok biztonságának megóvása érdekében korábban sok helyen ideiglenes alátámasztásokat
építettek be a perontetők alá. Nemrégiben a tényleges felújítási munkák is elkezdődtek, jelenleg a D
peron – 8-as és 9-es vágányok közötti – tetejének felújítását végzik.
A munkálatok során megerősítik a
perontető szerkezetét, elvégzik az
újbóli szigeteléseket, és a csapadékvíz levezetésére szolgáló csatorna
is megújul. A kivitelezés április
26-án kezdődött, és a
tervek szerint

augusztus 28-án fejeződik be. – A
felújított perontetők a pályaudvarra érkező és onnan induló utasok
magasabb színvonalú kiszolgálását
teszik lehetővé – tájékoztatott megkeresésünkre a MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatósága. – A MÁV
2017-es és 2018-as beruházási terveiben szerepel a B és a C peronokon
lévő tetők felújítása is – olvasható közleményükben.

MEGJELENTEK A KÉRÉSZEK A SAJÓN
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Javul a vízminőség és a környezet állapota
Több ezer rovar hömpölygött a levegőben nemrégiben a Sajónál. A
násztáncukat járó kérészek rövid
ideig tartó („kérész-életű”) megjelenése ritka és egyedi látványosságot jelent, most is sokan videóra
vették. A szakemberek szerint megjelenésük jó vízminőséget is jelent.
– A kérészek megjelenése mindenképpen jó ökológiai állapotra utal. A
Sajóban mintegy tíz fajtájuk található meg. Rajzásuk, ha nem is kivételes,
de mindenképpen figyelemre méltó,
mert más élőlény-csoportok jelenlétével együtt, a jó vízminőséget tükrözi
– mondta el Ficsór Márk biológus, az
Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség szakembere.
Régebben – de még az 1950-es
években is – a Sajó még az egyik halban leggazdagabb magyar folyó volt,
később azonban a környékbeli ipari tevékenység következtében jelentősen elszennyeződött. A szennyvizet is tisztítás nélkül engedték bele, a
folyó élővilága nagyon megsínylette
mindezt. Az ipar leépülésével, az új,
korszerű természetvédelmi előírások,

technológiák bevezetésével aztán fokozatosan tisztulni kezdett a Sajó vize.
Elkészült a miskolci szennyvíztelep fejlesztése is, ahol a legkorszerűbb
biológiai tisztítási fokozatot valósították meg. A szennyvízben lévő nit-

rogént és foszfort szinte teljesen eltávolítják, ami megakadályozza a folyó
túlzott elalgásodását.
– A régi technológiák a többszörösét bocsátották ki a nitrogénnek és a
foszfornak, mint a mai. Az új, korszerű technológia, amellyel jelenleg
dolgozunk, biológiai és kémiai úton
távolítja el a szennyező anyagok jelentős részét, így jóval kisebb mértékben szennyeződik a Sajó – nyilatkozta Karády Zsolt (képünkön) a MIVÍZ
Kft. szennyvíz gazdálkodási részlegvezetője.

VÍZVEZETÉK-JAVÍTÁS, IDEIGLENES MEGÁLLÓ
Vízvezeték-javítás miatt augusztus 7-én, vasárnap a Kazinczy utca 20-32. és 15-17. szám
alatt lévő lakásokban időszakosan szünetel a vízszolgáltatás. A
MIVÍZ Kft. munkatársai itt, ebben az időszakban lajtoskocsiból

biztosítják az ivóvizet. A lakókat
értesítették a munkavégzésről.
Ugyancsak a javítási munka miatt
a Hősök terén lévő autóbuszmegállót augusztus 7-én a Villanyrendőr irányába 30 méterrel előrébb
helyezik. Az ideiglenes megálló-

ban, amelyre várhatóan augusztus 15-éig lesz szükség továbbra
is a 14, 14Y, 28, 34, 35, 35R, 43,
44, 1É, 20G jelzésű buszok állnak
meg – tájékoztatott közleményében Pásztor Imre, a Miskolc Holding kommunikációs vezetője.

Hat ember életét menthetik meg

Hat ember életét menthetik meg annak a 47 éves férfinak
a belső szervei, aki nemrégiben agyvérzésben hunyt el a
B.-A.-Z. Megyei Kórházban. Magyarország három éve
csatlakozott az Eurotranszplant nemzetközi szervelosztó
hálózathoz, azóta idehaza is tovább nőttek a szervátültetésre várók esélyei.
A 47 éves férfi a kórház
Központi Aneszteziológiai és
Intenzív Terápiás Osztályán
(KAITO) hunyt el, szerveit az
intézmény felajánlotta átültetésre az Országos Vérellátó
Szolgálat Szervkoordinációs
Központnak. Belgiumból he-

likopterrel érkezett egy orvos csoport Miskolcra, hogy
a szervek kivételénél jelen legyen, és azonnal elszállíthassa a tüdőt.
A B.-A.-Z. Megyei Kórház az élen szerepel a legtöbb
szervet felajánló intézmények

listáján. Tóth István, a kórház
orvos igazgatója elmondta,
ehhez kell egy megfelelő orvos garnitúra, felkészült szakszemélyzet, kellő felszereltség
az intenzív osztályon és a műtőkben. Ezt szerencsére mind
tudják biztosítani. A csaknem
kétórás szervkivételi műtét
után az elhunyt férfi tüdejét
a belga orvos csoport azonnal elszállította beültetésre. A
máj is külföldre került, a szív
és a két vese magyar klinikák
betegein segít.

Több helyszínen
végeznek karbantartást
a napokban

ELLENŐRZÉS A TURISTÁK BIZTONSÁGÁÉRT
Lillafüreden tartott közúti ellenőrzést a napokban a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság az idei nyári szezonra vonatkozó idegenforgalmi koncepciója alapján.
A főkapitányság tájékoztatása
szerint, a nyári idegenforgalmi
idény legfontosabb rendőri feladata megyénkben is a turistaforgalom szempontjából kiemelkedő jelentőségű térségek,
helységek köz- és közlekedésbiztonságának, megszilárdítása,
a bűncselekmények és szabálysértések megelőzése, valamint
az idegenforgalom zavartalanságának és az üdülővendégek

nyugalmának biztosítása.
A főkapitányság
Közlekedés Rendészeti Osztály Forgalomellenőrző Alosztályának
munkatársai augusztus 3.-án
Lillafüreden tartottak prevenciós célokat szolgáló közúti ellenőrzést. A járőrök nem találtak kirívó esetet, ittasan a volán
mögé ülő sofőrt, vagy a közle-

kedés biztonságát veszélyeztető motorosokat. A rendőrség a
nyári szezon hátra lévő részében továbbra is fokozottan ellenőrzi a turisztikailag frekventált területeket – hangsúlyozza
a tájékoztató.

