
Miskolci Napló
2016. augusztus 13.  |  32. hét  |  XIII. évfolyam 32. szám Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 85 000 példányban – térítésmentes

2.
oldal

sok a lány valóba…”

TENDERBONTÁS 

A labdarúgó Európa- 
bajnokság és a napokban 

zajló riói olimpia, a magyar 
sportolók remek szerep-
lésével külön aktualitást 

adott a miskolci közgyűlés 
augusztus 10-ei, sport- 
témákkal kapcsolatos, 

rendkívüli ülésének. 

3.
oldal

Augusztus 11-én délután felnyitották  
a diósgyőri stadion átépítésére érkezett, 

kivitelezői pályázatokat tartalmazó 
borítékot. Két cég tett ajánlatot a DVTK új 

otthonának megépítésére. 

A nemzeti ünnep részletes, miskolci programja a 4. oldalon.

Már szeptemberben elkezdődhet az új stadion építése

2024-ES OLIMPIA, U21-ES LABDARÚGÓ EB 



Olimpiai játékok, U21-es UEFA labda-
rúgó Eb, sportparkok kialakítása

Közélet
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A riói olimpia aranyérmes magyar sportolói augusztus 12-ig, lapzártánkig

HOSSZÚ KATINKA ÚSZÓ (HÁROM ARANYÉREM) SZÁSZ EMESE VÍVÓ (ARANYÉREM) SZILÁGYI ÁRON VÍVÓ (ARANYÉREM)

Mint ismert, Budapest megpá-
lyázza a 2024-es olimpiai játékok 
rendezését. Partnervárosként Mis-
kolc is csatlakozik, városunk a lab-
darúgó-selejtezőknek adna otthont 
A rendező városnak és a kapcsolódó 
településeknek garanciákat kell vál-

lalniuk – a szerdai, rendkívüli köz-
gyűlésen Kriza Ákos polgármester 
arra tett javaslatot, hogy a közgyűlés 
biztosítson felhatalmazást a második 
pályázati szakaszhoz kapcsolódó ga-
rancialevelek aláírására. Kriza Ákos 
elmondta, néhány infrastrukturális, 

illetve különböző biztonsági garanci-
ákat, valamint az olimpia marketing 
munkájában való részvételt kérik a 
csatlakozó városoktól. Ezeket meg-
szavazta a miskolci közgyűlés.

Múlt év nyarán, a „Társadalmi 
párbeszéd az olimpiáért” konferen-
ciasorozat miskolci állomásán (felső 
képünkön) Kriza Ákos polgármes-
ter úgy fogalmazott: a magyarorszá-
gi olimpia olyan közös, nemzeti ügy, 
mellyel nemcsak Budapest, hanem 
az egész ország nyerne. Világraszóló 
vállalkozás, amely minden magyar 
ember számára nagyon sok előnnyel 
járna, az élet összes területén. Kriza 
Ákos kiemelte: remek ötletnek tartja, 
hogy Budapest mellett más vidéki vá-
rosok is bekapcsolódhatnának a ren-
dezésbe, hiszen ennek révén az egész 
ország magáénak érezhetné az ötka-
rikás játékokat. 2015. júliusában Mis-

kolcra érkezett a Magyar Olimpiai Bi-
zottság országos roadshow-ja is (alsó 
képünkön). Családi fesztivál kereté-
ben népszerűsítették az olimpiai esz-
mét – számtalan sportági bemutató-
kellék mellett egy olyan kamionnal is, 
amelyet olimpiai látogatóközpontnak 

alakítottak ki. Itt az érdeklődők in-
formációkat kaphattak a magyar inf-
rastrukturális helyzetről egy esetleges 
olimpiarendezés kapcsán, a javasolt 
helyszínekről, valamint a felújítandó, 
vagy már megvalósult létesítmények-
ről, a rendezés gazdasági vonzatairól. 

MISKOLCI GARANCIÁK A BUDAPESTI OLIMPIÁHOZ

U21-es labdarúgó Európa-bajnokság 
– Miskolc is a pályázók között

Sikeres magyar pályázat esetén 
Miskolc lehet a 2019-es U21-es lab-
darúgó Európa-bajnokság egyik hely-
színe. Erről is döntöttek a rendkívüli 
közgyűlésen.

A 22. alkalommal megrendezendő 
torna lebonyolítására nyolc ország – 
köztük hazánk – pályázik. Az U21-es 
Eb a felnőtt kontinensviadal után az 
UEFA második legfontosabb, váloga-
tottak számára kiírt versenysorozata. 
Ha hazánk lesz a befutó, a DVTK sta-
dionban a tervek szerint 3 csoportmér-
kőzést rendeznének.

Kriza Ákos polgármester elmond-
ta, az MLSZ megpályázza a rende-
zést, s helyszínként hat várossal ter-
veznek, köztük Miskolccal is. Az 
előterjesztés arra tett javaslatot, hogy 
a közgyűlés hagyja jóvá az U21-es Eb 
rendezési jogának elnyeréséhez nél-
külözhetetlen, rendező városra vo-
natkozó megállapodást. A pályázatot 
még a szeptemberi, rendes közgyűlés 
előtt be kell adni.

A napirend vitája során Kovács 
László, a Fidesz-KDNP frakcióelnöke 
támogatásáról biztosította a javaslatot. 
Kiemelte, nem is találhattak volna al-
kalmasabb időpontot egy ilyen előter-

jesztés tárgyalására, hiszen hosszú idő 
után eredményesen szerepeltünk egy 
nemzetközi labdarúgó tornán és ma-
gyar szempontból rendkívül sikeresen 
zajlik a riói olimpia is. Mint a politikus 
fogalmazott: az U21-es Eb rendezésé-
vel megmutathatjuk, hogy hazánk si-
keresen le tud bonyolítani egy ilyen 
nagyságrendű eseményt.

– Azok mellett a miskolciak mel-
lett állunk, akik szeretik a sportot és 
örülnének, ha Miskolc részt venne egy 
ilyen volumenű rendezvény lebonyolí-
tásában. Nyilvánvaló, hogy a mérkőzé-
seket már az új stadionban fogják meg-
rendezni – szögezte le Kovács László.

A javaslatot ugyanis mind a szo-
cialista, mind a jobbikos frakció tá-
mogatásáról biztosította, képviselőik 
azonban felvetették: elkészül-e addig 
az új Diósgyőri stadion? Egyedül a De-
mokratikus Koalíció helyi képviselője, 
Tompa Sándor nyilatkozott úgy, hogy 
„támogatásról szó sem lehet” (a szava-
zásnál végül tartózkodott) viszont ő is 
az új stadion építése felől érdeklődött. 
Kriza Ákos polgármester válaszában 
elmondta: a közbeszerzés lezárulta és 
a kivitelező kiválasztása után indul a 
munka, elkészül a stadion.

Sportparkok építésére pályázik  
a miskolci önkormányzat

Miskolc csatlakozik a Nemzeti Sza-
badidő- Egészség Sportpark Program-
hoz, melynek segítségével a népkertihez 
hasonló eszközökkel ellátott sportpar-
kok épülhetnek, pályázati forrásból.

Az „Egészség sportparkok kialakítá-
sa Miskolc városában” című pályázat 
benyújtására tett javaslat tárgyalásá-
nál Kriza Ákos polgármester kiemel-

te, a pályázat célja, hogy minél többen 
sportoljanak egy-egy településen. Mis-
kolc most 10 sportpark és 2 rekortán 
futókör építését pályázhatja meg. A 
polgármester kiemelte, döntően sűrűn 
lakott területeken kell kialakítani eze-
ket a sportparkokat, hogy minél több 
embert elérjenek. Hozzátette, jövőre 
még nagyobb forrás nyílik ezen par-
kok fejlesztésére, így 2017-ben való-
színűleg tovább tudják bővíteni a szá-
mukat.

Kriza Ákos elmondta, a helyszínek 
kiválasztásánál nem a körzethatárok 
döntöttek, hanem a lakosság sűrűsége. 
Igyekeztek lefedni a város döntő részét, 
főleg lakótelepekre koncentráltak. Ko-
vács László (Fidesz-KDNP) frakcióel-
nök megerősítette, a tervezés során az 
volt a fő szempont, hogy minél több 
ember tudja majd látogatni ezeket az 
egészségparkokat. A futópályák eseté-
ben az Avas lakosságszáma indokolja, 
hogy ott létesüljenek. A frakció szor-
galmazza a létesítmények megépítését, 
várják a folytatást.

Javasolt helyszínek: Sportpark: Miskolctapolca (Pazár – Barabits közötti közpark), 150 négyzetméteres park; 
Árpád utca – Kuruc utca, 150 négyzetméteres park; Király úti játszótér, 90 négyzetméteres park; Pallós utca – 
Laborfalvy utca, 40 négyzetméteres park; Avas, Középszer utca 56-58-60. sz. mögötti terület, 150 négyzetméteres 
park; Győri kapu 71. – Herman Ottó utca, 150 négyzetméteres park; Stadion utca – Fazola utca, 40 négyzetmé-
teres park; Tizeshonvéd utca, 40 négyzetméteres park; Szeder utca, 150 négyzetméteres park; Szinyei Merse Pál 
utca, 150 négyzetméteres park. 

Futókör: Avas, Középszer 56-58-60. mögötti terület, 200 méteres futókör; Avastető (Avasi Ifjúsági Park terüle-
te), 200 méteres futókör.

Rendkívüli ülést tartott Miskolc közgyűlése
Sport témájú pályázatok benyújtásával, garanciavál-
lalással kapcsolatos napirendi pontokat tárgyalt au-
gusztus 10-én Miskolc város közgyűlése. 
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Többszöri halasztás után, augusztus 11-én délután felnyi-
tották a diósgyőri stadion átépítésére érkezett, kivitelezői 
pályázatokat tartalmazó borítékot. Két cég tett ajánlatot a 
DVTK új otthonának megépítésére. A pályázatok közül csak 
az egyik volt értékhatáron belüli, tehát csak az egyik cég tett 
olyan ajánlatot, amelynek az összköltsége nem haladja meg a 
stadion építésére szánt forrás összegét. A pályázat kiértéke-
lése jelenleg is tart, így azt, hogy melyik kivitelező cég adta 
be, s hogy az ajánlat érvényes lesz-e, lapzártánkkor még nem 
lehetett tudni. Annyi bizonyos, hogy amennyiben érvényes-
nek találják a pályázatot, már szeptemberben megkezdőd-
het a munka az Andrássy úton.  Az eredeti tervek szerint a 
szeptember 24-ei DVTK-DVSC NB I-es bajnoki mérkőzéssel 
búcsúzik a régi DVTK-stadion. Az ezt követő mérkőzései-
ket már Mezőkövesden játsszák majd a piros-fehérek, addig, 
míg az MVSC pálya felújítása, átalakítása el nem készül. Di-
ósgyőrben egy UEFA IV-es kategóriába tartozó, csaknem 15 
ezer szurkoló befogadására alkalmas stadion építését terve-
zik. A kivitelezés a tervek szerint 12-15 hónapig tart majd, így 
legkorábban jövő év végén adhatják át a DVTK új otthonát.

TENDERBONTÁS Már szeptemberben elkezdődhet az új stadion építése

Ilyen most... ... ilyen lesz

Mint arról hírt adtunk, április
ban Orbán Viktor jelenlétében 
adták át Miskolcon a DVTK lab
darúgó edzőközpont főépületét. 

