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Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 85 000 példányban – térítésmentes

MIGRÁNSSZÁLLÁS
A MARTINTELEPEN?

SOHA! A Fidesz-KDNP nem hagyja!
Felszólítjuk a miskolci MSZP és DK politikusait, valljanak színt
migránsügyben és ne a miskolci polgárok véleményétől rettegjenek
a nap 24 órájában! Valljon színt az MSZP és a DK, beszéljenek
konkrétan: hogyan és melyik miskolci városrészbe telepítenék
a migránsokat? – tette fel a kérdést csütörtöki sajtótájékoztatóján
Soós Attila a Fidesz és Molnár Péter a KDNP miskolci frakciójának
vezetője.
Hirdetés
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Migránsszállás a Martintelepen?
SOHA! A Fidesz-KDNP nem hagyja!
Felszólítjuk a miskolci MSZP és DK politikusait, valljanak színt migránsügyben és ne a miskolci polgárok véleményétől rettegjenek a nap
24 órájában! Valljon színt az MSZP és a DK, beszéljenek konkrétan: hogyan és melyik miskolci városrészbe telepítenék a migránsokat? – tette
fel a kérdést csütörtöki sajtótájékoztatóján Soós Attila a Fidesz és Molnár Péter a KDNP miskolci frakciójának vezetője.
A frakcióvezetők úgy fogalmaztak: az MSZP és a DK vezető politikusai szerint a migránsok Európába

özönlése „álprobléma”, az „idegen
szép”, a betelepült és betelepített
muzulmánok és az őslakos kereszté-

nyek tömeges együttélése pedig nem
más, mint a kívánatos jövő, maga a
hőn óhajtott kulturális sokszínűség.
– Mindenki tudja, aki ebben a
városban él: az MSZP egyszer már
hagyta, hogy Miskolc legnagyobb
lakótelepeit elárasszák az antiszociális, idegen településekről érkező elemek. Azt még a miskolci Simon Gábor sem tagadhatja, hogy
a Gyurcsány kormány rendelete és
az MSZP-s Káli polgármester bűnös tehetetlensége következtében
foglalták el tömegesen az avasi és a
diósgyőri lakásokat a fészekrakók –
fogalmazott Molnár Péter.
Mindebből következően lehetséges, hogy a miskolci MSZP-seknek
már ötletei is vannak a helyi migráns – fogadóhelyek gyors kialakítására: az MSZP és Gyurcsányék
legszívesebben valószínűleg a FideszKDNP-s városvezetés által kiürített
avasi és diósgyőri fészekrakós lakásokba telepítené a migránsokat. Persze az is lehet, hogy városunk külső részeit célozta meg az MSZP és a

NÉPSZERŰ A MIGRÁCIÓS POLITIKA
Az ellenzéki pártok szimpatizánsainak többsége is elutasítja a betelepítési kvótát.
Az ellenzéki szimpatizánsok több
mint fele elégedett a kormány bevándorláspolitikájával – olvasható a Nézőpont Intézet legfrissebb közvélemény-kutatásában. A szerdán közölt
dokumentumból az is kiderül: továbbra is a kormánypártok támogatottsága
a legmagasabb.
A magyarok 68 százaléka elégedett
azzal, ahogy a kormány kezeli az illegális határátlépéseket, ezen a téren az
ellenzéki szimpatizánsok több mint
fele (51 százalékuk) is a kormány

mögött áll – derül ki a Nézőpont Intézet legfrissebb közvélemény-kutatásából, amelyet a Heti Válasznak
készítettek.
A felmérés szerint tízből nyolc magyar (a megkérdezettek 81 százaléka)
változatlanul tart attól, hogy az illegális bevándorlók között terroristák
is lehetnek, a megkérdezettek közel
négyötöde (79 százalék) pedig a kényszer-betelepítés ellen foglal állást. Jól
mutatja az ügy pártszimpátiát felülíró
jelentőségét, hogy tízből hét ismeretlen pártpreferenciájú (a politika iránt
nem, vagy kevésbé érdeklődők 74 százaléka), de még a baloldaliak kétötöde
(41 százalékuk) is kvótaellenes.