„MintaCsalád” – Mindenki nyer!
Már 265-en „nyertek” abban a közlekedésbiztonságot javító kampányában,
amit a B.-A.-Z. Megyei
Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőző Bizottsága indított útjára júniusban.
A program célja elolvasható a 265
sofőrnek, illetve családnak a közúti ellenőrzések során kiosztott emléklapon:
„Köszönjük Önnek
és családjának, hogy
nem veszélyeztették

a közlekedés biztonságát. Az
Önöknél végrehajtott közúti
közlekedésrendészeti ellenőrzés során a rendőrség mindent
rendben talált. Így felelős magatartásukkal hozzájárultak a
közlekedés biztonságának további javításához.” A megye

közútjain végzett közúti ellenőrzések során azok kapnak
ilyen oklevelet, akiknél a rendőrök mindent rendben találtak. Az emléklappal rendelkező családok részt vesznek egy
sorsoláson, ahol értékes tárgyjutalomban részesülhetnek. A
programon voltaképpen mindenki, nyerhet, azok is, akik nem
kapnak emléklapot,
hiszen minél több
„MintaCsalád” közlekedik, annál biztosabban érhet haza
mindenki.
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Tehetséggondozó képzés
A Mathias Corvinus Collegium
Fiatal Tehetség (FIT) Program
felső tagozatos diákoknak szóló,
hagyományos oktatást kiegészítő
tehetséggondozó képzése jelenleg Szolnokon, Pécsett, Miskolcon
és Veszprémben zajlik, szeptemberben pedig már Budapesten is
beindul.

A program célja, hogy nyitottan
gondolkodó, tudatosan cselekvő, közösségükben aktív fiatalokat képezzenek, akik készek folyamatosan fejleszteni saját képességeiket. A képzés
a Magyar Nemzeti Bank alapítványainak támogatásával valósul meg,
így a diákok számára ingyenes. A

tanulók nonformális keretek között,
hétvégi oktatási napokon, otthonos
környezetben sajátíthatnak el a mindennapi élethez sok szállal kötődő témákat, amelyekkel a hagyományos
oktatási rendszerben nem találkoznak. Az ingyenes, hétvégi programok
a gyakorlati angoltudást és a tudatos
pályaválasztást is segítik. Szemánné
Ortó Ildikó, a FIT Program miskolci régióvezetője elmondta, szeptember 17-én és 18-án tartanak felvételit
– tesztkitöltéssel, személyes elbeszélgetéssel – az összes jelentkezőt meg
fogják hallgatni, így választják ki azt
a 25 gyermeket, akik felvételt nyernek
az oktatásra. Információ, jelentkezés:
fit.mcc.hu/varosok/miskolc
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Népművészeti alkotótábor

Múlt héten rendezték meg Diósgyőrben a Fügedi Márta Népművészeti
Egyesület alkotótáborát, ezúttal ötven résztvevővel.

A nagy múltú eseményen most is
generációk találkozhattak. Minden
nap más mesterség kapott főszerepet, az állandó foglalkozások mellett
a hétfő a fazekasságé volt. Kedden tojásírással ismerkedhettek meg az érdeklődők, de volt a héten fafaragás,
hímzés, kosárfonás, gyöngyfűzés, illetve szövés is.
A délelőtti órák gyakorlati munkával teltek, ebéd után meghívott előadók
közreműködésével, a tábor témájához
kapcsolódó előadásokat hallgathattak a
résztvevők. A korábbi évek gyakorlatát
követve, most is rangos, a meghirdetett
témákat jól ismerő előadókat hívtak.
Esténként szakmai, baráti beszélgetéseket tartottak, és népzenei bemutatóval
összekötött, közös éneklésre, főzésre is
sort kerítettek.
A július 25-től 29-ig tartó rendezvény célja ezúttal is a népművészet hagyományainak ápolása, megismertetése, értékek létrehozása, a közös munka

élménye volt. Gergye Zoltán, a Fügedi
Márta Népművészeti Egyesület elnöke
a tapasztalatok alapján reményét fejezte ki, hogy előbb-utóbb lesz utánpótlása
a népi kismesterségeknek. Mint mondta, az ilyen rendezvényeken, mint ez a
tábor, a fiatalok is belekóstolhatnak a

népi kézműveskedésbe. A tapasztalatok
szerint az együttgondolkodás, közös alkotás inspiráló hatással van a mesterek
egész éves munkájára. Az elsajátított
anyagot a résztvevők sikerrel használják, adják tovább tanítványaiknak, kollégáiknak.

Hirdetés

Bulgárföldi
Háztartási Bolt

NYÁRI AKCIÓ

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

ÚJABB NYÁRI AKCIÓVAL VÁRJUK VALAMENNYI COOP ÜZLETÜNKBEN AUGUSZTUS 3–9-IG
Tolle Trappista sajt
1 kg

999 Ft

Ariel mosópor color
Flóra margarin
20 mos., 1,5 kg, 1699 Ft helyett
70% csökk. zst., 500 g,
Egységár: 1132,66Ft/kg; 799,33Ft/kg egységár: 798 Ft/kg

-29%
1199 Ft

399 Ft

Vásároljon a „promo+” matricával ellátott COOP üzletekben
bármilyen Ariel terméket

(kivéve a 3 db-os Ariel kapszulát) és mellé Lenor, Head&Shoulders vagy Always terméket
– a készlet erejéig – és AJÁNDÉKBA 3 db-os Ariel kapszulát kap.
Részleteket megtalálja a szórólapokban!

Legyen településén a legközelebbi
UNIÓ COOP Zrt. üzletének törzsvásárlója!

Tanszervásár a Borsodcolorban!

ÁLLÁSHIRDETÉS
Keresünk miskolci munkavégzésre gyakorlattal
rendelkező

GÉPLAKATOS, SZERKEZET
LAKATOS, HEGESZTŐ
szakembereket.

Amit nyújtunk:
 Nagy múlttal, biztos háttérrel rendelkező
nappali műszakos munkahelyet.
 Teljesítményarányos kiemelkedő jövedelem
és juttatások.
Elérhetőségek: ü
 zemvezető: +3670 450 1469
ügyvezető: +3670 332 0007

KŐMŰVES ÉS HIDEGBURKOLÓ, HEGESZTŐ
ÉRETTSÉGIZETTEKNEK 2 vagy 3 éves
nappali vagy esti iskolai képzés.

Akár 60 ezer Ft ösztöndíjjal!

Érdeklődj: www.nabiskola.hu, tel: 46/32-32-90; 70/708-2931

2016. augusztus 14-én (vasárnap) 18-órakor

ORGONA ÉS ÉNEK EST

a Miskolctapolcai Református Templomban
Kálvin János sétány 1. sz. (Bástya hotel mögött)

Orgona: SEPSY KÁROLY orgonaművész
Ének: Dr. Romhányiné Papp Mária énekművész
Kíséri a fia: Dr.Romhányi Róbert, a gyülekezet kántora
A belépés díjtalan. Az adomány a templom építésére szolgál.

8 Közélet

Miskolci Napló
Miskolc értékei 27.