A miniszterelnök beszédében úgy 
fogalmazott: önbecsülés nélkül sem 
az üzlet, sem a politika nem működik, 
amire szükségünk van, az a nemzeti 
önbecsülés és ez Magyarországon a 
sportból jöhet, mert mi Puskás Öcsi, 
Egerszegi Krisztina, Papp László, 
Balczó András nemzete vagyunk – 
hangoztatta Orbán Viktor. Ha össze-
fogunk, ha van támogatás, ha elszán-
tak vagyunk, akkor a világ bármely 
nálunk nagyobb népével versenyké-
pesek lehetünk, legyen szó a tudo-
mány, a kultúra, vagy éppen a sport 
területéről. A miniszterelnök hang-
súlyozta, a futball nem a pénzhez, 
hanem a sporthoz tartozik. A sport-
nak pedig – ami a kultúra része – az 

a lényege, hogy nemzedékről nemze-
dékre öröklődik. Egyesek időnként 
megtámadják a sportfejlesztéseket, 
mondván, „aránytalanul” sok jut erre 
a közpénzből. Miskolc példáját hoz-
va fel, Orbán Viktor elmondta, a vá-
ros 2010 és 2014 között 136 milliárd 
forintot fordíthatott fejlesztésekre, a 
kormány 31 milliárd forint adósságot 
vállalt át. Ezen pénzeknek 10-13 szá-
zaléka jutott a sportra. – Szerintem ez 
helyes arány és semmi nem tántorít el 
bennünket attól a céltól, hogy a sport 
továbbra is stratégiai ágazat legyen – 
jelentette ki. A kormányfő kiemelte, 
hogy 2016 őszén megkezdődik Diós-
győrben az új, 15 ezer férőhelyes lab-
darúgó stadion építése, ugyanakkor 
további fejlesztések is megvalósulnak 
itt, „mert nekünk nem csak egy sike-
res diósgyőri szigetre, hanem egy si-
keres Miskolcra van szükségünk!” – 
emelte ki. 

„Sikeres Miskolcra van  
szükségünk!”

Rendkívüli sajtótájékoztatón jelen
tette be 2015. februárjában Kriza 
Ákos polgármester és Szabó Tamás, a 
Diósgyőr FC Kft. ügyvezetője, hogy a 
kormány kiemelt jelentőségűvé nyil
vánította a diósgyőri stadion rekon
strukcióját.

Kriza Ákos hangsúlyozta, korszakos 
jelentőségű döntést hozott Magyaror-
szág kormánya a diósgyőri labdarúgás 
105. évfordulóján. Immár kormányha-
tározat szól az új DVTK-stadionról és 
kormányrendelet jelent meg arról is, 
hogy a beruházást közigazgatási ható-
sági szempontból kiemelt jelentőségűvé 
nyilvánítják.

– Nagyon távolról indultunk, mikor 
elkezdődött a stadion-rekonstrukci-
ós program és úgy gondolom, nagyon 
messzire jutottunk – fogalmazott Kriza 
Ákos. Debrecen után a második legna-
gyobb vidéki stadionfejlesztési program 
valósul meg Miskolcon. Az utánpót-
lás-akadémiai fejlesztésekkel együtt 
szinte az egész diósgyőri sportcentrum 
és az MVSC stadion is megújul.

– Ezt ki kellett érdemelnünk és ki is 
érdemeltük! – hangsúlyozta Miskolc 
polgármestere, emlékeztetve a diós-
győri labdarúgó sikerekre. A döntés-
hozókra nyilván hatással voltak ezek az 
eredmények, s a klub, illetve a szurkoló-
tábor lelkesedése, kitartása is.

– Futballt, sportot szerető városveze-
tőként hatalmas erőt, lendületet érez-
tem magamban, hogy lobbizni tudjak 
a kormánynál és a miniszterelnöknél a 
stadionrekonstrukcióért. Ezt többszö-
rösére erősítette a stadionfejlesztés mel-
lett álló szurkolói támogatás – emelte ki 
Kriza Ákos. Mint fogalmazott, a diós-
győri labdarúgásnak és az új stadion-
nak a diósgyőri szurkolók közössége 
volt és lesz az igazi tulajdonosa.

Szabó Tamás elmondta, mind a szur-
kolók, a sportolók, mind a sportvezetők 

számára olyan pillanat ez, amelyre na-
gyon régóta vártak. Az ügyvezető kü-
lön köszönetet mondott Miskolc pol-
gármesterének, hogy kiemelten sok időt 
és energiát fordított a beruházás támo-
gatására. – A diósgyőri labdarúgás in-
frastrukturális háttere arra kötelez 
majd minket, hogy olyan csapatot épít-
sünk, amely az eredményeivel is rászol-
gál, hogy ilyen kiváló létesítményekben, 
Magyarország legjobb szurkolói előtt 
szerepelhet – hangsúlyozta Szabó Ta-
más.

A MÁSODIK LEGNAGYOBB VIDÉKI  
STADIONFEJLESZTÉSI PROGRAM

2015 elején a Magyar Közlönyben jelent meg a hír, miszerint a magyar kormány köz
igazgatási hatósági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a diósgyőri 
stadion felújítását. 

Seszták Miklós nemzeti fejlesztési minisz-
ter 2015 január végén Miskolcon bejelentet-
te, hogy az eredetileg tervezett négy és fél-
milliárd helyett 8 milliárd forintot biztosít 
a kormány a diósgyőri stadion fejlesztésére. 
Egy 2016 február 25-ei kormányhatározat 
szerint még tovább emelték, közel 11 mil-
liárd forintra a stadion és az MVSC sport-
telep (900 millió forint) rekonstrukciós be-
ruházási keretét. 2016. májusában írták ki a 
közbeszerzési eljárást a beruházás generálki-
vitelezőjének a kiválasztására. A beérkezett 
pályázatokat augusztus 11-én nyitották fel.

A fejlesztés keretében egy 15 ezer ülőhely
lyel rendelkező, multifunkcionális, UEFA 
IVes besorolású stadion épül Diósgyőr
ben, olyan létesítmény, amely rangos nem
zetközi mérkőzések megrendezésére is 
alkalmas lesz. 

Az új aréna az Európai Labdarúgó Szö-
vetség minden biztonsági és kényelmi elő-
írásainak megfelel majd: a pályát fedett le-
látó veszi körül, az újságírókat több mint 
20 kommentátorhely várja és a stadion több 
száz VIP-vendég fogadására is alkalmas lesz. 
Az UEFA IV-es stadionoknál előírt, fedett 
lelátók miatt a pályán egyes területek árnyé-
kosak lehetnek, ezért szükség van egy kiegé-
szítő, úgynevezett napoztató berendezésre. 
Egy napelem-együttes üzembe állítása ter-
vek között szerepel, ami jelentősen javítaná 

a stadion energia-felhasználási mutatóit. A 
szurkolók kényelmes közlekedését pedig a 
felbillenthető, vandálbiztos ülőhelyek szol-
gálják majd, amelyek kényelmesebbek, kom-
fortosabbak, mint a most alkalmazott fix 
székek.

Európai színvonalú létesítmény épül KÖZEL 11 MILLIÁRDBÓL ÚJULHAT MEG  
A STADION ÉS AZ MVSC SPORTTELEP
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Augusztus 19.
17.00 | Ökumenikus istentisztelet az Avasi református templomban

Augusztus 20.
MEGEMLÉKEZÉS ÉS KOSZORÚZÁS

10.00 | Felsőhámorban a Szent István szobornál
ÜNNEPI BESZÉDET MOND
Dr. Kiss János, alpolgármester

ÜNNEPI PROGRAM A SZENT ISTVÁN TÉREN
17.00 | ÜNNEPI MENET az aratókoszorúval, Szent István királyunk szobrának megkoszorúzása
ÜNNEPI BESZÉDET MOND
Dr. Kriza Ákos, Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere
Csöbör Katalin, országgyűlési képviselő

KENYÉRSZENTELÉS, KENYÉRÁLDÁS a történelmi egyházak képviselőivel
Közreműködik:
A Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon Kórusa
A Kolozsvári Református Kollégium vegyeskara

NAGYSZÍNPADI PRODUKCIÓK (a Szent István téren)
16.00 | A Szentegyházi Gyermekfilharmónia előadása
18.15 | A Maros Művészegyüttes műsora
20.30 | Tátrai Tibor és Póka Egon ReGeneráció című koncertje
22.00 | Tűzijáték

KISSZÍNPADI PRODUKCIÓK (a Városháza és a Megyeháza között)
14.00 | Az Óperenciás Bábszínház előadása
15.00 | A Tulipántos Népi Játékpark és Alkotóműhely előadása
18.00 | A Miskolci Csodamalom Bábszínház A kiskakas gyémánt félkrajcárja című előadása
19.30 | A Mintha Zenekar koncertje

KÍSÉRŐPROGRAMOK
11.00 | Tulipántos Népi Játékpark és Alkotóműhely: Népi fakörhinta és Népi játékpark
11.00 | Fügedi Márta Népművészeti Egyesület Népművészeti mesterségbemutató, játszóház és vásár
11.00 | Manó Manufaktúra
12.00 | Paprika Jancsi Csúzlizdája
12.00 | Tönkölykenyérsütés
13.00 | A Csender Zenekar szabadtéri zenélése

Idén ismét rendeznek tűzijá-
tékot Miskolcon az államala-
pítás ünnepén, s ez minden 
eddiginél látványosabb lesz – 
ígérik a szervezők. 

Az augusztus 20-ai égi lát-
ványosság este 10 órakor kez-
dődik és mintegy 20 percen át 
tart majd a Szent István téren. 
Ebben az évben a miskolci tűzi-
játékot kevesebb füst és ragyo-
góbb színek jellemzik majd – 
erről Venczel Vilmos, a Saghma 

Pyrotech Kft. Miskolc ügyveze-
tője nyilatkozott. Mint megtud-
tuk, az égi látványosság színei-
ben, az államalapítás ünnepén 
a piros, a fehér és a zöld, vagy-
is nemzeti színeink is visszakö-
szönnek majd. 

A Szent István szobor mögöt-
ti területen és az Avas tetején 
lesznek elzárt területek, a raké-
tákat ugyanis erről a két hely-
színről lövik fel. Körülbelül két-
ezer tűzijáték effekt lesz látható 
az éjszakai égbolton. A legszeb-

bekre, leglátványosabbakra – 
ahogyan az a tűzijátékok során 
lenni szokott – a műsor végén 
lehet majd rácsodálkozni. A 
legjobb kilátás a virágóra mel-
lől ígérkezik, ez lesz ugyanis az 
égi látványosság „mértani kö-
zepe”.  Ezúttal az időjárás sem 
zavarhatja meg az ünnepi prog-
ram esti fénypontját, ugyanis 
a tűzijáték elemei úgynevezett 
vízmentesített eszközök, így az 
esetleg eleredő eső sem befolyá-
solhatja felhasználásukat. 

Az idei látványosságot  
az eső sem áztathatja el!

A minorita templom Nagyboldo-
gasszony búcsújára augusztus 15-én 
kerül sor. A szentmisét 18 órától Ba-
bály András, a nyírbátori minorita 
templom plébánosa mutatja be.