A pártok támogatottságában nem
történtek érdemi változások júliushoz
képest, a versenyt továbbra is nagy fölénnyel vezetik a kormányerők.
A Fidesz−KDNP-t a teljes felnőtt népesség 32 százaléka támogatja. A Jobbikkal 12, a szocialistákkal 10, a DKval 6, az Együttel 2, a Liberálisokkal
1, a LMP-vel 4 százalék szimpatizál.
A legvalószínűbb listás eredményeket
nézve a kormánypártok 45 százalékon
állnak, míg a Jobbik 22, az MSZP 10,
a DK 9, az Együtt 2, a PM és a Liberálisok 1-1, az LMP pedig 6 százalékon.
A kormánypártok jelentős előnyéről
számolt be korábban a ZRI Závecz Research Intézet is.

Grafika: Magyar Idők. Forrás: A Nézőpont Intézet 1000 fős, országos reprezentatív közvélemény-kutatása (készült 2016. augusztus 12–15. között)
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Gyurcsány-párt. Ahol vannak egykor oktatási célokat szolgáló üres,
vagy migránszállásnak alkalmasnak
tűnő épületek. Mint a Forgách utcai egykori iskola a Martintelepen,
vagy a Perecesen üresen álló Debreceni Márton Szakképző Iskola – tette
hozzá a KDNP-s politikus.
Soós Attila kiemelte: senki ne reménykedjen abban, hogy a migránsok a Hortobágyon, a Bakony sűrű
erdejében, vagy Abaúj gyéren lakott
lankáin kapnának szálláshelyet. A fő
terhet, kényszerbetelepítések idején,
nyilvánvalóan Budapestnek és a megyei jogú városoknak kellene viselniük! Azoknak a nagy magyarországi

településeknek, ahol vannak iskolák,
kórházak, tömegeket fogadni tudó
szállások, stb. Bizonyos számítások
szerint, Miskolcra 6-8 ezer kényszerbetelepített migráns érkezhet!
– Felszólítjuk tehát a miskolci MSZP és DK politikusait, valljanak színt migránsügyben és ne
a miskolci polgárok véleményétől rettegjenek a nap 24 órájában!
Valljon színt az MSZP és a DK,
beszéljenek konkrétan: hogyan és
melyik miskolci városrészbe telepítenék a migránsokat? – tették fel
a kérdést a sajtótájékoztató végén
a Fidesz és a KDNP miskolci frak
cióinak vezetői.

Az MSZP és a DK bojkottálja
a népszavazást

Az Országgyűlés május 10-én rendelte el a kötelező betelepítési kvótáról
szóló, a kormány által kezdeményezett népszavazást, amelyet Áder János
köztársasági elnök október 2-ára írt ki. A kérdés úgy szól: "Akarja-e, hogy
az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem
magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?"