AKKOR...

Garadnai
pisztrángtenyésztés

A Palotaszálló építésének idején, az országúti közlekedést a Miskolc–Lillafüred–Eger közötti út létrehozásával kívánták megoldani, bár a szálloda
építési költségei között ez a beruházás nem szerepelt. Ennek ellenére 1930ra az útból, Miskolc határától a Szinva forrásáig már 13 kilométer elkészült.
Az 1926-os miniszterelnöki látogatás során a helyi sajtó szerint „…nagy figyelemmel szemlélték az elkészült útszakaszt, amely tudvalevőleg kiindulópontja lesz a Lillafüred–Eger között tervezett nemzetközi autóverseny-pályának”. Az út építési vonalán egy újabb alagút nyitására is szükség volt. A
Diósgyőr–Lillafüred utat az amerikai Warren Brothers Road Building Comp.
építette (ezért nevezték az utat warenit-útnak, bár a helyiek gyakran csak „gumiút” néven emlegették) titkos összetételű anyagból, akkoriban rendkívül
korszerűnek számító technológiával. A beruházás forrása nagy valószínűséggel a Speyer-kölcsön volt. Az amerikai út évtizedekig jó állapotban maradt,
több mint valószínű, hogy a mai út alapját is ez adja. FOTÓ: MOCSÁRI LÁSZLÓ

...ÉS MOST

A lillafüredi pisztrángtelep a magyar halgazdálkodási gyakorlatban
egyedülálló helyet foglal el, a hazai
pisztrángtermelés több mint 60-80
százalékát biztosítja. Jelenleg ez a
cég az egyetlen az országban, amely
horgászkezelésű vizek halasítása és
génmegőrzés céljából szaporítja és
neveli az őshonos sebes pisztrángot.

A lillafüredi pisztrángtelepet, a
Magyar Királyi Erdõigazgatóság építette 1932-ben, a Bükk-hegység szívében a Hámori-tótól 4 kilométerre.
Jelenleg 3700 négyzetméter vízfelülettel, 18 medencével üzemel, 1991 óta a
Hoitsy&Rieger Kft. működteti.
A Bükki Nemzeti Park területén
található, a Garadna-völgy hegyfalai
közt kanyargó patakra és a Margitforrás vizére épült telepen a szivárványos és sebes pisztrángok mellett – az
országban egyedül – arany
pisztráng is található. A
frissen értékesített halakon túl a szomszédos Mályinkán füstölnek is pisztrángot, amelyet 12-féle
fűszerből készített páclében pácolnak egy éjszakán át, majd hagyományos
módon, bükkfa fűrészporon füstölik aranysárgára. Ez a termékük a 2011es OMÉK-on a halászati

késztermék kategóriában első helyezett lett. A megtermelt évi 38-39 tonna
hal nagy részét helyben értékesítik, a
környékbeli éttermeket látják el, de az
őshonos sebes pisztrángból jut az ország több horgászvizébe is. A telepen
található Erdei Halsütödében mindig frissen meg lehet ezeket kóstolni,
és minden év októberében többnapos
szezonzáró pisztrángfesztivált tartanak, Pisztráng Ötös néven.
A telep üzemeltetői egy pályázat
keretében molekuláris biológiai vizs-

gálatokra alapozott haltenyésztési rendszer prototípus kifejlesztésén
dolgoznak, amelynek keretében tiszta dunai vérvonalú sebes pisztráng
törzsállományt alakítanak ki. A sebes pisztráng Magyarország őshonos pisztrángféléje, egész Európa területén széles körben elterjedt kiváló
horgászhal. Tenyésztése a 18. század
végén indult el, mára iparszerű méreteket öltött. Európai tekintetben öt
genetikailag élesen elkülöníthető vonala létezik: az atlanti, a fölközi-tengeri, az adriai, a dunai
és az úgynevezett márvány. Az új technológia az
adott vízföldrajzi helyzethez jobban alkalmazkodó
egyedek nevelését teszi lehetővé, a jelenlegi tenyésztési rendszerekhez képest
nagyobb a genetikai diverzitás, és ezzel jobb termelési- növekedési mutatók
elérését biztosítja.
SOMORJAI LEHEL

Anna-bál – a miskolctapolcai
hagyományok felélesztése

Múlt szombaton rendezte meg a Rotary
Club Miskolctapolca a VI. Rotary Anna-bált,
a Bástya Wellness Hotelben. A rendezvény
célja – a miskolctapolcai báli tradíciók felelevenítése mellett – a Rotary nemzetközi diákcsere-programjában részt vevő miskolci középiskolák oktatási feltételeinek támogatása
volt, a 2016/2017-es tanévben.

A XX. század elejétől Miskolctapolca híres gyógyvizének köszönhetően az északkeleti régió pezsgő társasági életének központja volt. A bálozás ötlete 1923-ban az Anna
Szálloda építésének apropóján született meg.
Már a névadás is utalt arra, hogy az Anna-báloknak fontos szerepet szántak.
A korabeli leírások szerint a tapolcai Anna-bált mindig tűzijáték vezette be, és fontos
szerepe volt a történésekben a csónakázó tónak is. Ami akkor nagy szó volt, a város estétől másnap hajnalig biztosította a buszközlekedést Miskolc és Tapolca között. A bálok az
1960-as évek végén, 1970-es évek elején megszűntek, a hagyományt a Rotary Club Miskolctapolca elevenítette fel, 2011-ben.

Éjszakai fürdő habpartyval
és diszkó-fényekkel

Éjszaka is nyitva voltak a strandok múlt
pénteken. A Magyar Fürdőszövetség kezdeményezésére már hetedik alkalommal rendezték meg a programot. Országszerte körülbelül hetven, Miskolcon pedig két fürdő
csatlakozott az idei Strandok Éjszakájához.

A Miskolctapolcai Strandfürdő most először, a Barlangfürdő viszont már hatodik alkalommal várta a vendégeket éjszakai fürdőzésre. – Szeretnénk egy másik arcát is megmutatni
a fürdőnek, hiszen ilyenkor sötétben, az éjszakai fényekkel sokkal hangulatosabb a környezet. Nappal inkább egy kikapcsolódó, relaxáló
programmal kedveskedünk, most, a diszkó-fényekkel egy másik üzenete is van a rendezvénynek, a fiatalok számára – mondta el Lantos Zsuzsa fürdővezető.

A barlangfürdőben ugyanis hab- és retropartyval, a Miskolctapolcai Strandfürdőben
pedig élő zenével illetve étel és italkóstolóval
készültek a szervezők. Pénteken tehát nem kellett választani a tánc és az esti fürdőzés között.
A Miskolctapolca Barlangfürdő egy éjszakára
fergeteges diszkóvá alakult, ez pedig sokakat
csábított a medencékbe is.