Ugyancsak Nagyboldogasszony 
ünnepén, 15-én lesz 33 éve, hogy 
Sedon László kanonok, hejőcsabai 
plébános bemutatta első miskolci 
szentmiséjét. Ebből az alkalomból 
a hejőcsabai templomban 18 óra-
kor mutatja be hálaadó szentmisé-
jét, melyre szeretettel vár minden-
kit, akivel a 33 év alatt lelkipásztori 
munkája során kapcsolatba került.

Szombaton, 20-án az avasi refor-
mátus templomban 17 órai kezdet-
tel ökumenikus imaórát rendeznek 
Szent István tiszteletére a miskol-

ci történelmi egyházak képviselői. 
Ezen a napon lesz két miskolci temp-
lom búcsúünnepe is. A selyemré-
ti Szent István templomban fél 11-
kor kezdődik az ünnepi szentmise, 
melyet P. András Attila jezsuita, 
avas-déli plébános mutat be. Előző 
nap, pénteken, 18 órától hangver-
senyt ad az Erdélyből érkező Szent-
egyházi Gyermekfilharmónia.

A vasgyári Szent István templom 
búcsúja előtt háromnapos lelkigya-
korlatot tart Pehm G. Antal feren-
ces kistestvér szerdától péntekig, a 
18 órai szentmiséken, és ő mutatja 
be az ünnepi szentmisét is 20-án, 11 
órai kezdettel. Előtte, negyed 11-től 
Sztahura Ágnes orgonaművész ad 
hangversenyt a templomban.

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

ÚJRA LESZ TŰZIJÁTÉK MISKOLCON!

Több mint kétmillió forintból újul 
meg a Derkovits utcai játszótér. A 
munkálatok a napokban kezdőd-
tek, a jövő héten a tervek szerint már 
birtokba vehetik a gyerekek az új esz-
közöket. 

Eperjesi Erika, a körzet önkormány-
zati képviselője elmondta, régi lakossági 
igény volt rá, hogy ezen a játszótéren is az 
EU-szabványoknak megfelelő, biztonsá-
gos játékokra cseréljék a régi, balesetve-
szélyes eszközöket. Új hinta, csúszda, 
homokozó kerül ki a területre, a szülök, 
kísérők számára ülőpad, és természete-
sen az ütéscsillapító burkolatról sem fe-
ledkeznek meg. A beruházás teljes értéke 
kétmillió-egyszázezer forint, amit Eper-
jesi Erika a képviselői keretéből finan-
szíroz. Kiemelte, kisgyermekes anyu-

kaként kiemelt fontosságúnak tartja, a 
biztonságos, korszerű játszóterek kiala-
kítását, hiszen a régi, elhasználódott ját-
szóeszközök – amellett hogy ellentétesek 
az EU-előírásokkal – komoly balesetve-
szélyt is jelentenek. Mint megtudtuk, a 
munka a napokban kezdődött el. A jövő 

hétre tervezik a műszaki átadás-átvételt, 
és ha minden jól megy, hamarosan bir-
tokba vehetik a gyerekek a megújult ját-
szóteret. A képviselő elmondta, további 
infrastrukturális fejlesztéseket is tervez a 
játszótér környékén, a biztonságos közle-
kedés érdekében. 

Megújul a Derkovits utcai játszótér

A „Laurus” Alapítvány a kiemelkedő tehet-
ségek támogatására, a Takács Modell Stúdió 
és a Herman Ottó Múzeum, Miskolci Galéria 
szervezésében kerül megrendezésre augusz-
tus 20-án 11 órai kezdettel a Miskolci Galé-

riában a Magyar Divatnap. A magyaros ru-
hák bemutatóján szereplő modellek tervezői: 
Meyke, Ducsai Ágnes Georgina, Pálfi Anita 
Katalin. A rendezvény fővédnöke Kriza Ákos 
Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere.

MAGYAR DIVATNAP 
AZ ÁLLAMALAPÍTÁS ÜNNEPÉRE



Miskolc dél-koreai testvérvárosá-
ból, Asanból érkezett diákokat  
fogadott hétfőn a városházán 
Kriza Ákos polgármester.

A fiatalok Balatonmáriafürdőről 
utaztak városunkba, ahol az önkor-
mányzat nyári táborában Miskolc 
más testvérvárosaiból érkezett diá-
kokkal találkoztak, ismerkedtek. A 
tábor célja a kapcsolatépítés volt, a fi-
atalok játékos feladatokkal és prezen-
tációval ismertették meg egymással 
kultúrájukat, barátságok szövődtek. 
(Lásd külön)

A nem-
zetközi 
tábor az 
asaniak szá-
mára Miskolc 
bejárásával ért 
véget. Hét-
főn délelőtt a 
városházán fo-
gadta őket Kriza 
Ákos polgármes-
ter, akinek külön-
leges, autentikus 
ajándékot adtak át. Természete-
sen ők sem mentek haza üres kézzel, 
miskolci emlékcsomaggal és sok-sok 
élménnyel gazdagodtak. Kriza Ákos 
köszöntőjében kiemelte, a kapcsola-
tépítés nem csak a városvezetők szá-
mára fontos. A jövő a gyermekeké, 
kiemelt jelentőségű, hogy Miskolc 
testvérvárosainak fiataljai között is 

barátságok szövőd-
jenek – tette hozzá Miskolc polgár-
mestere.

A dél-koreai diákok itt-tartózko-
dásuk során megtekintették Mis-
kolc nevezetes helyszíneit. Legtöbben 
most jártak itt először, s a látottak 
alapján úgy nyilatkoztak: nagyon 
szeretnének majd visszatérni.

Elmondásuk szerint a Miskolcta-
polca Barlangfürdő tetszett nekik 

a legjobban, de 
az élmények kö-
zött szóba került 
a belváros és a Di-
ósgyőri vár is, ahol 
a pénzverde volt a 

legnépszerűbb.
A nyári tábor ugyan véget ért Ma-

gyarországon, de a kapcsolat nem 
szakad meg. Asanban napokon belül 
kezdődik egy hasonló nyári tábor, 
hogy a barátság és a testvérvárosi 
kapcsolatok még szorosabbá válja-
nak. A dél-koreai városban a Földes 
Ferenc Gimnázium diákjait látják 
majd vendégül a helyiek.
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Ilyen még nem volt Miskolcon 
– legalábbis 2004 óta biztosan 
nem. A kereskedelmi szálláshe-
lyek bruttó szállásdíj bevétele 
júniusig meghaladta az 1,1 milli-
árd forintot – tájékoztatott Nagy 
Júlia TDM menedzser.

A KSH csütörtökön közzétett 
statisztikai jelentése szerint, Mis-
kolc turizmusa idén az elmúlt ti-
zenkét év legjobb félévét zárta. A 
helyi turisztikai szervezet 2004-
től megvizsgálta a miskolci ven-
dégforgalmi adatokat. Kiderült, 
hogy a vendégéj-
szakák és vendégek 
számában is rekor-
dot döntött Miskolc 
2016 első féléve: 71 
131 vendég összesen 
150 565 vendégéjsza-
kát töltött a városban 
2016 június végéig. 
A vendégek számá-
ban 10,3 százalékos, 
míg a vendégéjsza-
kákat tekintve 15,8 
százalékos növeke-
dést könyvelhet el a 
város 2015 első félévéhez képest. 
Összehasonlításképpen: Debrecen 
esetében ugyanebben az időszak-
ban csupán 6,2 százalékos a ven-
dégéjszaka növekedés, Egerben 1,8 
százalék, Hajdúszoboszlón pedig 
mindössze 9 százalék, a KSH ada-
tai szerint.  

A kereskedelmi szálláshelyek 
összes bruttó szállásdíj bevétele 
június végére meghaladta az 1,1 
milliárd forintot. Ez több mint 
147,7 millió forinttal haladja meg 
az előző évit. 2016 júniusában 30 
százalékkal nőtt a belföldi ven-
dégéjszakák száma (meghaladta 

a 27 ezret), a külföl-
di vendégéjszakáké 
pedig 25 százalékkal 
volt magasabb – ösz-
szesen 7 552 éjszakát 
töltöttek Miskolcon 
a külföldi vendé-
gek. Júniusban Len-
gyelországból jöttek 
a legtöbben, a len-
gyel turisták egye-
dül 2016. júniusában 

több vendégéjszakát töltöttek Mis-
kolcon, mint 2015-ben a január és 
június hónapok között összesen. 
Így elmondhatjuk, hogy 2016 első 
félévében gyakorlatilag megduplá-
zódott a korábbi évekre jellemző 
lengyel vendégforgalom a város-
ban – emelte ki Nagy Júlia. 

Miskolc testvérvárosainak diák-
jai nyaraltak nemrégiben Bala-
tonmáriafürdőn. Tíz országból 
érkeztek fiatalok Kriza Ákos polgármester meghívására az önkor-
mányzat balatoni táborába. Nyolc nap alatt százhúsz gyermek ismer-
kedhetett egymás kultúrájával, szokásaival, ételeivel. 

Miskolcról idén a Jezsuita, a Lévay és a Herman Ottó Gimnáziumok ki-
választott diákjai üdülhettek ingyenesen az önkormányzat táborában, ahol 
a miskolciak mellett Ashaffenburg, Asan, Burgasz, Kayseri, Tampere, Yantai, 
Kassa, Katowice és Ostrava városok középiskolásai töltöttek el nyolc napot.

A diákok prezentációkon mutatták be országaikat, kultúrájukat, de sze-
repelt a programok között tánctanulás és számos ügyességi verseny is. A 
miskolci önkormányzat balatonmáriafürdői tábora hatodik éve fogadja 
nyaranta a testvérvárosok diákjait. Az első években az úgynevezett „viseg-
rádi országokból” érkeztek fiatalok, ma már német, dél koreai, bulgár, tö-
rök, finn és kínai diákok is üdülnek itt.

– A korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy nagyon sok gyerek 
tartja a kapcsolatot később is azokkal, akikkel itt együtt táborozott – mond-
ta el Bencze Tamás, a polgármesteri hivatal táborüzemeltetési csoportjának 
vezetője. – Szeretnek visszajárni is, hosszú távon gondolkodunk a tábort il-
letően. A programnak az is célja, hogy cserébe miskolci gyerekek külföldre 
tudjanak utazni, a testvérvárosi kapcsolat eredményeként idén Bulgáriába 
és Dél Koreába mennek el. 

Dél-koreai diákokat láttunk vendégül

TÖBB MINT TÍZÉVES REKORDOT  
DÖNTÖTT VÁROSUNK TURIZMUSA!

A testvérvárosi kapcsolatnak köszönhetően az asani diákok Miskolc-
ra látogattak, az Allegra Quartet pedig egy csipetnyi Miskolcot vitt 
ki nemrégiben Asanba. Városunk zenészei több hangversenyt adtak 
a koreai közönségnek, sőt, gyermekeket is tanítottak magyar dalla-
mokra.