Mint ismeretes, az MSZP vezetői úgy nyilatkoztak,
nem vesznek részt az október 2-ára kiírt kvótareferendumon és távolmaradásra biztatják tagjaikat, szimpatizánsaikat is. Molnár Gyula pártelnök szerint, „az október 2-ai népszavazásnak nincs jogi következménye, nem
szól másról, mint egy buta üzenet Brüsszelnek". Molnár
Gyula Nyíregyházán a napokban azt mondta, az MSZP
várhatóan szeptember 1-jén kezdi meg a kvótareferendummal kapcsolatos kampányát. A szocialisták továbbra is arra buzdítják a
választókat és a híveiket, hogy ne vegyenek részt a voksoláson.
Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke ugyancsak a távolmaradásra buzdít. Úgy fogalmazott: „Maradjunk Európában, maradjunk távol a népszavazástól, maradjunk otthon!” Gréczy Zsolt, a DK szóvivője az MTI-nek
a referendumról úgy nyilatkozott, »a magyar népszavazás eredménye nem írhatja felül a magyar uniós kötelezettséget«, az ellenzéki politikus szerint „az uniós
tagsággal nemcsak a szabad utazást és a pénzügyi támogatást, hanem a közös felelősségvállalást is elnyertük”.
Simon Gábor önkormányzati képviselő, a Magyar
Szocialista Párt miskolci vezetője lapunknak úgy nyilatkozott , ezzel a népszavazással „hatalmi érdekből fakadóan be akarják csapni a magyar választókat”. – Ebben mi nem veszünk részt és a bojkottal is egyetértünk
– hangsúlyozta az ellenzéki politikus, hozzátéve, szimpatizánsaikat is arra fogják kérni, hogy ne menjenek el
szavazni.
Tompa Sándor, a DK miskolci elnöke megkeresésünkre pártja nevében szintén a bojkottot szorgalmazta. Mint fogalmazott: „az Európai Unióban szeretnénk tartani Magyarországot, ez a legfontosabb”. A
Demokratikus Koalíció helyi vezetője nyilatkozatában
úgy vélte, a magyar kormány a kvótareferendum kérdését „körmönfontan, a gyűlölködésre alapozva” teszi
fel, „holott a fő kérdés az, hogy maradni akarunk-e az
Európai Unióban, vagy sem?” Tompa Sándor kiemelte: a Demokratikus
Koalíció tagjai sem kívánnak részt venni az október 2-ai népszavazáson és
mindenkit a távolmaradásra buzdítanak.

Kiadó: MIKOM Nonproﬁt Kft. | felelős kiadó: Kovács Viktor ügyvezető, felelős szerkesztő: Szepesi Sándor | Terjesztéssel kapcsolatos panasz, információ:
46/503-501/100. Nyomda: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. | Szerkesztőség: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9., tel.: 46/503-506, fax: 46/358-200, e-mail: info@mikom.hu,
hirdetés: 46/503-500. | ISSN 2062-5405 (nyomtatott), ISSN 2062-5642 (online) | Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 85 000 példányban, térítésmentes.

2016. augusztus 27. | 34. hét | XIII. évfolyam 34. szám

Miskolci Napló – A város lapja

EGYRE TÖBB FÉSZEKRAKÓS LAKÁS
SORSÁT RENDEZI A VÁROS
Miután sikerült megtalálni ehhez a
megfelelő jogi kereteket, a miskolci
önkormányzat a követelések megvásárlásával 2013. október elején
kezdte el megszabadítani az Avasi
lakótelepet, valamint a diósgyőri
érintett ingatlanokat a „fészekrakóktól”.

A 173 érintett lakásból mostanra
már több mint 140 ingatlanból kilakoltatták azokat, akik nem fizették a
számlákat, költségeket vagy csalással
jutottak lakáshoz. További kilenc ingatlan tulajdonjogát is megszerezte a
város, itt a kiürítési folyamatot a jogszabályi előírások alapján folytatják
le. A maradék 23 ingatlanból nyolc
esetében új jogi eljárást indítottak a
törvényi módosítások miatt, a többi
tizenötnél folyamatban van a végrehajtási eljárás.
A már kiürített, több mint 140 fészekrakós lakásból a MIK Zrt. 68-at

Fészekrakó
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teljesen felújított, s a tervek szerint további 25 lakás rekonstrukcióját is elvégzik még az idén.
Eddig összesen 62 volt fészekrakós
lakás talált új gazdára. Az Otthonunk
Miskolc programnak köszönhetően
48-at a Miskolci Egyetem dolgozói,
oktatói és hallgatói vehettek igénybe,
tehát a volt fészekrakós lakások jelentős része a Miskolci Egyetem szakembereinek, végzett hallgatóinak városban maradását szolgálja.