Sport
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Több száz külföldi sportoló ismerhette meg Miskolcot
Július 30-án kezdődött és augusztus 4-én, csütörtökön fejeződött be a
miskolci, 20. Egyetemi Tájékozódási Futó Világbajnokság.
A versenyre 34 ország közel 300
versenyzője érkezett, ami rekordnak számít a sportági felsőoktatási világbajnokságok történetében.
A nyitóünnepségen Deák Csaba, a
szervező bizottság
elnöke, a Miskolci Egyetem kancellárja bemutatta
az universitas értékeit, s reményét
fejezte ki, hogy a
vendégeknek lesz
idejük felkeresni
a helyi turisztikai
nevezetességeket
és a jövőben sokan visszatérnek
majd a borsodi
megyeszékhelyre. Pfliegler Péter alpolgármester arról szólt, hogy
ez a világbajnokság már a negyedik
nagy tájfutó világesemény a városban. Ezen kívül is egyre több nemzetközi sporteseménynek ad otthont
Miskolc, jövőre az egyetemi-főiskolai kosárlabda Európa-bajnokságot
rendezhetik itt meg.
A verseny lebonyolítását több,
mint száz önkéntes segítette. A versenyprogram kialakításakor ügyel-

tek rá, hogy a világ számos pontjáról érkező sportoló és vendég
megismerhesse Miskolcot és környékét, így a vasárnapi rövidtávot
Lillafüreden, a hétfői hosszútávot

Sportszövetség
(MEFS) főtitkára köszönetet mondott a
34
országból
érkezett
versenyzőknek, kísérőiknek, amiért ellátogattak
Magyarországra, Miskolcra.
A főtitkár nem
mulasztotta el
kifejezni háláját a házigazdák
színvonalas és
áldozatos munkájáért sem.
Fotók: Juhász Ákos, Demeter Zsolt

a Csanyikban, a Királyasztalon, a keddi látványos
sprintváltót
Miskolc belvárosában,
míg a szerdai középtávot és a csütörtöki váltót Jávorkúton hívták életre.
A jávorkúti záró ceremónián először a magyar Himnuszt hallgatták meg a jelenlevők. Székely Mózes, a Magyar Egyetemi-Főiskolai

Kozmann György, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI)
sportért felelős helyettes államtitkára beszédében hangsúlyozta, hogy a
magyar kormány kiemelt figyelmet

fordít a sportra, 2010-től számos
komoly beruházást hajtottak
végre. Az egykori világ- és Európa-bajnok, olimpiai bronzérmes
kenus elmondása szerint a hazai
nemzetközi sportesemények ezt
követően is komoly kormányzati
támogatásra számíthatnak.
Kemal Tamer, a FISU Végrehajtó
Bizottságának tagja kiemelten méltatta a világbajnokságon tapasztaltakat,
a szervezők fantasztikus munkáját,
majd hivatalosan is bezárta a miskol-

ci világbajnokságot. A FISU-himnusz
elhangzása után levonták a nemzetközi szervezet lobogóját, melyet búcsúzóul Kemal Tamer és Rakaczki
Zoltán, a szervező bizottság ügyvezetője is meglengetett.
A záró ceremónia végén, a 2018-as
Egyetemi Tájékozódási Futó Világbajnokság szervezői nevében Mika
Ilomaki, a Finn Tájékozódási Futó
Szövetség vezetője vette át képletesen
a FISU-zászlót és mondott rövid köszöntő beszédet.

„Ez nem a mi napunk volt” KANADAI HÁTVÉD ÉRKEZIK
A Ferencváros 6–2-re legyőzte a
Diósgyőrt az OTP Bank Liga múlt
szombati játéknapján. A DVTKnak ez volt az első pontvesztése az
új idényben.
Az osztrák Marco Djuricin révén az
FTC hagyta ki a meccs első helyzetét a
12. percben, nem sokkal később Gera
Zoltán és Nagy Dominik is veszélyeztetett. A 34. percben Djuricin beadását a német Florian Trinks 17 méterről,
középről a hálóba lőtte, ezzel szerzett
vezetést a Ferencváros, amit magabiztos játékkal meg is tartott a szünetig. A
diósgyőriek figyelmét szinte kizárólag
a védekezés kötötte le.
A második felvonás elején Leandro
a sorfal fölött a hálóba lőtt egy szabadrúgást, majd Böde Dániel hibázott ziccert. A meccs képe ezt követően sem
változott: a 63. percben Lipták Zoltán fejéről Djuricin elé került a labda,
ő pedig háromra növelte a különbséget, majd egy szöget után Emir Dilaver
bombázott távolról a hálóba. Ez volt az
osztrák védő első találata az NB I-ben.

A DVTK a csereként beállt spanyol
Diego Vela 24 méteres, látványos lövésével szépített, majd Lovrencsics
Gergő a kapufát találta el, Gera Zoltán pedig visszaállította a négygólos
különbséget (5–1). Az FTC sorozatát
Djuricin folytatta, a 6–2-es végeredményt pedig egy szabadrúgás után a
miskolci Tamás Márk állította be.
A fővárosi zöld-fehérek korábban csak két alkalommal tudtak hat
gólt lőni a Diósgyőrnek: 1940-ben
bajnoki mérkőzésen, amikor 6–3ra nyertek idegenben, illetve két évvel később, amikor 6–2-re győztek a
Hungária körúton rendezett Magyar
Kupa-döntőben. (OTP Bank Liga, 3.
forduló: Ferencvárosi TC–Diósgyőri
VTK 6–2 (1–0).
A 4. fordulóban a Budapest Honvéd FC-t fogadja a DVTK augusztus 6-án, szombaton 18 órától. A diósgyőri drukkerek érvényes DVTK
szurkolói jegy, vagy bérlet birtokában
ismét térítésmentesen utazhatnak az
MVK Zrt. járatain a mérkőzésre augusztus 6-án 16 és 22 óra között.

Fotó: dvtk.eu

A klub egyéves szerződést kötött a kanadai Colin Joe-val, így immáron
biztos, hogy a következő
szezonban ő is a DVTK
Jegesmedvéket fogja erősíteni. Az új játékos balkezes hátvéd, aki kiemelkedő
teljesítményt tud nyújtani mind emberelőnyben,
mind emberhátrányban.
Colin Joe támadó felfogású védő, aki kiváló a támadások építésében, és az
első passzokban. Az Albertai Egyetemi csapatban meghatározó játékos
és helyettes csapatkapitány volt, majd a legutóbbi
két szezont az ECHL-ben,
a Colorado Eaglesnél töl-

tötte. – Szeretek nagy tempóban játszani, úgy
gondolom legnagyobb erősségem
a korcsolyázó tudásom, ez segít
a védekezésben
is – nyilatkozta
a dvtk.eu-nak. –
Alig várom, hogy
Európában játs�szak nagy jégen,
ahol még jobban
kamatoztatni tudom ezt a képességem. Sok remek dolgot
hallottam a DVTK Jegesmedvék csapatáról és
Miskolc városáról is, alig
várom, hogy megérkez-

zek. Ez egy tapasztalatszerzési lehetőség is számomra, hiszen még soha
nem jártam Észak-Amerikán kívül – tette hozzá.