A miskolci szimfoniku-
sok tagjaiból álló zenekart 
dél-koreai művészeti szak-
emberek hívták meg, mis-
kolci látogatásuk alkalmával. 
Az Allegra Quartet négy nap 
alatt két hangversenyt adott 
Asanban. – Az egyik koncer-
tünk az egyetemen volt több száz hallgatóval – mondta el Monok Ildikó, a 
vonósnégyes vezetője. – A másik hangversenyt a városházán adtuk, szin-
tén teltház előtt. Ez utóbbi volt a hivatalos, reprezentatív koncert. Mű-
soraink különbözőek voltak. Ők nem nagyon ismerik az Európa-szer-
te népszerű és ismert dallamokat. Vittünk Ravelt, Bachot, Mozartot és 
Brahm sot is. Asanban többnyire csak azok találkoztak eddig ezeknek a 
szerzőknek a műveivel, akik jártak már Európában. Nagyon szeretik a 
fülbemászó dallamokat, különösen az V. Magyar táncért voltak oda. Jár-
tunk természettudományi múzeumban, piacon, megmutatták a városban 
lévő nevezetességeket, de voltunk a városon kívül is – tette hozzá Monok 
Ildikó. – Meglátogattunk egy ökofalut, ahol a régi körülmények között 
élnek az emberek, és gazdálkodással foglalkoznak emellett a konyhamű-
vészetükkel is elkápráztattak minket. A miskolci zenészek gyermekekkel 
is foglalkoztak.  Meghallgatták egy körülbelül tízfős csoport bemutatóját, 
instrukciókat adtak számukra, majd közösen is játszottak.  

„A JÖVŐ A GYERMEKEKÉ…!”BALATON-PARTI  
TESTVÉRVÁROSI PARTY

MAGUKKAL VITTEK EGY  
„CSIPETNYI” MISKOLCOT 
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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

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

Tanszervásár a Borsodcolorban!

AKCIÓS ÁRAINK:
l  Aquart ker. szivattyú 

25/6/180. bruttó 13 900 Ft

l  Termofejes sarok radiátor-
szelep bruttó 2790 Ft

l  Egykaros álló KMT cst. 
komplett bruttó 10 070 Ft

l  Bérházi saválló (Mofém) 
mosogató bruttó 10990 Ft

l  Egykaros álló mosogató 
cst. bruttó 5345 Ft

l  WC ülőke bruttó 4320 Ft

PIVIOR 
épületgépészeti bolt

Miskolc Hunyadi János 48.
Tel.: 06-46/789-459

Mobil: 06-20/416-0896

Teljesen bejárták Miskolcot egy 
hét alatt azok a kárpátaljai gimna-
zisták, akik a Jezsuita Gimnázium 
meghívására látogattak hozzánk 
Beregszászból.

A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium 
már tizenöt éve vesz részt abban a nem-
zetközi projektben, amely a határon túli 
magyarok magyarországi látogatásait 
támogatja és segíti az ott élő nemzettár-
sainkat.

– A Beregszászi Bethlen Gábor Ma-
gyar Gimnázium számtalan nehézség-
gel küszködik, csakúgy, mint az ott élő 
magyar családok. Amikor a program 
kapcsán ezt megtudtuk, az iskolánk 

vezetősége úgy döntött, az intézményt 
és a kint élő magyar családokat is 
igyekszik majd támogatni. Gyűjtéseket 
szerveztünk, karácsonyi ajándékot vit-
tünk számukra. Ennek a nyaralásnak 

az ötlete pedig szülői kezdeményezés-
re tavaly indult – mondta el Németh 
Anna, a Fényi Gyula Jezsuita Gimná-
zium tanára.

Az egyhetes miskolci nyaraláson ti-
zennégy kárpátaljai diák és egy oktató 
vett részt. A gyerekek az egész várost 
megtekintették, többek között az egye-
temi tájfutó vb útvonalát is bejárták. A 
zárónapon a polgármesteri hivatalban 
látták őket vendégül, ahonnan nem jöt-
tek el üres kézzel. – Remélem, hogy jól 
érezték magukat Miskolcon. Nagyon 
szép gesztusa a Jezsuita Gimnázium-
nak, hogy ilyen programokat szervez – 
mondta el Kiss Gábor alpolgármester, 
aki a városházán fogadta a diákokat.

Professzionális távcsövön keresztül 
ismerkedhetnek a naprendszerrel és 
más égi látványosságokkal a Miskol-
ci Görög Katolikus Általános Iskola 
diákjai. Az intézmény a Partiscum 
Csillagászati Egyesület pályázatán 
indulva, egy naprendszer modellt 
épített, amelyet mintegy ötven mun-
ka közül a legjobbnak ítéltek.  

A miskolci görögkatolikus iskola 
tanulói által elkészített modell a to-

vábbiakban is dísze lesz a tanterem-
nek. Jutalmuk egy értékes távcső lett, 
amit az intézmény csillagász szakkö-
re használ. – Ezzel megfigyelhetjük 
a holdat, a galaxisokat, a csillagokat, 
bolygókat, s persze a Napot is, meg-
felelő szűrővel. Ez a műszer nagysze-
rűen megmutatja ezeket az égi látvá-
nyosságokat – mondta el Béres Gábor, 
az iskola nevelési igazgatóhelyettese, a 
szakkör vezetője.

KÁRPÁTALJAI DIÁKOK MISKOLCON Csillagászati  
távcsövet nyertek



Lecsó- és pecsenyefesztivál a Csanyikban
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Négy kategóriában húsz csapat 
nevezett idén az immár hagyomá-
nyosnak számító, miskolci lecsó- és 
pecsenyefesztiválra. A díjakat hétfőn 
délután a városházán vehették át a 
legjobbak. A "pecsenye", a "lecsós 
étel", a "különleges lecsó" és a "lecsó" 
kategóriákban az első három helye-
zettet serlegekkel jutalmazták, a kü-
löndíjasok pedig ajándékokat kaptak 
a zsűritől.

Augusztus 6-án immár hatodik al-
kalommal rendezték meg a miskolci 
lecsó- és pecsenyefesztivált a Majális 
parkban. A rendezvény idén is kiváló 
közösségi időtöltési lehetőséget bizto-
sított családok, barátok, baráti társa-
ságok, munkahelyi közösségek kikap-
csolódására.  

S persze ahány csapat, most is any-
nyiféle lecsó rotyogott a bográcsokban 
szombaton. Kandik Ferenc mestersza-
kács, zsűrielnök elmondása szerint a 
klasszikus lecsó tartalmas, enyhén csí-
pős és pirospaprikás színe van.

A szakmai fogásokat tekintve fon-
tos, hogy a paprika és a paradicsom 
ne legyen túlpárolva. Persze nem min-
denki a klasszikus verziót választotta, 
némelyik csapat egészen elképesztő re-
ceptekkel érkezett. Volt csági grillro-
lád illatos lecsómártással, ceruzabab 

ropogós bécsi bundában és olyanok is 
voltak, akik a „klasszikus” lecsót értel-
mezték újra, mangalica szalonnával, 
füstölt tarjával.

A fesztivál idén is összehozott csa-
ládokat, baráti társaságokat, civil és 

egyházi szervezeteket, s külön csa-
pattal indult a városháza. – A lecsó 
egy utolérhetetlen, nyári finomság, s 
úgy gondolom, ez egy kiváló alkalom 
rá, hogy csapatok, baráti társasá-
gok összejöjjenek és főzőcskézzenek 

egyet a jó levegőn, a szép környezet-
ben. A miskolciak szeretik ezt a ren-
dezvényt – nyilatkozta Csiszár Mik-
lós jegyző.

A főzés mellett ezúttal is tucatnyi 
különféle program közül válogatha-
tott, aki augusztus 6-án kilátogatott a 
Majális parkba. Számos egyesület csat-
lakozott a kezdeményezéshez, válto-

zatos programokkal várták az érdek-
lődőket. Volt zöld stand, jelen voltak 
a baráthegyi kutyakiképző vakvezető 
kutyái, a gombászok, volt motoros- 
és Trabant találkozó, extrém vidám-
park. Itt rendezték majd meg az I. Le-
csó-Csocsó Labdarúgó Kupát is, ahol 
bábuk helyett emberek mérték össze a 
tudásukat.

„ÚGY JÓ, HA CSÍP…!”

Több száz cserepes virágot kapott a miskolci MÁON Református Szere-
tetotthon. A jótékony célú adomány egy arnóti vállalkozótól érkezett a 
Szilvás utcai intézménybe, ahol középsúlyos értelmi fogyatékosokat gon-
doznak. A virágokat ők ültetik el az udvaron előkészített ágyásokba.

A szeretetotthonban húsz bent-
lakásos és húsz nappali ellátású 
gondozott tölti a mindennapjait, 

virágosításra kevés pénz jut a költ-
ségvetésből. Idén szeptember 30-án 
ünneplik az intézmény 20 éves évfor-

dulóját, így most különösen jól jött 
az adomány. – Készülünk arra, hogy 
szép legyen a környezetünk is és az 
idelátogatók gyönyörködhessenek az 
intézmény kertjében. Ehhez kaptunk 
most adományba virágokat, ami na-
gyon nagy segítség az intézmény szá-
mára – nyilatkozta Gubányi Katalin 
intézményvezető.

Bénó Gábor az arnóti Bénó ker-
tészet tulajdonosa elmondta, most 
körülbelül 600 cserép virágot ado-
mányozott, rendszeresen szokott in-
tézményeknek, egyházaknak ilyen 
módon támogatást nyújtani. Mint 
megtudtuk, az adományozás ötlete 
Rácsok András, arnóti lelkipásztor-
tól, az intézményt fenntartó Tiszán-
inneni Református Egyházkerület 
püspöki titkárától származott, aki 
örömét fejezte ki, hogy az intézmény 
és a vállalkozó közötti kapcsolat lét-
rehozásával hozzájárulhattak ahhoz, 
hogy a jubileumi ünnepség ékes és 
szép legyen.

A keresztény értékeket közvetíte-
ni, a haza illetve a család szere-
tetére nevelni – ez a küldetése a 
református gyermektábornak, 
melyet idén a Keresztény Nők 
Egyesülete csaknem 200 ezer fo-
rinttal támogatott. 

Gyermekek hangja töltötte meg 
a templomkertet a napokban, az 
egyhetes tábort évek óta a hejőcsa-
bai református templomban ren-
dezik meg. – Nagyon sokan va-
gyunk itt, új barátokat szerezhetek, 
új énekeket is tanulhatok – mondta 
el Valenszki Hanna Róza, az egyik 
résztvevő. A gyerekek nemcsak új 
dalokat tanulhattak, bibliai tör-
téneteket, nemzeti értékeinkkel, 
hagyományainkkal is megismer-
hettek. A tábort minden évben a 
szülők támogatásából és adomá-
nyokból rendezik meg. A Keresz-
tény Nők Egyesülete idén 180 ezer 
forinttal járult hozzá a tábor szer-
vezéséhez.  – Az egyesületünk célja, 
hogy ilyen keresztény közösségeket 
támogassunk, hiszen nagyon fon-
tos dolgok – mondta Kozma István-

né, az egyesület elnöke. – Itt a nyári 
kikapcsolódás, időtöltés mellett na-
gyon fontos dolgokat tanulnak meg 
a gyerekek. Ha ezeket tovább viszik 
magukkal, biztos, hogy előnyükre 
fog válni az életben – tette hozzá. 
Jobbágy Bertalan, a Miskolc-hejő-
csabai református egyházközség 
lelkipásztora örömét fejezte ki, 
hogy idén is több mint száz résztve-
vője volt a tábornak. – Nagyon fon-
tos az adomány, a támogatás, ezek 
segítségével tudjuk finanszírozni 
az étkeztetést, a foglalkozásokat, 
előteremteni az ezekhez szükséges 
eszközöket – hangoztatta. 