A Megújulás – Jelenlét az Avasi lakótelepen programhoz, amely
az önkormányzat, valamint egyházi
szervezetek és civil szervezet konzorciumaként jött létre, az önkormányzat kilenc helyiséget, köztük három
egykori fészekrakós lakást biztosít.
További négy lakásban a katasztrófavédelem munkatársai laknak, hét
pedig piaci lakáspályázaton talált lakóra.

A fészekrakó-ügy néven elhíresült ingatlan-biznisz 2003 és 2008
között virágzott. Az ezzel kapcsolatos büntetőügy fő vádlottjai az
ingatlanok értékesítése során az adásvételi szerződésben az eladóknak ténylegesen átadott vételárnál magasabb összeget tüntettek fel
és a különbözetet szétosztották egymás között.
A felülértékelt ingatlanok vételára részben „fészekrakó” hitelből,
részben pedig a fiatalok otthonteremtési támogatásából tevődött
össze. A felkutatott hitelfelvevők általában jövedelemmel, munkaviszonnyal nem rendelkező, mélyszegénységben élő családok voltak,
akiknek a hitelkérelmeit valótlan tartalmú adásvételi szerződéssel
és hamis munkáltatói igazolással nyújtották be. Az ügyintézés során a „beépített” pénzintézeti személy működött közre a hitelkérelmek gyors, gördülékeny elbírálásában. A vádirat szerint 132 ingatlanhoz jutottak hozzá olyanok, akik sem a felvett hitelt, sem a rezsit
nem tudták fizetni. A Miskolcra költöztetett, sok esetben beilleszkedésre képtelen családok miskolciak tízezreinek az életét keserítették
meg, a lakásokat pedig teljesen lelakták.
Kiderült, hogy az akkori kormány már 2005. augusztusában megszigorította a fészekrakó-rendeletét, éppen azért, hogy ne lehessen
értéktelen lakások dupla, vagy tripla árú ál-adásvételével kicsalni
az állami támogatást. A jogszabály a jegyzők kötelezettségévé tette,
hogy a Fészekrakó-programokban érintett lakásokra adó- és értékbizonyítványokat állítsanak ki, valós értékükön becsülve fel azokat.
Erre Miskolcon is meglett volna a lehetőség, gátját szabhatták volna
a felülértékeléseknek – mint például Ózdon történt – de ezt elmulasztották. 2012-ben belső vizsgálatot folytattak le a városházán az
ügyben. Csiszár Miklós jegyző úgy tájékoztatott, az ellenőrzési osztály súlyos hiányosságokat talált a hivatali munkát illetően 2005 és
2008 között.

Az elsőfokú ítélethirdetéskor 290 vádlottja volt a maratoni büntetőügynek
Több éves tárgyalás után, 2015. december 10-én hirdettek elsőfokú ítéletet a „fészekrakó” néven elhíresült
büntetőügyben.
A fészekrakó program keretében nyújtott
banki
jelzáloghitelek
felvétele során történt
visszaélésekkel kapcsolatban feljelentések, állampolgári bejelentések és a Miskolci Városi
Ügyészség
magánjogi és közigazgatási jogi
szakága által indított
büntetőeljárást követően kezdődött nyomozás. A maratoni
hosszúságú perben, 2012. májusában
volt az első tárgyalás, ezt követően a
bíróság több mint 160 tárgyalási napot tartott.
Az ügyben eljáró büntetőbírónak a
több mint 40 ezer oldalnyi nyomozati
anyag, a vádlottak kiemelkedően magas száma valamint a többszöri vádmódosítás mellett az összesen 3 évig
tartó büntetőügyben számos eljárásjogi akadállyal is meg kellett küzdenie. Megközelítőleg 80–90 vádlott elköltözése is megnehezítette az eljárás
lefolytatását, ezek a személyek ugyanis lakásukat üresen hátrahagyva Ka-

nadába költöztek. Őket európai és
nemzetközi elfogatóparancs alapján
fogták el, vagy Kanadából kitoloncolva kényszerültek hazatérni Magyarországra.