HAT ÉRMET HOZTAK EL
A MISKOLCI KAJAKOSOK
Az elmúlt hétvégén az
MVSC-MVSI kajak-kenu szakosztálya Sukorón
vett részt az Országos Kajak-Kenu Magyar Bajnokságon, melyen négyezer
feletti nevezéssel, közel
száz egyesület volt képviselve. A miskolciak kiváló eredményeket értek el,
3 aranyérmet, 1 ezüstöt és
2 bronzérmet szereztek. A
női serdülő U16 K-1 500
m és a női serdülő U16

Colin hétfőn délután érkezik Miskolcra, kedden
pedig már edzésre jelentkezik Doug Bradley vezetőedzőnél.

K-1 1000 m-es távon a 2016-os Olimpiai Reménységek Versenyén (ORV)
való indulás joga volt a tét. Posta Réka
mindkét versenyszámot megnyerte,
így ő fogja Magyarországot képviselni a szeptemberben megrendezésre
kerülő ORV-n. Eredmények: Aranyérem: Posta
Réka K-1 serd. U 16 500 m;
Posta Réka K-1 serd. U16
1000 m; Molnár Máté, Kornidesz Máté, Tarcsi Levente
kölyök IV. kcs K-1 3x200 m
váltó. Ezüstérem: Szűcs Dániel, Schadt Martin, Molnár Máté serd. U 15-16 K-1
3x200 m váltó. Bronzérem:
Posta Réka K-1 serd. U 16
K-1 200 m; Posta Réka K-1
serd. U 16 K-1 4000 m.
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Hirdetés

NYÁRVÉGI CSOBBANÓ
AKCIÓ FÜRDŐBELÉPŐVEL
Érvényes: 2016. 08. 21. – 2016. 09. 11. között

• 3 nap/2 éj reggelivel és fürdőbelépővel
a 20 medencés Várfürdőbe: 16 600 Ft/fő/2 éj,
2 fő felett pótágyon: 15 400 Ft/2 éj
• 5 nap/ 4 éj reggelivel és fürdőbelépővel:
32 800 Ft/fő/4 éj, 2 fő felett pótágyon:
30 800 Ft/ 4 éj
• elhelyezés: 2 ágyas, pótágyazható standard szobában
Az árak az éjszakák számával megegyező fürdőbelépőt tartalmaznak, valamint a következő díjmentes szolgáltatásokat: teniszpálya és fitnesz terem korlátlan használata, parkolás a szálloda előtti úton, díjmentes WIFi a szálloda egész területén.
SZÉP kártyát elfogadunk!
Az árak az idegenforgalmi adót nem tartalmazzák,
amely 18 éves kortól 450 Ft/fő/éj.

További információ és foglalás:
Hőforrás Hotel
5700 Gyula, Rábai Miklós u. 2.
Tel.: 36-66/463-722, 463-740,
szallasrendeles@hoforrashotel.hu
www.hoforrashotel.hu

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
A MiReHuKöz Nonprofit Kft. munkatársat keres
az alábbi munkakör betöltésére:

GÉPKOCSIVEZETŐ
Főbb feladatok:
•H
 ulladék begyűjtése és szállítása járatterv alapján
• A gépjármű ürítő és motorikus szerkezetének rendeltetésszerű üzemeltetése
• Menetokmányok precíz vezetése
•G
 épjármű tisztaságának rendben tartása
Elvárások:
• C kategóriás jogosítvány
• Fizikai állóképesség, rugalmasság
• Jó problémamegoldó képesség
• 3 év vezetési tapasztalat
• GKI kártya megléte
Előny:
• „CE” kategóriás jogosítvány
• Nehézgépkezelői végzettség
• ADR oktatási bizonyítvány
• Hasonló területen szerzett tapasztalat
Ajánlatunk:
• Biztos hátterű folyamatos munkalehetőség
• Állandó jövedelem
Az önéletrajzokat a mirehukoz@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

A Miskolci Egyetem BTK Társadalomtudományi
és gazdasági szakfordító szakirányú továbbképzést indít
2016 szeptemberében angol, német és orosz nyelvből.
Jelentkezés feltétele: bármely képzési területen szerzett alapfokú (BA, BSc)
vagy hagyományos diploma.

Jelentkezési határidő: 2016. augusztus 15.
További információ:
http://www.uni-miskolc.hu/~bolweb/felveteli/szak.php?m=53/ Tel.: 20/4934184

Apróhirdetés
A Miskolc Holding Zrt. munkatársat keres
a MiProdukt Kft.-hez az alábbi munkakörbe:

REHABILITÁCIÓS TANÁCSADÓ
A leendő munkatárs feladatai:
• A személyes rehabilitációs terv elkészítése, figyelemmel kísérése, értékelése.
• A rehabilitációs terv megvalósulásának ellenőrzése.
• A szakmai program kidolgozása, évenkénti felülvizsgálata, értékelése.
• A segítő szolgáltatásokat nyújtó szervezetekkel, illetve magánszemélyekkel
való kapcsolattartás, az általuk készített jelentésben foglalt észrevételek
beépítése a személyes rehabilitációs tervbe, továbbá a szakmai programba.
• Rendszeres fogadóóra biztosítása a megváltozott munkaképességű
munkavállalók részére.
• Adatszolgáltatás biztosítása a 327/2012. (XI.16.) Kormányrendelet 15. § (1)
bekezdés szerint, elszámolások készítése.
• Kapcsolattartás a megyei kormányhivatallal.
A pályázókkal szemben támasztott elvárások:
• Legalább középfokú szakirányú végzettség /327/2012. (XI.16.)
Kormányrendelet szerint
• Szakirányú felsőfokú végzettség előnyt jelent
• 327/2012. (XI. 16.) Kormányrendelet ismerete
• Legalább 3 év hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
• Tranzit foglalkoztatónál szerzett tapasztalat előnyt jelent
• Microsoft Office programcsomag magas szintű ismerete
• Önállóság, precizitás, rendszerező képesség
• Kiváló kommunikációs készség szóban és írásban egyaránt
• Segítőkészség, empátia, szociális érzékenység
• Jó szervezőkészség

Munkavégzés helye: MiProdukt Kft. 3526 Miskolc, Blaskovics út 22.
Jelentkezéseket fényképes szakmai önéletrajz csatolásával és a
pályázni kívánt munkakör megjelölésével a mhhrpalyazat@miskolcholding.hu e-mail címre vagy a 3530 Miskolc, Petőfi u. 1-3. címre
várunk 2016. augusztus 15-ig.