Virágadomány a miskolci szeretetotthonnak

Református gyermektábor
Gyakorlati műhelymunkával 
egybekötött kóstolót szerveztek 
Miskolcon az Ökológiai Intézet 
Alapítvány Öko Kuckójában, hogy 
felhívják a figyelmet a gyógy- és 
fűszernövények értékére, jelentő-
ségére. 

Az érdeklődők megismerkedhet-
tek a gyógynövények történetével, 
jellemzőivel, felhasználási lehetősé-
geikkel. Hasznos tanácsokat kaptak 
gyűjtésükkel, tárolásukkal, feldolgo-
zásukkal kapcsolatban, s ismereteket 
nyerhettek a gyógynövények ható-
anyagairól. Hallhattak tényekről, té-
vhitekről, megtudhatták, hol és mi-
kor érdemes a gyógyító növényeket 

gyűjteni, s be is mutattak néhányat 
ezek közül. A rendezvényt Pászk 
Norbert, a Diósgyőri vár gyógynö-

vény szakértője vezette, aki gyógy-
növényekből készült kis csokrokkal 
ajándékozta meg a jelenlévőket.

„FŰBEN, FÁBAN VAN AZ ORVOSSÁG”

A nyár egyik legtipikusabb házias étele a lecsó. Ki-
adós, olcsó étel, főleg ha a paradicsom és a paprika a 
kertünkben terem. Elkészítés: a paradicsomot felap-
rítjuk, a paprikát megmossuk, kicsumázzuk és azt is 
felaprítjuk. A vöröshagymát felkockázzuk, csakúgy, 
mint a szalonnát, amit előzőleg levágunk a bőrről. A 
szalonnát lassú tűzön megpirítjuk, s amikor üvegessé 
válik, rátesszük a felaprított vöröshagymát. Sózzuk, 
borsozzuk, hozzáadjuk a pirospaprikát. Vízzel felönt-
jük, hogy ne égjen meg a pirospaprika. Beletesszük 
a felaprított paprikát, paradicsomot és közepes hő-

fokon puhára főzzük. Beletesszük a kolbászt, s 5-10 
perc alatt készre főzzük. Ízlés szerint a kolbászt el is 
hagyhatjuk, vagy akár virslire cserélhetjük.

Extrák: A franciák lecsója, a ratatoullie három dolog-
ban különbözik a miénktől. 1.: Kerül az ételbe cukkini, 
és esetleg padlizsán is. 2: Olívaolajjal, esetleg kacsazsír-
ral főzik. 3: Zsálya és kakukkfű is kerül a raguba. Sokan 
tesznek még bele bazsalikomot és babért. Aki nem szeret 
„csak” zöldséget enni, az sült kacsacomb vagy grillezett 
csirke mellé is kipróbálhatja. A lecsó igazából egy zöldsé-
ges ragu, ezért nyugodtan fel lehet turbózni. Kipróbálhat-
juk gombával, zöldbabbal, zöldborsóval, de bébikukori-
cával is finom. Köretnek pedig mehet mellé rizs, kuszkusz, 
sőt gersli vagy akár köles. Bazsalikommal egészen isteni.



Közélet Miskolci Napló8

Annak idején, amikor a két háború közötti miskolci népesség száma 
az ipari tevékenység elvárásainak megfelelően többszörösére nőtt, nagy 
dilemmát jelentett, hogyan lehet folyamatosan növelni a város befoga-
dóképességét. Miskolcon ekkor jött el a hagyományos technológiával 
történő, 1952-1962 közötti építkezések időszaka, amikor az építkezés-
re lehetőséget adó területek az egykor önálló közigazgatású egységek, 
települések közötti szabad területek voltak vagy olyan részei a város-
nak, ahol szanálás nélkül lehetett egy létesítendő útvonal mindkét ol-
dalát beépíteni. (Első esetben a Győri kapu északi és déli oldalának a 
beépítése a példa, a második esetben a Selyemrét (képünkön) észak és 
dél, vagy a Zámenhoff u. I —II. tömbökre gondolunk) Amikor elfogy-
tak a szabad területek, akkor figyeltek fel az Avasra, mint potenciális 
helyszínre, ahova panelházak kerülhetnének.  FOTÓ: MOCSÁRI LÁSZLÓ

...ÉS MOST

A lillafüredi vízesés Magyarország 
legnagyobb esésű vízesése, amit a 
Palotaszálló építésekor alakítottak ki, 
tehát nem természetes képződmény. 
A víz húsz méter magasról zúdul a 
mélybe. Télen, amikor a vízesés be-
fagy, mesebeli látvány tárul elénk. 

A Lillafüreden eredő, közel húsz kilo-
méter hosszú Szinva-patak kelet-nyuga-
ti irányban szeli át Miskolcot és a Sajó 
folyóba torkollik. Nem volt ez mindig 
így, a Palotaszálló építése kapcsán ala-
kult ki a patak ma ismert medre. Ko-
rábban a Garadna-patak által is táplált 
Hámori-tó délkeleti oldalán források 
és a Szinva vize is táplálták a tavat. A tó 
északkeleti végében alakították ki azt a 
zsilipet, amely a vizet a „kis vízesés”-be 
vezette, s a Szinva vize továbbfolyt a te-
lepüléseken. 1928-ban már a Palotaszál-
ló parkjának határát a Szinva új medre 
jelentette, s az a sziklafalról lebukva ala-
kította ki a „nagy vízesést”, amely 20 
méteres magasságával hazánk legma-
gasabb vízesése. Azóta a Szinva forrás 
vizét bekapcsolták Miskolc ivóvízellátá-
sába, ezért a szárazabb, aszályosabb idő-
szakokban a patak felső medre kiszá-
radhat. A nyári turisztikai szezonban 
gépi segítséggel emelnek át annyi vizet a 
Hámori-tóból, hogy a vízesés látványa a 
csapadékszegényebb időben is megma-
radjon. Mivel a Palotaszálló egy mere-
dek emelkedő tetején található, ennek 

megerősítésére ki kel-
lett alakítani egy tám-
falakkal tagolt teraszos 
sétányrendszert, ebben 
található az ország leg-
magasabb vízesése. A 
szálló alatti hegyoldalt 
függőkertszerűen alakí-
tották ki, amely lépcső-
zetesen ereszkedik alá 
az Anna-mésztufabar-
lang bejáratához. A sé-
tányról, a korlát mellett egy ösvényen 
biztonságosan le lehet jutni a vízesés alá, 
az Anna-mésztufabarlang felől pedig 
közvetlenül a vízesés lábához jutunk.

A „Diósgyőr–Lillafüred komplex 
kulturális és ökoturisztikai fejlesztése” 
című projekt (diosgyor-lillafured.hu) 
keretében megújult függőkert immár 
eredeti pompájában csábítja hosszú 
sétákra a természet, a romantika és a 
művészetek szerelmeseit. A szálló alat-
ti hegyoldalban meghúzódó csodálatos 
kert minden látogató számára biztosítja 
a könnyed kikapcsolódás élményét. A 
teraszrészek mindegyike a helyi hagyo-
mányokat megőrizve, azt felelevenítve 
tematikus tartalmat és egyben új kerté-
szeti megjelenést kapott.

A lillafüredi vízesés nemcsak a hóol-
vadás idején vagy nyáron nagysze-
rű látvány, télen a megfagyott zuhatag 
jégcsapjai kedvenc témái a fotózás sze-
relmeseinek. A függőkertben található 
vízesés teraszáról csodálatos, közvetlen 
közeli kilátás nyílik az ország legmaga-
sabb, 20 m magasból lezúduló Szinva 
vízesésére.

Miskolc értékei 28.

A lillafüredi  
Szinva vízesés

AKKOR...

Mostantól Miskolc belvá-
rosában is apró kőkockák 
őrzik a második világhábo-
rú idején haláltáborokba, 
munkaszolgálatra elhur-
colt zsidók emlékét.

Az úgynevezett „botlató-
kövek” ötlete a kölni szintók 
kitelepítésére emlékező ak-
ció során fogalmazódott meg 
Gunter Demnig német szob-
rászművészben. Az elsőt 1995-
ben tette le Kölnben. Azóta 55 
ezernél is több került Euró-
pa utcáira. Magyarországon 
is több mint 100 van már be-

lőlük.  – Ez egy folyamatosan 
bővülő, épülő holokauszt em-
lékmű – nyilatkozta Takáts 
Annamária, a Magyar Zsidó 
Kulturális Egyesület ügyveze-
tője. – Ezek a kövek sorsokat 
mutatnak meg, olyan embe-
rek sorsát, akik egykor itt él-
tek. Nagyon fontosnak tartjuk, 
hogy amikor valaki ezt meg-
látja, elgondolkodjon ezeknek 
az embereknek a sorsán – fo-
galmazott.  Az első magyaror-
szági botlatókövet 2007. április 
27-én Budapesten, a Ráday ut-
cában helyezte el Gunter Dem-
nig, Azóta több százat rakott 
le az országban. Idén kilenc-
venötöt helyeznek el, ebből 25 
Miskolc belvárosába került. A 
német szobrászművész azt sze-
retné, ha a holokauszt áldoza-
tainak neve soha nem merülne 
a feledés homályába. – Remé-

lem, hogy amikor az embe-
rek megállnak itt és elolvassák 
a feliratot, elgondolkodnak a 
múlton. Ez különösen a fiata-
lok körében fontos, mivel egy 
„másfajta”, játékos történe-
lem tanulásról van szó. Ami-
kor könyvekben olvasnak több 
millió áldozatról, az elvont. Vi-
szont amikor konkrétan látják, 
hogy itt élt egy család, ebben 
a házban, innen hurcolták el 
őket a származásuk miatt, va-
lósággá válik, ami a könyvben 
van – fejti ki a szobrászművész.

„Ezek a kövek emberi  
sorsokat mutatnak meg”

A Rolls Royce és BMW mellett 
nosztalgiát ébresztő Traban-
tok és Wartburgok is felsora-
koztak a Diósgyőri Reformá-
tus Általános Iskola udvarán, 
ahol múlt péntek délután nyi-
tották meg a veterán autók és 
motorok tárlatát.

Mintegy ötven régi autót 
állítottak ki – láthattunk sok 
más mellett hosszú limuzint, 
régi rendőrségi járművet, Tra-
bantot, Skodát, Wartburgot, 
Moszkvicsot, Rolls Royce-ot, 
Audit és BMW-t is. A rend-
számokból látni lehetett, hogy 
némelyiket még ma is hasz-
nálják.

Sebe Máté szervező elmond-
ta, negyvennél is több ilyen régi 
autójuk van otthon, sok most is 
felújítás alatt áll, hat-hét jármű-
vet hoztak el a gyűjteményből. 
– Az emberek mindig szívesen 

gondolnak vissza a fiatalkoruk-
ra, az ezt idéző tárgyi emlékek-
re, nyilván ezért is érdeklődnek 
a retro iránt – tette hozzá. 