A büntetőeljárás során kirendelt védői díj, szakértői díj, tanúdíj jogcímén
összesen 131 millió 925 ezer 569 forint
bűnügyi költség merült fel, melyet bűnösségük arányában a vádlottak kötelesek megtéríteni, valamint annak egy
része az állam terhén marad.
Az ügyben egy ügyvédi iroda mellett érintett az OTP egy tisztviselője,
egy értékbecslő és az is, aki fiktív munkahelyi igazolásokat adott ki ahhoz,
hogy az érintettek hozzájuthassanak a
lakáshoz. Az OTP-t 750 millió, az államot 170 millió forint kár érte.
Az elsőrendű vádlott B. Marianna
ügyvéd, akit – nem jogerősen – bűn-

szövetségben, társtettesként, folytatólagosan elkövetett csalás, vesztegetés,
okirat-hamisítás miatt 7 év letöltendő börtönbüntetésre és több mint 26
millió forint vagyonelkobzásra ítéltek. Hét évre eltiltották
a közügyek gyakorlásától és tíz évre az ügyvédi foglalkozástól. A
másodrendű vádlott, H.
Márta, az ügyvédnő titkárnője 6 év börtönt kapott, miként G. Sándor
is, aki az "ügyfeleket"
hajtotta fel. A másik felhajtót, K. Rolandot 7 év
börtönre és 20 millió forint vagyonelkobzásra ítélték. Négy
év szabadságvesztésre ítélte elsőfokon
a bíróság az ingatlan értékbecslőt, illetve K. Zoltánt, aki a hatodrendű
vádlottja az ügynek.
Százhatvanegy vádlottat – csalás, költségvetési csalás bűntette, hamis magánokirat
folytatólagosan elkövetett felhasználása vétsége miatt – hat hónaptól egy évig terjedő
felfüggesztett szabadságvesztéssel sújtottak,
míg több mint nyolc-

van vádlott megrovásban részesült.
A hamis munkáltatói igazolást kiállító húsz vádlottat felfüggesztett szabadságvesztésre, pénzbüntetésre, illetve közérdekű munkára ítélték. A
törvényszék 11 vádlottat bizonyítottság hiányában felmentett az ellenük
felhozott vádak alól, valamint 6 vád-

lottal szemben megszüntette a büntetőeljárást, időközben bekövetkezett
haláluk miatt.
A múlt év végén hozott ítélet nem
volt jogerős, 23 vádlott és védője tudomásul vette. A fővádlottak és védőik jogorvoslattal éltek a kiszabott
büntetés enyhítése érdekében. A
mintegy kétezer oldalas
ítélet és a hozzá kapcsolódó több tízezer oldalnyi peranyag alapján
a Debreceni Ítélőtábla feladata eldönteni,
hogy helybenhagyja, illetve megváltoztatja az
ítéletet, vagy új eljárás
lefolytatására utasítja
az elsőfokon eljáró bíróságot.
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„Erős színház nélkül nincs erős kultúra” HADTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS
“Az utolsó töltényig – Pokoljárás a
Vértesben” címmel
nyílt hétfőn délután
hadtörténeti kiállítás Diósgyőrben, a
Lovagi Tornák Terének kiállítóhelyiségében.

Évadnyitó társulati ülést, illetve a
193. évaddal kapcsolatos elképzeléseket ismertető sajtótájékoztatót
tartottak kedden délelőtt a Miskolci Nemzeti Színházban. Mint
elhangzott, tizenhat bemutatóval
készül az új évadra az ország legrégebbi kőszínháza.