Ács-, tetőfedő munkák, gipsz
kartonozás, lambériázás, filagóriák, előtetők, kerítések, kerti házak
és egyéb famunkák készítése; Velux 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, alumínium), garázskapuk cseréje óriási kedvezmén�nyel, 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.
Nem italozó, önállóan dolgozni
tudó ácsot és korábban ács mellett
dolgozó segédmunkást keresek
Miskolc és környékére, nem csak
tetőn végzendő munkákra. Tel.: 0620/460-6775.
Selyemréten eladó, illetve elcserélném, társasházi első emeleti gázfűtéses, erkélyes, 36 m2-es
lakásomat. Távfűtéses, panelprogramos, hőszigetelt, magasföldszinti, vagy első emeleti, nagyobb lakásra cserélném a belvárosban,
értékegyeztetéssel. Tel: 06-30/36055-02, vagy 06-46/749-495

Program/közélet

2016. augusztus 6. | 31. hét | XIII. évfolyam 31. szám
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PROGRAMAJÁNLÓ Tizedik születésnapját ünnepli

Diósgyőri vár, lovagterem
Augusztus 23. 18 óra. A franciországi
„Ecce Musica” kórus hangversenye.
Az együttes Dél-Franciország egyik
legnépszerűbb kórusa. Műsorukban
a hangulatos népzenei feldolgozások
és a francia örökzöldek mellett, megszólalnak a lovagi kultúra és a kortárs
zene legnépszerűbb darabjai is. A belépés díjtalan.
Avasi Református Templom
Augusztus 8. 19 óra. „Soós & Soós”. Közreműködik: Soós Gábor – hegedű,
Soós Gábor – orgona.
Factory Aréna
Augusztus 12-13. Factory Fesztivál. Az
immár hagyományosan augusztus
elején zajló könnyűzenei és kulturális
program idén is két napon át várja az
érdeklődőket, a megszokott helyszínen, az egykori vasgyár területén.
Erzsébet Fürdő, kupolaterem
Augusztus 15, 16. 19 óra. Populáris számok átiratait adja elő az Anima vonósnégyes (ABBA, Beatles, Máté Péter, Bryan Adams), némi humorral
fűszerezve. A két estén különböző
műsorokkal készülnek a közönség kérésére.
Miskolci Dr. Szabó Gyula Bemutató
Csillagvizsgáló
Augusztus 19. 20.30 óra. Távcsöves bemutatással egybekötött előadás
(Csillagparty). Az érdeklődők egy ismeretterjesztő előadást hallgathatnak meg, ezután az időjárástól függően távcsöves bemutatást tartanak
a csillagvizsgáló munkatársai. Minden péntek este sötétedés után, derült idő esetén távcsöves bemutatás

a nagyközönség részére a csillagvizsgálóban.
LÁEV Dorottya utcai végállomás
Augusztus 6. 9.30, 16.15 óra. Különvonat
Mahócára. Az ÉSZAKERDŐ Zrt. ismét
különvonatot indít a Lillafüredi Állami Erdei Vasút menetrend szerinti vonatok által nem járt Mahócai szárnyvonalára. A nyaralásukat Miskolcon és
környékén töltő utasokk és a helybéli
kisvasútbarátok számára ismét érdekes programokkal készülnek. Nappali
kirándulóvonataink mellett éjszakai
túrával, csillaglessel és esti vonatozással várják a vendégeket.
Majális Park
Augusztus 6. VI. Miskolci Lecsó- és pecsenyefesztivál. A tavalyi lecsó-és
pecsenyefőző versenyre 27 csapat
nevezett, a szervezők idén legalább
ennyi vállalkozó szellemű szakácsra
számítanak. A főzés mellett tucatnyi
különféle program közül válogathat,
aki augusztus 6-án kilátogat a Majális parkba. Lesz zöld stand, itt lesznek
a baráthegyi kutyakiképző vakvezető
kutyái, a DVTK sportolói, jön a gombász egyesület, lesz motoros- és Trabant találkozó, extrém vidámpark. Itt
rendezik majd meg az I. Lecsó-Csocsó
Labdarúgó Kupát is, ahol bábuk helyett emberek mérik össze tudásukat.
Bővebb információ, jelentkezési lap:
www.miskolcilecsofesztival.hu
Belvárosi liget
Minden pénteken 7-13 óráig: Belvárosi
biovásár a Belvárosi ligetben! Bioélelmiszerek közvetlenül a termelőktől. A
biopiac szervezője az Észak-Magyarország Flórája Faunája Alapítvány.

a Factory Fesztivál
Szabó Balázs Bandája,
WellHello, ByeAlex és a
Slepp, Ludmilla, Jay Lumen
és a 30y. Csupán néhány fellépő abból az ötvenből, akik
a jubileumi Factory Fesztiválon szórakoztatják majd a
közönséget. A zene mellett
idén is főszerepet kap majd
a sport és a kortárs
művészet.

A különleges, kifejezetten fiataloknak szóló fesztivál idén tízedik születésnapját ünnepli. Ennek örömére
még több látványelemmel és
színpaddal várják a fiatalokat a szervezők a vasgyárban.
Bordás Gábor az eseményt beharangozó sajtótájékoztatón

elmondta, a 2012-es irányelvekhez térnek vissza, vagyis
nagyon széles, színes palettá-

MiReHuKöz: zökkenőmentes a számlázás
Az elmúlt időszakban számos híradás foglalkozott
azzal, hogy országszerte
problémát okoz a hulladékgazdálkodási díj kiszámlázása a közszolgáltatást igénybe
vevők számára. A MiReHuKöz Nonprofit Kft. szolgáltatási területén fennakadás
nélkül működik a számlázás – írja közleményében a
társaság.
A MiReHuKöz mindent
megtett annak érdekében,
hogy elsőként megállapodjon
a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-vel (NHKV Zrt.)
a bérszámlázás feltételeiben,
hogy a szolgáltatási területéhez tartozó 37 településen lakó
ügyfelei a megszokott időben
megkaphassák a hulladékszállítási számlákat. A MiReHuKöz szerződött partnerei
részére a számlák kibocsátása
már hetekkel ezelőtt megtör-

tént, a miskolci közszolgáltató
az NHKV Zrt. megbízásából
juttatta el az aktuális számlákat, mivel a jogszabályi előírások változása miatt ez év április elsejétől kizárólag a fenti
szervezet jogosult számla kibocsátásra. A számlázás megkezdése előtt a közszolgáltató
a társasházak, lakószövetkezetek számára fórumot szervezett, hogy a képviselőket előre
tájékoztassa a várható változásokról és az esetleges teendőkről (képünkön). A számlák június végén készültek el és

kerültek a lakosság, a társasházak, a költségvetési szervek
és a vállalkozások felé kipostázásra. A kiküldött számlák április, május és június hónapokra vonatkoztak, attól függően,
hogy a partner havonta, 2 havonta vagy negyedévente fizeti a díjat. A számla hátoldalán
részletes tájékoztatást kaptak
a fogyasztók, mi a teendőjük
csekkes befizetés, csoportos
beszedési megbízásos, illetve utalásos számla teljesítése
esetén. A számlázás átállása
zökkenőmentesen történt, a

partnerek többsége a korábban megszokott ütemben fizet, nem okozott fennakadást
a változás.
A MiReHuKöz Nonprofit
Kft. felhívja a figyelmét
azoknak, akik bankszámláról utalással egyenlítik ki
a számlát, hogy módosítani szükséges a kedvezményezett nevét és bankszámlaszámát az NHKV Zrt. adataira:
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt., bankszámlaszáma:
HU47 10300002-1065406849021082. A következő számlák a korábbi évek gyakorlatának megfelelő ütemezésben
fognak érkezni.
Az ügyfélszolgálati feladatokat továbbra is a MiReHuKöz Nonprofit Kft. látja el az
eddigi gyakorlatnak megfelelően. Ügyfélszolgálati irodáik
a megszokott elérhetőségeken
állnak az ügyfelek rendelkezésére.