A kiállítást a Mi-Ve Motor-
sport Egyesület szervezte, akik 
korábban életre hívtak már ki-
fejezetten Trabant-Wartburg 
találkozót is. – Gyermekko-
romtól sokat foglalkozom au-

tókkal, többször vettem már 
részt kiállításon, de szervező 
most vagyok először – nyilat-
kozta az egyesület elnöke, Sebe 
Tamás. – Régi álmom egy mú-
zeum kialakítása ezekkel az au-
tókkal. Ez lesz a következő lépés 
– emelte ki. Az iskola tornater-
mében mintegy harminc régi 
motort állítottak ki. 

VETERÁN AUTÓKAT,  
MOTOROKAT ÁLLÍTOTTAK KI

Több, mint 120-an váltottak jegyet az 
ÉSZAK ERDŐ Zrt. által fenntartott Lillafü-
redi Állami Erdei Vasút különvonataira múlt 
szombaton. 

Nemcsak miskolciak vettek részt a rendez-
vényen, a megyeszékhely környékén nyaralók 
is szép számban képviseltették magukat. A két 
szerelvény a menetrend szerinti vonatok által 
nem járt mahócai szárnyvonalon közlekedett. 
A nap folyamán lehetőség nyílt piknikezésre a 

Bükk egyik legszebb pontján, Andókúton. A 
kisvasutak iránt érdeklődő, szívesen túrázó uta-
sok pedig nyomvonal-bejáráson vehettek részt 
az erdei vasút néhai Mahóca – Farkasgödör – 
Örvénykő szakaszán. – A tervezett csillagnéző 
program a felhős időjárás miatt elmaradt ugyan, 
de bízunk abban, hogy a természeti látnivalók-
nak köszönhetően minden utasunk színes él-
ményekkel gazdagodva tért haza – mondta el 
Mátrai Imre, az ÉSZAKERDŐ Zrt. Lillafüredi 
Állami Erdei Vasút üzemigazgatója.

TERMÉSZETI LÁTNIVALÓK: ERDEI VASÚTTAL MAHÓCÁRA
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Rózsaszín feketéből piros-fehérbe öltözik Cierra 
Robertson-Warren, aki a következő bajnokság-
ban az Aluinvent DVTK-t erősíti.

Cierra Robertson-War-
ren 25 éves amerikai cen-
ter, aki egyetemi éveit 
követően Bulgáriában, 
Törökországban, Len-
gyelországban és Ma-
gyarországon szere-
pelt. Az előző idényben 
a PINKK Pécs színeiben 
a diósgyőri közönség 
is láthatta, összesen 19 
mérkőzésen szerepelt a 
bajnokságban, átlagosan 
15,1 pontot szerzett, 48 
százalékos hatékonyság-
gal dobott a mezőnyből, 
emellett 8,4 lepattanót 
szedett.

– Könnyen mondtam 
igent az Aluinvent DVTK 
hívó szavára, mert lát-

tam a csapatot a Magyar 
Kupa nyolcas döntőjében 
és tetszett, milyen inten-
zitással szurkolta végig a 
meccseket a közönség – 
mondta el a sportoló.

Vonzó volt a vezető-
edző személye is, mert 
amikor a bajnokságban 
játszottam a Diósgyőr el-
len, láttam, hogy Maikel 
López extra energiákat 
tud mozgósítani a játéko-
sokban. Cierra Robert-
son-Warren augusztus 
31-én érkezik Miskolc-
ra, és az orvosi vizsgálat 
után másnap reggel be is 
kapcsolódik a munkába. 

(Forrás: dvtk.eu)

Hatalmas szakmai sikert hozott a július 30-augusztus 4. között Miskolcon megrendezett 
20. Egyetemi Tájékozódási Futó Világbajnokság. A 34 ország, 265 versenyzőjét felvonul-
tató, túlnyomórészt skandináv érmeket hozó viadalon a magyar sportolók többször is az 
első húszban végeztek, sőt két alkalommal a legjobb tíz közé is bekerültek.

Az 1986 után ismét Miskolcon megren-
dezett Egyetemi Tájékozódási Futó Világ-
bajnokság 149 férfi és 116 női versenyzője, 
továbbá az 51 hivatalos kísérő, azaz a 316 
résztvevő összesen 170 felsőoktatási intéz-
ményt képviselt – kezdte értékelését Rakacz-
ki Zoltán, a szervező bizottság ügyvezetője, 
a MEAFC elnöke. – A szervezést 
a Miskolci Egyetemi Atlé-
tikai és Futball Club 
(MEAFC) koor-
dinálta, együtt-
működésben a 
Diósgyőri Tá-
j é k o z ó d á s i 
Futó Clubbal 
(DTC).  A ver-
senyek magas 
szakmai színvo-
nalát a magyar tá-
jékozódási futó sport 
vezetői és szakemberei 
garantálták. A zökkenőmen-
tességhez, a gyors eredményközlés-
hez és díjátadáshoz jelentős mértékben hoz-
zájárult a tavaszi, szintén miskolci Magyar 
Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokságon 
(MEFOB) már jól vizsgázott, a tájfutásban 
csúcstechnológiának számító érintés nélküli 
időmérő rendszer alkalmazása. A logisztikai 
feladatok nem kis előkészítést igényeltek, hi-
szen a résztvevők reptérről Miskolcra és visz-

sza szállítása mellett, az egyes versenyhely-
színekre – Lillafüred, Csanyik-Királyasztal, 
Miskolc belvárosa és két napon át Jávorkút 
– valamint onnan a szállásokra történő utaz-
tatását is meg kellett szerveznünk. Örömmel 
mondhatom, hogy ezen a területen is hiba 
nélkül teljesítettünk. Az étkezés valamennyi 

nemzetközi erőpróbán kritikus 
pont, nekünk ezúttal sike-

rült a megfelelő meny-
nyiséget és a kellő 

vá ltoz atoss á got 
biztosítani, oda-
figyelve a spe-
ciális igények-
re, így ezen a 
téren is számos 
dicséretet kap-

tunk. Szintén 
kedvező fogadta-

tásra talált, hogy a 
látványos helyszíneken 

megtartott versenyprogra-
mok közé becsempésztünk olyan ki-

egészítő programokat (Avasi-kilátó, avasi 
pincelátogatás, Avalonpark-Miskolctapolca) 
is, amelyek lehetőséget biztosítottak Miskolc 
további nevezetességeinek megismerésére.

A visszajelzések rendkívül pozitívak, mind 
a résztvevők, mint a sportszakma részéről – 
folytatta Rakaczki Zoltán. – A delegációk 
vezetőinek megtartott utolsó technikai ér-

tekezleten Nagy-Britannia csapatvezetője a 
résztvevők nevében megköszönte a Miskolci 
Egyetem, a város, a magyar tájfutó- és egye-
temi sport képviselőiből álló szervező bi-
zottságnak a kiváló munkát és vendéglátást, 
amelyet szokatlanul hosszú taps követett. 
Rendkívüli szerepe volt a sikerben támoga-
tóinknak, partnereinknek, továbbá a mint-
egy 150 önkéntesünknek is, akik részben a 
tájfutó sportból, részben az egyetemi közeg-
ből kerültek ki. A Nemzetközi Egyetemi – 
Főiskolai Sportszövetség (FISU) és a Magyar 
Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség (MEFS) 

tisztségviselői is rendkívül pozitívan nyilat-
koztak. Egyrészt megköszönték, hogy min-
dent az előírások és a pályázatban vállaltak 
szerint hajtottunk végre, mellyel jelentősen 
megkönnyítettük az ő dolgukat is, továbbá 
megfogalmazták, hogy a miskolci kétségkí-
vül az utóbbi évek legjobban szervezett egye-
temi világbajnokságai közé tartozik – zárta 
szavait az ügyvezető. A sorrendben 21. Egye-
temi Tájékozódási Futó Világbajnokságnak 
2018-ban Finnország adhat otthont. A kép-
zeletbeli stafétát Mika Ilomaki, a Finn Tájé-
kozódási Futó Szövetség vezetője vette át. 
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Székely Mózes, a MEFS főtikára (balról), Kozmann György, az EMMI sportért felelős he-
lyettes államtitkára, Kemal Tamer, a FISU Végrehajtó Bizottságának tagja, Mika Ilomaki, a 
Finn Tájékozódási Futó Szövetség vezetője és Rakaczki Zoltán, a szervező bizottság ügyve-
zetője a záró ceremónián.

A vendég Budapest Honvéd 3–0-ra legyőzte a Diósgyőrt az OTP Bank Liga negyedik fordu-
lójának múlt szombati játéknapján. 

Már a harmadik percben hátrányba került a 
DVTK, miután Eppel magabiztosan értékesí-
tette a Honvédnak megítélt büntetőt. A beka-
pott gól után a Diósgyőr igyekezett felpörgetni 
a játékot, de csak helyzetekig jutottak, egyenlí-
teniük nem sikerült. A szünet előtti utolsó pil-
lanatban ismét tizenegyeshez jutott a főváro-
si csapat, s Eppel most sem hibázott. Fordulás 
után cserékkel próbált frissíteni Horváth Fe-
renc a DVTK edzője, ennek ellenére változat-

lanul a vendég együttes volt veszélyesebb: 
nagy helyzetig, sőt kapufáig jutott, a lefújás 
előtti percben pedig egy kiváló szabadrúgás-
góllal megalapozta a sikerét. A DVTK erejé-
ből most nem futotta szépítésre, bár számos 
támadójátékosa volt a pályán. (Diósgyőri 
VTK-Budapest Honvéd 0–3 (0–2). Augusz-
tus 13-án, szombaton este 18 órától Sopron-
ban fogadja a DVTK labdarúgó csapatát a 
Szombathelyi Haladás az OTP Bank Liga 5. 
fordulójában.

A Magyar Jégkorong Szövetség elnöksége Egri Gergelyt, a DVTK Jegesmed-
vék csapatvezető-menedzserét nevezte ki a szövetség sportigazgatójává. 

A Magyar Jégkorong Szövetség közle-
ményt adott ki a döntésről. Mint írják, „az 
MJSZ által 2016. június 15-ével meghirde-
tett nyilvános pályázatára határidőig három 
pályázat érkezett be. A szakmai előértéke-
lést követően két pályázó elnökségi meg-
hallgatására került ma sor. A szövetségi 
sportigazgatói munkakörre pályázók meg-
hallgatását követően Szélig Viktor vissza-
lépett. Ezt követően az elnökség Egri Ger-
gely sport igazgatói megbízásáról döntött. 
A főbb tartalmi elemek elfogadása után az 
elnökség felhatalmazta a főtitkárt és az el-
nököt, hogy a munkaszerződés részleteiről 
Egri Gergellyel megállapodjon.”

Az utóbbi évek legjobbjai között a miskolci verseny

Fotó: Demeter Zsolt 

Egri Gergely lett az  
MJSZ sportigazgatója

AMERIKAI CENTERT  IGAZOLT AZ ALUINVENT DVTK

  Elvitte a pontokat a Honvéd
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A MiReHuKöz Nonprofit Kft. munkatársat keres  
az alábbi munkakör betöltésére:

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI 
MUNKATÁRS

Főbb feladatok:
•  Ügyfelekkel kapcsolatos teljes körű ügyintézés
•  Beérkezett megkeresések kezelése, szóban és írásban
•  Számlázás
•  Adatszolgáltatás készítés
•  Kapcsolattartás külső partnerekkel 

Elvárások:
• Középfokú végzettség
• Önállóság, pontosság, precizitás, csapatszellem
•  Magabiztos felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek, Excel, Word  

magas szintű ismerete
• Jó kommunikációs készség szóban és írásban

Előny:
• Ügyfélszolgálaton szerzett tapasztalat

Ajánlatunk:
• Biztos hátterű folyamatos munkalehetőség
• Állandó jövedelem
• Szakmai fejlődési lehetőség
• Kellemes munkahelyi környezet

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 

 Pick sertéspárizsi 1 kg 1399 Ft
 Pick felvágott olasz, zala 1 kg 1399 Ft
 Sága tavaszi pulykarolád 1 kg 1349 Ft

Keresse a „promo+” matricával megjelölt üzleteinket:
AJÁNDÉK: 3 db-os Ariel kapszula – augusztus 1-31-ig!

Részleteket megtalálja a szórólapokban!

999 Ft 149 Ft

Hazai teavaj   
natúr, 100 g,  
egységár: 1490  Ft/kg   

NYÁRI AKCIÓ 
ÚJABB NYÁRI AKCIÓVAL VÁRJUK VALAMENNYI COOP ÜZLETÜNKBEN AUGUSZTUS 10–16-IG

Pick téliszalámi   
1 kg (COOP ABC, 
COOP Szuper)

4599 Ft

Tolle Trappista sajt  
 1 kg

Apróhirdetés
Halmajon lévő Elegáns Bisztróba szakkép-
zett szakácsot keresünk!! Jelentkezés fény-
képes önéletrajzzal:1.molnarlaci@gmail.com.

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

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, bemutató-
terem: Miskolc, Bükk áruház I. emelet. Nyit-
va: 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 segéd-
munkást keresek Miskolc és környékére, 
nem csak tetőn végzendő munkákra. Tel.: 
06-20/460-6775.

Boltbezárásból maradt, 255 db tisztított, 
válogatott bálásruha zsákolva eladó. Ár:  
25 500 Ft+ajándék!!! Érdeklődni: 70/265-2930.

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

Jelentkezést hirdet kétéves gyógypedagógiai 
segítô munkatárs szakképzésre

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

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

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

E-mail: klevai.gimn@gmail.com 
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PROGRAMAJÁNLÓ
Program/közélet

Erzsébet tér
Augusztus 14. 17 óra. A Bányász Fúvósze-

nekar térzenéje. 
Belvárosi református templom 
Augusztus 15. 19 óra. „Laudate Dominum”. 

Közreműködik: a Szent Efrém Férfikar, 
Mészáros Zsolt Máté – orgona. 

Erzsébet Fürdő, kupolaterem
Augusztus 15, 16. 19 óra. Populáris számok 

átiratait adja elő az Anima vonósné-
gyes (ABBA, Beatles, Máté Péter, Bryan 
Adams), némi humorral fűszerezve. A 
két estén különböző műsorokkal ké-
szülnek a közönség kérésére.

Miskolci Galéria
Augusztus 18. 17 óra. „Pálfalusi Attila: Kí-

sérletező természet” című kiállításának 
megnyitója

Augusztus 18. 17 óra. „Pálfalusi Attila: Vik-
tor Movie light” című kiállításának meg-
nyitója 

Augusztus 20. Tárlatvezetések a Kövesi Ist-
ván titkos gyűjteménye – Remekművek 
Aba-Nováktól Zifferig című kiállításban. 
A tárlatvezetések időpontjai: 9 óra, 13 
óra, 15 óra, 17 óra. 

Augusztus 20. 11 óra. Magyar Divatnap 
az Államalapítás ünnepére. A „Laurus” 
Alapítvány a kiemelkedő tehetségek tá-
mogatására, a Takács Modell Stúdió és 
a Herman Ottó Múzeum, Miskolci Galé-
ria szervezésében kerül megrendezésre 
a Magyar Divatnap. A magyaros ruhák 
bemutatóján szereplő modellek terve-
zői: Meyke, Ducsai Ágnes Georgina, Pálfi 
Anita Katalin. 

Lovagi Tornák Tere 
Augusztus 14. 19 óra. János vitéz - zenés 

játék a Nemzeti Lovas Színház előadá-
sában.

A Kemény Dénes Uszoda és a Turista-
park buszmegállók közötti terület 

Augusztus 13. 10 óra.  I. Miskolci Örömün-
nep. Az ország első örömünnepét Veszp-
rémben rendezték meg 2014 nyarán. 
A Holdam Egyesület szervezésének kö-
szönhetően ehhez a kezdeményezés-
hez csatlakozik idén Miskolc városa, ez-
zel létrehozva egy hiánypótló fesztivált 
a környéken. A rendezvény kínálatából: 
egészséges életmódot hirdető előadások, 
gyógyító technikák, valamint mozgásfor-
mák bemutatása és kipróbálása, koncer-
tek, verselés, alkotás, játékok kicsiknek és 
nagyoknak, baba-mama sátor, férfi sátor, 
vásárfiák az egészségtudatosságot és a 
kézműves értékeket képviselve.

Miskolctapolcai református templom
Augusztus 14. 18-óra. Orgona- és éne-

kest. Közreműködnek - Orgona: Sepsy 
Károly lelkész, orgonaművész. Ének: 
Romhányiné Papp Mária énekművész, 
énektanár. Kíséret: Romhányi Róbert a 
gyülekezet kántora. A belépés díjtalan. 
Adományok a templom építését szol-
gálják.

Miskolc Bolt és Café
„PONT-TÉR” Grafikák és kerámiák. Radics 

Márta kiállítása. A tárlat augusztus 15. 
és szeptember 15. között megtekinthe-
tő nyitvatartási időben, a Miskolc Bolt és 
Caféban.
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Miskolcon élő olvasónk 
levélben érdeklődött, hogy 
a kiskorú fia által örökölt 
ingatlant hogyan tudnák 
értékesíteni, van-e vala-
milyen szabály erre nézve. 
Olvasónk gyermeke 13 
éves lesz idén télen.

A kiskorú gyermek tulaj-
donában lévő ingatlan átru-
házására, vagy bármely mó-
don történő megterhelésére 
irányuló szerződés a gyám-
hatóság jóváhagyására szo-
rul.

A gyámhatóság mindig a 
gyermek érdekeit szem előtt 
tartva vizsgálja a szerződést 
és ennek megfelelően dönt 
annak jóváhagyása vagy el-
utasítása felől. Az ingatlanra 
vonatkozó szerződések, ügy-
véd-kényszeresek, így a kis-
korú eladó átruházásra irá-
nyuló szerződését is, ügyvéd 
által szerkesztett és ellenjegy-
zett okiratba kel foglalni.

A megkötött szerződést, 
be kell nyújtani a jóváhagyás 
iránti kérelemmel, a gyám-

hatósághoz. A kérelemhez 
csatolni kell az ingatlan 3 hó-
napnál nem régebbi adó- és 
értékbizonyítványát, vagy 
ingatlanközvetítésre feljogo-
sított bármely szerv érték-
becslését, kivéve, ha az ingat-
lan értékét az illetékhivatal 6 
hónapnál nem régebben már 
megállapította.

A gyámhivatal – főszabály 
szerint – az okiratokat csak 
akkor láthatja el jóváhagyó 
záradékkal, ha a szerződés-
ben meghatározott vételárat 
a kiskorú nevére nyitott spe-
ciális banki betétben (gyám-
hatósági fenntartásos betét) 
elhelyezték. A gyámhivatal 
jóváhagyhatja a jogügyletet 
akkor is, ha a gyermek részé-
re legalább ugyanolyan, vagy 
nagyobb értékű ingatlant vá-
sárolnak.

A tulajdonosváltozást az 
ingatlan-nyilvántartásba ak-
kor lehet bejegyezni, ha a 
szerződésben foglalt törvé-
nyes képviselői jognyilatko-
zat jóváhagyását és a hatá-
rozat jogerőre emelkedését a 
szerződésekre rávezették.

STRASSBURGER GYULA 
ÜGYVÉD

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Varga László országgyűlési képvi-
selő és Bartha György önkormányza-
ti képviselő lakossági fogadóórát tart 
2016. augusztus 17-én (szerdán) 17-18 

óra között a diósgyőri képviselői irodában (Miskolc, Árpád 
u. 43.).

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA

Augusztus 14-én, vasár-
nap 13 és 17 óra között a 
Szinvapark/Centrum megál-
lóhely és a Thököly utca kö-
zött gallyazási munkálatok 
miatt villamospótló autóbu-
szok közlekednek. A Tiszai 
pályaudvarról 12:50-kor, Fel-
ső-Majláthról 12:27-kor indul 
az utolsó, teljes villamospá-
lyán közlekedő 1-es villamos.

Ezt követően csak a Tiszai 
pályaudvar – Szinvapark/
Centrum, valamint a Thö-
köly utca – Felső-Majláth 
között közlekedik villamos. 

A Szinvapark/Centrum és a 
Thököly utca megálló között 
villamospótló autóbuszok 
járnak 16.37-ig, amikor Fel-
ső-Majláth végállomás felől 
megindul a villamosforga-
lom, ugyanez a Tiszai pálya-
udvar irányából 17:20. A Ti-
szai pályaudvarról 12:37-kor, 
Vasgyárból 12:02-kor indul 
az utolsó, teljes szakaszon 
közlekedő 2-es villamos. A 
villamospótlózás után az első 
villamos 17:02-kor indul a 
Vasgyárból és 17:37-kor a Ti-
szai pályaudvarról.

VÁGÁNYZÁR

Egyszer egy! – ezzel a címmel szervezik meg  
augusztus 21-én, vasárnap délelőtt 9 óra és délután 1 óra  
között a Miskolci Termelői Napot az Erzsébet téren.  
A míves portékák és finom falatok mellett ez alkalommal 
is izgalmas, érdekes és színes programok várják az érdek-
lődőket.

Az Egyszer egy! címmel 
nem a közelgő iskolakezdés-
re utalnak a szervezők, hanem 
sokkal inkább arra a tényre, 
hogy a Miskolci Termelői Nap 
rendezvény 2015. júliusában 
indult útjára. A születésna-

pi vásárt a szakadó eső miatt, 
sajnos, törölni kellett a múlt 
hónapban. A szervezők ezút-
tal „vízálló” programokkal ké-
szülnek és bíznak benne, hogy 
a késleltetett születésnapon so-
kan látogatnak el a népszerű 

vásárra. Egyre megy – vagy in-
kább fut! Hiszen egy kilométe-
res belvárosi futással kezdődik 
a program délelőtt 10 órától. A 
futásra délelőtt 9 órától lehet 
ingyenesen regisztrálni. Ér-
demes részt venni a futáson, 
hiszen egy kerékpár kerül ki-
sorsolásra – kortól és időered-
ménytől függetlenül – a továb-
bi értékes jutalmak mellett. A 
lényeg az egy kilométer telje-
sítésén van, ezért aki legyőzi a 
távot, esélyes a kerékpárra! A 

„vásár a vásárban” élményről 
a Vaga Banda Gólyalábasok 
gondoskodnak délelőtt fél 12-
től. Lesz ezen kívül még tánc, 
zene, íjászkodás, állatsimoga-
tó, kóstoltatás, mézes kalács 
sütés és díszítés, játszóház és 
kézműveskedés. A kültéri kiál-
lításon pedig az elmúlt egy év-
ről kapnak képes beszámolót 
a látogatók. Vendégtelepülés-
ként Ónod, civil szervezetként 
pedig a Holdam Egyesület mu-
tatkozik be.