ZÁRVA TART AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

A MiReHuKöz Nonprofit Kft. tájékoztatja a lakosságot, hogy a 3518 Miskolc, Erenyő u. 1. alatti ügyfélszolgálati irodájában 2016. augusztus 17- én, 18-án és 19-én az ÉMÁSZ Nyrt. karbantartási munkálatai miatt az ügyfélfogadás szünetel.
Ezen időszak alatt a Miskolc, József A. u. 53. alatti ügyfélszolgálati irodában változatlan nyitva tartással állnak az ügyfelek
rendelkezésére.
Ügyfélszolgálat nyitva tartása Miskolc, József Attila utca 53. sz. alatt:
2016. augusztus 17-én, szerda: 08.00–20.00
2016. augusztus 18-án, csütörtök: 08.30–16.30
2016. augusztus 19-én, pénteken: 08.30–16.30

jú zenei programot állítottak
össze.
– Ezek közül is kiemelném a WellHellot, a Super
Stereot, Ganxsta Zolee és a
Kartellt, ByeAlexet, a 30yt, Szabó Balázs Bandáját,
de természetesen a hip-hop
színpadon sem lesz rosszabb
a műsor, mint az ezt megelőző években – mondta Bordás
Gábor, a Factory Fesztivál
főszervezője.
Oda várják például a „Kilakikitt”-et, Funktasztikust és
Essemmet is, többek között.
Az élvonalbeli, és legfőképpen magyar hip-hopperek te-

hát saját színpadot kapnak, de
nem maradnak program nélkül a house és a tört ütemek
szerelmesei sem.
Az augusztus 12-13-án
megrendezendő
fesztiválról a sport sem hiányozhat.
Az ország minden szegletéről
érkeznek bmx-esek, és napközben is nyitva lesz majd az
aréna. A fiatalság a kreativitását is megmutathatja, hiszen a
szervezők installáció-versenyt
hirdettek. A 10. születésnap
alkalmából minden eddiginél
több látványelemmel pezsdítik majd fel a Factory fesztiválozókat.

„LEGYEN SZÉP NAPOD
KOMLÓSTETŐ!”

Valóságos műalkotások
díszelegnek Komlóstetőn a
szemétgyűjtő edényeken. A
környezet egyedinek mondható szépítésében a városrész apraja-nagyja részt
vesz.

A komlóstetői lakótelepre érkezőket üdvözlő szöveg fogadja egy garázsfalon
– azokat is, akik itt laknak
és azokat is, akik csupán
vendégségbe jönnek: „Köszöntünk itthon!”. Van egy
lépcsősor is a városrészben,
amelynek minden foka más
színűre van festve, és különféle feliratok vannak rajtuk.
Ilyenek például, hogy „Legyen szép napod, vagy „Anya
csak egy van” „Valakinek
fontos vagy” és természetesen a sláger: DVTK!
Az igazi különlegességet
azonban azok az egyedi festmények jelentik, amelyek
a szeméttárolókon jelentek

meg. – Komlóstetőn jó ideje
a lakók által lefestett kukákat
nézegethették az arra járók,
mint kuriózumot. Most, hogy
a MiReHuKöz Kft. új, csippel
ellátott edényeket helyezett ki,
már ezeken is megjelentek az
„első fecskék”, festések, a járókelők örömére – mondta el lapunknak Szabó Károly közös
képviselő, a kezdeményezés
elindítója. Mint megtudtuk,
a dekorálásban szülők, nagyszülők, unokák egyaránt részt
vettek és vesznek. A motívumok nem tervezettek, spontán ötletekből jönnek. A már
használaton kívül helyezett,
kifestett edények sem vesznek kárba – ezek a lakók kiskertjeit díszítik. Szabó Károly
kiemelte, a dekorálásokról
természetesen a MiReHuKöz
Kft.-vel is egyeztettek, a társaság igazgatója hozzájárult
a kezdeményezéshez, neki is
elnyerték a tetszését a díszítések.

12 Mozaik

Miskolci Napló
Buborék Nap

KÖZÉPKORI HANGULATBAN

A hét fotója

VÉGH CSABA
FELVÉTELE

Első alkalommal tartottak Buborék Napot múlt pénteken, a
Miskolctapolcai Strandon. A gyerekeket egész délután buborékfújó versenyekkel, óriásbuborék produkciókkal várták. A felnőttek sem unatkoztak, ők vízi aerobikozhattak, röplabdázhattak
vagy kipróbálhatták az új sporteszközt, a teqball-t is. A szervezők
azt szeretnék, ha hagyománnyá válna a nagy buborék buli.

Ismét birtokba vették a lovagok Diósgyőrt az elmúlt hétvégén. Nem volt hiány izgalmakban, látványosságban a várban és a Lovagi
Tornák Terén a közönség szerint még a „levegő is középkori volt”. Viadalok, mulatságok, a korabeli hétköznapok megidézett epizódjai
váltották egymást a XVII. Középkori Forgatagon. Íjászok, legendás kardforgatók szórakoztattak tudományukkal, a küzdelem mellett
láthattunk középkori táncokat, vidám történeteket, zenés komédiásokat, és a Diósgyőri vár történetét idéző jeleneteket is, a nyüzsgő
középkori udvarban. A rendezvényt a szokásoknak megfelelően a király és a királyné is megtisztelte látogatásával. FOTÓ: JUHÁSZ ÁKOS
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Tűzoltók hozták le a trafóházról
Bajba került kisgyermek mentéséhez riasztották nemrégiben a
miskolci tűzoltókat. A gyermek Jósika Miklós utcában rekedt fent
egy trafóház tetején. A B.-A.-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a fiú egy labdáért mászott fel a trafóházra,
lejönni azonban már nem tudott a saját erejéből, ezért a helyszínre
riasztották a miskolci hivatásos tűzoltókat. A raj egy kihúzós létrával
segített lejönni a gyermeknek a veszélyes magasságból, aki épségben
„földet ért”, nem sérült meg az eset során.