Vásáros vásár futással

„Tüzesen süt le a nyári nap sugára/ Az ég tetejéről a ju-
hászbojtárra./ Fölösleges dolog sütnie oly nagyon,/ A 
juhásznak úgyis nagy melege vagyon”. Ki ne ismerné 
Petőfi legendás művét, melynek szereplőit hamarosan 
Miskolcon is láthatjuk, a Lovagi Tornák Terén, a Nem-
zeti Lovas Színház tolmácsolásában. 

A „János vitéz” című csa-
ládi előadás a paraszt fiúból 
huszárrá vált Jancsi mesés 
kalandjait mutatja be lovas 
üldözésekkel, fergeteges har-
cokkal, egyedülálló zenei 
virtuozitással, amelyekkel 
együtt felejthetetlen élményt 
kívánnak nyújtani a közön-
ség számára. A szórakozás 
garantált, kiváló énekesek és 
lovasok közreműködésével 
minőségi költészet, magas 
színvonalú muzsika és szemet 
gyönyörködtető látvány várja 
majd a nézőket. Minden ge-
nerációnak bátran ajánlják, 

hiszen a veretes huszárruhába 
öltöztetett János vitéz figurája 
megdobogtatja az ember szí-
vét. Valahol mély gyökerek-
ből fakadva a belénk kódolt 
történelmünk tör a felszínre. 
A műsor 2 x 50 perc izgalmat 
és lenyűgöző látványt ígér, 
rengeteg meglepetéssel. (Eső-
nap: 2016. augusztus 15. 19 
óra, Lovagi Tornák Tere) Író: 
Petőfi Sándor; Zene: Kacsóh 
Pongrác; Rendező: Pintér Ti-
bor; Koreográfus: Nádasdy 
András; Díszlet és látvány: 
Domján Gábor; Technikai 
vezető: Csukay Zoltán. 

JÁNOS VITÉZ  
MISKOLCON

Kiskorú  
tulajdonában 

álló ingatlan  
eladása 
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Repülőgép baleset  
Tiszalúc határában

Egy szuperkönnyű kisrepülőgép hajtott végre Tiszalúc közelében 
műszaki hiba miatt kényszerleszállást augusztus 6-án. A rendőrség 
információi szerint a repülő a délelőtti órákban Miskolcról indult el. 
A pilóta menet közben meghibásodást észlelt, ezért Tiszalúc külte-
rületén egy szántóföldön kényszerleszállást hajtott végre. Ez nem 
ment simán, a repülő felborult, végül a tetején állt meg. Ketten utaz-
tak benne: a pilóta könnyű sérüléseket szenvedett, utasa karcolások 
nélkül megúszta a balesetet. A műszaki mentéshez a tiszaújvárosi és 
a szerencsi hivatásos tűzoltókat, valamint a katasztrófavédelmi mű-
veleti szolgálatot riasztották. Az egységek áramtalanították és átvizs-
gálták a légi járművet, üzemanyag szivárgást nem tapasztaltak, nem 
állt fenn robbanásveszély. A Szerencsi Rendőrkapitányság Közleke-
désrendészeti Osztálya szakértők bevonásával vizsgálja az eset kö-
rülményeit. 

A rendőrök gyorsabbak voltak, mint a tolvaj
Tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt folytat eljárást a 

Miskolci Rendőrkapitányság K. Dávid 22 éves helyi lakossal szem-
ben. A férfi augusztus 4-én 19 óra 30 perc körül Miskolcon, az And-
rássy utcában, az egyik élelmiszerboltban telepakolt egy kosarat kü-
lönféle termékekkel, majd fizetés nélkül, futva próbált elmenekülni 
az üzletből, kezében a teli kosárral. Az éppen arra járőröző rendőrök 
felszólították, hogy álljon meg, de tovább futott. A rendőrök utána-
eredtek és hamar elfogták a menekülőt, aki időközben eldobta a lo-
pott holmit. A Miskolci Rendőrkapitányságra előállított majd sza-
bálysértési őrizetbe K. Dávid beismerő vallomást tett.

Putnoki életmentés
Egy magatehetetlen, putnoki nő életét mentették meg a rendőrök 

és a társszervek munkatársai augusztus 8-án este. A Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási 
Központjába 21 óra 35 perckor tett bejelentést egy putnoki nő, amely-

ben elmondta, hogy 59 éves 
nagynénjét egy napja nem 
látták a szomszédai és tele-
fonon sem tudják elérni. A 
járőrök azonnal az asszony 

házához siettek, majd a tűzoltók segítségével benyomták a bejára-
ti ajtót. A magatehetetlen, földön fekvő, eszméletlen nőt a konyhá-
ban találták meg. A helyszínre riasztott mentőszolgálat munkatársai 
kórházba szállították az asszonyt.

Orvvadászt füleltek le
Házkutatást tartottak a sárospataki nyomozók augusztus 9-én az 

50 éves G. B. makkoshotykai lakos családi házában. Ennek során a 
lakásban és a hozzá tartozó melléképületben több, engedély nélkül 
tartott lőfegyvert, több tucat lőszert, valamint tisztázatlan eredetű 
vadhúst és trófeákat találtak, amelyeket a helyszínen lefoglaltak. A 
Sárospataki Rendőrkapitányság lőfegyverrel vagy lőszerrel vissza-
élés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított bün-
tetőeljárást, melynek keretében vizsgálják a hús, a trófeák és termé-
szetesen a lőszerek, fegyverek eredetét, beszerzésének körülményeit.

Idős embert gázoltak el a Győri kapuban
Személyi sérüléses baleset történt augusztus 10-én délelőtt Mis-

kolcon, a Győri kapu és a Thököly utca kereszteződésében: infor-
mációink szerint egy idős férfit gázolt el egy személyautó. A rend-
őrség információi szerint a balesetet az okozta, hogy a hetven éven 
felüli férfi piros jelzésnél próbált meg átkelni a gyalogátkelőhelyen 
– mondta Janasóczki Attila, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ren-
dőr-főkapitányság szóvivője. A gyalogost könnyű sérülésekkel szál-
lították kórházba a mentők.

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 - április 20) Mindenképpen nehéz döntést 
kell meghoznia, de ha ad egy kis időt magának arra, hogy vé-
giggondolja a dolgokat, akkor sikerül megtalálnia a számítá-

sait. Ne siettessen semmit, és legyen őszinte magával.

Bika (április 21 - május 20) Meg kell találnia az egyensúlyt 
a kötelességek és a szórakozás között, mert így vagy fel-
emészti magát, vagy nem jut egyről a kettőre. Igyekezzen jól 

bánni saját magával is a héten, ossza meg a terheit másokkal.

Ikrek (május 21 - június 21) Nagy terhet tett le a vállairól, 
és most jól esik végre kicsit felszabadulni. Nyugodjon meg, itt 
az ideje, kitenni a pontot a dolog végére, hogy végre kipihenje 

magát, és a teljes figyelmét a jövő felé tudja fordítani.

Rák (június 22 - július 22) Saját magának kell eldöntenie, 
mi az, amit szeretne, nem várhatja, hogy ezt állandóan má-
sok mondják meg. Más kérdés, hogy kívülállók ebben a hely-

zetben nem is igazán tudhatják, mi az, ami jót tesz Önnek. 

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Ideje kicsit átgondolnia 
és rendszereznie a dolgokat, mert lehet, hogy eljutott arra a 
pontra, amikor komolyabb döntéseket is meg kell hoznia. Ezt 

csakis úgy tudja megtenni, ha kellően átlátja a helyzetet és a lehetőségeket. 

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Ha hisz valamiben, 
akkor merjen kiállni mellette, mert valakinek el kell ezt kez-
denie. Ne törődjön azzal, hogy mások mit mondanak, amíg 

bízik magában, és az ügyében. Ez most a legjobb taktika, amit választhat.

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Nehezen szánja rá ma-
gát valamire, de végül mégis sikerül meghoznia a döntést, sokkal 
jobban fogja érezni magát. Ha már nem feszélyezi semmi, túl lesz 

a konfliktusokon, más, fontosabb dolgokra is koncentrálhat majd.

Skorpió (október 24 - november 22) Nem mindenben ért 
egyet valakivel, de nyitott a párbeszédre. Sajnos azonban úgy 
tűnik, ő csak a saját igazát akarja szajkózni, nem pedig meg-

érteni az Ön álláspontját. Álljon ki az igaza mellett, ha sikert akar elérni. 

Nyilas (november 23 - december 21) Ott húzza meg a 
határt, ahol Ön szerint érdemes, és ahol úgy érzi, meg is kell 
húznia. Most kell keményen haladnia, ha egyről a kettőre 

akar jutni. Az út Ön előtt áll, de tudnia kell bátran haladni is rajta. 

Bak (december 22 - január 20) Szeretné látni, hogy az erő-
feszítéseinek eredményei is vannak, de úgy tűnik, erre egyelő-
re még várnia kell egy kicsit. A dolgok azonban már eldőltek, 

legyen türelemmel. Amikor a boldogsága a tét, pár nap már nem számít. 

Vízöntő (január 21 - február 19) Amíg azokkal lehet, aki-
ket szeret, semmi sem tudja a kedvét szegni. Tartsa meg ezt a 
szokását, és ragaszkodjon ehhez a szemlélethez, mert ez je-

lentheti az igazi boldogságot. Merje bevonni a párját is a fontos ügyeibe. 

Halak (február 20 - március 20) Kicsit kimerültnek érzi ma-
gát, de közben tudja, hogy már közel van ahhoz, amit el szeret-
ne érni, csak egy utolsó lendület kell még. Rugaszkodj neki, és 

ne nézzen hátra. Álljon készen, mert sok izgalom várhat most Önre. 

FORRÓ NYOMON

Vasárnap délelőtt a Szent Anna templomtól indult búcsúi körme-
net az Avasalja utcán található Jézus kútjához. A búcsún Szarvas Pé-
ter esperes, plébános mutatott be szentmisét, majd ugyancsak kör-
menetben tértek vissza a hívek a templomba. A Jézus kútja régóta 
ismert kegyhely. Az Avas alatt csörgedező forrásból a történeti ada-
tok szerint már az 1600-as években is szomjukat olthatták az erre 
járó megfáradt vándorok.

Búcsú és körmenet 

A hét fotója
F. KADERJÁK CSILLA  
FELVÉTELE

Focistáink
4

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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Horgászversenyt rendeztek szerdán a Holt-Sajón a miskolci nemzetiségi önkormányzatok. A rendezvényen a katasztrófa-
védelem és a rendőrség munkatársai is részt vettek. A versenyt Valcsev Ivanov János, a Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke kezdeményezte, hagyományteremtő szándékkal. Mint mondta, a rohanó hétköznapokon is kell, hogy időt szakítsunk 
egymásra, egy kis beszélgetésre, egymás kultúrájának megismerésére. A horgászat és a főzőcskézés kötetlen körülményeket 
biztosít a kapcsolatok ápolására, megtartására. Tóbis Gábor, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság tűzoltó ezredese „sport-szempontból” is eredményesnek ítélte az eseményt. Mint mondta, a résztvevő csapatok nagyon jól 
szerepeltek, mindenhol volt fogás.                                                                                                                                    FOTÓ: JUHÁSZ ÁKOS

HORGÁSZVERSENY

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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