Segítségnyújtás nélkül hajtott el az autós
A Miskolci Rendőrkapitányság tanúk jelentkezését várja egy közúti közlekedési baleset kapcsán. A rendelkezésre álló adatok szerint
július 16-án 12 óra körül Miskolcon, a Csabavezér utcán (a Miskolcra bevezető szakaszon) egy kékesszürke Mazda személyautó szabálytalan sávváltoztatása során hirtelen fékezésre és irányváltoztatásra kényszerített egy külső forgalmi sávban közlekedő piros Opel
Corsát. Az Opel ezt követően felhaladt a járdára, majd egy betonvillanyoszlopnak és egy ház kerítésének is nekiütközött. A személygépjármű vezetője a baleset következtében 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. A Mazda vezetője megállás nélkül elhagyta a
helyszínt, nem győződött meg róla, van-e segítségnyújtásra szoruló
személy. A rendőrség várja azon személyek jelentkezését, akik látták az eseményt, a balesettel kapcsolatban érdemleges információval
rendelkeznek.

MISK

LCI

KALENDÁRIUM
2016

LCI KALENDÁRIUM – 2016

Nagy mennyiségű műanyag
kapott lángra
Egy autóbontó telepen tárolt műanyag hulladék kapott
lángra mintegy 100 négyzetméteren Szirmabesenyő külterületén július 31-én. A tűz
meggyújtotta a közelben lévő
sertéstelepen álló ól tetőszerkezetét, a hatalmas fekete füstöt Miskolcról is látni lehetett. A tűzhöz a miskolci hivatásos tűzoltókat és a
megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot riasztották, a lángokat két vízsugárral oltották el. A beavatkozást két munkagép is segítette. Az eset során senki nem sérült meg.

MISK

Két személyautó ütközött össze csütörtökön reggel Miskolcon,
a Fazekas utcában, az általános iskola előtti útszakaszon. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása
szerint a belesetnek két sérültje volt, a helyszínelés idejére lezárták az
érintett útszakaszt.

Rendőrkapitányság egy
járdánházi 17 éves fiatalkorú fiúval szemben. A
gyanúsított július 27-én 19
óra körül bement egy helyi
élelmiszerboltba, majd késsel a kezében az eladót a napi bevétel
átadására akarta kényszeríteni. Az alkalmazott próbálta lebeszélni támadóját, mondván nagy bajba kerülhet, ha nem hagy fel
szándékával. A fiú ekkor csökkentette igényét, és 10 000 forintot
kért. A támadó végül – miután bejött egy vásárló – letette a kést
és zsákmány nélkül elmenekült a helyszínről. A bejelentést követően a rendőrök hamar azonosították, majd lakásán elfogták
a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható fiatalkorút.

599 Ft

Két sérültje is van
a balesetnek

Focistáink

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben a labdarúgó
EB-n szereplő magyar focisták neveit rejtettük el. Kérjük, a
megfejtéseket együtt, egy levélben vagy e-mailben, legkésőbb 2016. augusztus 17-én éjfélig juttassák el szerkesztőségünkbe (3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.) vagy az info@
mikom.hu e-mail címre. A helyes megfejtéseket beküldők között egy-egy 2016-os Miskolci Kalendáriumot sorsolunk ki.

MINDENKIT ÉRHET JOGESET
Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesztőségünk címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A borítékra írják rá: „Mindenkit érhet jogeset”. E-mail címünk,
amelyre üzeneteiket, problémáikat elküldhetik: info@mikom.hu. Dr. Strassburger Gyula és dr. Tulipán Péter ügyvéd írásban válaszol!

Késsel próbált rabolni a boltban
Felfegyverkezve elkövetett rablás bűntett kísérlet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást az Ózdi

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 - április 20) Gondolja végig, mi az, ami igazán fontos Önnek. Lehet, hogy sokkal többet áldoz fel valamiért, mint amennyit érdemes. Valami nem hagyja nyugodni,
úgy érzi, Ön az, akinek tennie kell az esettel kapcsolatban.

Rák (június 22 - július 22) Ne ragaszkodjon görcsösen valamihez, ami talán nem is teszi boldoggá. Ne másokra hallgasson, kövesse a saját szívét. A romantikus élete sok fordulatot
tartogat, és ez felnyithatja a szemét más ügyeknél is.

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Minél jobban beleéli
magát valamibe, annál biztosabb benne, hogy cselekednie kell a
dologgal kapcsolatban. Nem biztos, hogy mindenki tudja, mire
képes, ha akcióba lendül, a héten megmutathatja.

Bak (december 22 - január 20) Magyarázatot keres valamire, amit zavarónak talál, de egyelőre még várnia kell a megnyugvásra. Tartsa nyitva a szemét, és akkor válaszokat is talál. Olyan tudást és tapasztalatot szerezhet most, ami fontos lehet.

Bika (április 21 - május 20) Izgatott lehet egy kihívással kapcsolatban, és bár a dolog egyelőre kétesélyes, mégis bízik abban, hogy szerencséje lesz. Ez a hozzáállás elhozhatja a sikert.
Nagy lépéseket tett már meg, higgye el, hogy jó úton jár.

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Mikor már kezdi elbízni magát, valami emlékeztetheti rá, nem annyira biztos még a
győzelem. Egy kis óvatosság soha nem árthat, de azért ne ijedjen
meg nagyon. Lehet, hogy ezt a csatát most egyedül kell megvívnia.

Skorpió (október 24 - november 22) Izgalmas utakra bukkan, de úgy tűnik, ezek még érdekesebb kérdésekhez vezetnek.
Igyekezzen olyan válaszokat találni, amelyek megnyugtatják.
Nem minden az, aminek látszik, de ez csak akkor derül ki, ha utánajár.

Vízöntő (január 21 - február 19) Nem szeret olyan ígéreteket tenni, amiket nem tud betartani. Igyekezzen ehhez tartani magát a héten is, és akkor nem kerül kellemetlen helyzetbe. Boldog, amiért képes erőt meríteni a kapcsolatából.

Ikrek (május 21 - június 21) Partnere nagyon izgatott valamivel kapcsolatban, pedig Ön most egy kis nyugalomra vágyna. Ne aggódjon, hamarosan ez is megadatik, és akkor végre a
terveire koncentrálhat. Ne feledje, együtt minden könnyebb.

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Valaki látja Önön, hogy
jót tenne egy kis pihenő, és megpróbál levenni néhány terhet
a vállairól. Ne tiltakozzon ez ellen, most jót fog tenni a dolog.
Ezen a héten ne a jövőjét tervezgesse, próbáljon meg a mában élni.

Nyilas (november 23 - december 21) Valami gyanúsnak tűnik, a héten azt érezheti, meg akarják téveszteni. Ne hagyja,
hogy az orránál fogva vezessék, sok mindenre hajlandó a siker érdekében, de Önnek is meg kell húzhia a határt valahol.

Halak (február 20 - március 20) Ha mindent okosan rendez
el, akkor ezen a héten még egy kis pihenőre is marad ideje.
Legyen körültekintő, hogy semmi ne zavarja meg a töltekezést. Használja ki, hogy ilyen sugárzó hangulatban van a héten.