Kiss János alpolgármester az évadnyitó társulati ülésen kiemelte: erős
színház nélkül nincs erős kultúra, erős kultúra nélkül pedig nincs
erős város! Miskolc akkor
lesz erős, megtartó és vonzó város, ha a kulturális szereplők – köztük a színház
– olyan kulturális terek sokaságát építik fel, amelyekbe jó érzés nap mint nap belépni. – A kultúra szerepe a
városok közötti versenyben
egyre inkább felértékelődik,
a kultúra új növekedési ciklus előtt áll, Miskolc pedig
ma már képes ezt a fejlődési folyamatot egy emelkedő kulturális büdzsével is megtámogatni – hangsúlyozta
Kiss János.
Béres Attila, a teátrum igazgatója
elmondta, a 2016-2017-os szezonban
egyaránt színre kerül opera és operett, musical, komédia, dráma, ba
lett és zenés mesejáték. Úgy állították össze a kínálatot, hogy mindenki
találjon magának kedvére való előadást.
Arra törekszenek, hogy a közönséggel megtartsák azt a kontaktust,
amely az elmúlt években kialakult,
ezért szeptember 4-én egy évadnyitót tartanak a színház előtt: gyerek-

programokkal, élő képekkel, meglepetésekkel. Szeptember 17-én pedig
– csakúgy, mint tavaly – bárki betekinthet a kulisszák mögé a színházak
éjszakája program keretében.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc hatvanadik évfordulójára
díszelőadással készül a színház. Október 23-án 1956 gyermek szavalja majd Jordán Tamás Kossuth-díjas színész és rendező vezetésével a
Nemzeti dalt, ilyenre még sehol nem
volt példa.
Szabó Máté művészeti vezető elmondta: kiemelten fontos nagyszínházi bemutató lesz Madách Imre
klasszikusa, Az ember tragédiája Ke-

Állami elismerés
Állami kitüntetéseket adtak át
augusztus 18-án, a nemzeti ünnep
alkalmából a Pesti Vigadó dísztermében. Ludnik Ferenc, a Kolping
Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet volt gazdasági vezetője, a miskolci Szent Anna
Kolping Család Egyesület elnöke,
Magyar Arany Érdemkereszt elismerést vehetett át Lázár János,
a miniszterelnökséget vezető minisztertől. Ludnik Ferenc – kisebb megszakításokkal – mintegy
20 éven át segítette a mindenkori
városvezetés munkáját gazdasági
tanácsaival, közgyűlési képviselői, bizottsági tevékenységével. A
rendszerváltást követően tagja lett
a Kereszténydemokrata Néppártnak, ennek egyik megyei alelnökévé is megválasztották. Alapító
tagja a Magyar Kereszténydemok-

rata Szövetségnek. Munkája mellett több mint 20 éve vállal szerepet a Miskolci Szent Anna Római
Katolikus Egyházközség, megalakulása óta a Szent Anna Kolping
Család Egyesület tevékenységében. Miskolc érdekében végzett,
több évtizedes munkáját nemrégiben Szemere Bertalan Közéleti
Díjjal ismerte el a város.

Ötezer könyvet gyűjtött a Fidelitas
Ötezer könyvet
gyűjtött a miskolci Fidelitas egy
felvidéki, magyar
nyelvű iskola számára.
A
szlovákiai
Szepsiben tavaly
szeptemberben
nyílt meg a Boldog Salkaházi Sára
Magyar Tannyelvű
Iskola, ahol jelenleg 210 fiatal tanul. Az adománnyal
az intézmény könyvtárának alapjait

teremtette meg a Fidesz ifjúsági szervezete.

szég László rendezésében. A darab
újbóli színpadra állításával az 1956os forradalomra is emlékezik a teátrum. Hatvan éve, 1956. októberében
is a mű bemutatására készültek, ám
akkor erre nem került sor.
Színre kerül még egyebek mellett
Ábrahám Pál operettje, a Viktória
és a La Mancha lovagja musical. A
musicalslágerekből összeállított Téli
musical gálát pedig Szőcs Artúr rendezi. A Kamaraszínházban láthatják a nézők „Tadeusz Slobodzianek:
„A mi osztályunk” című színművét
Béres Attila rendezésében, Rusznyák Gábor pedig Móricz Zsigmond
remekét, a „Kivilágos kivirradtig”
című darabot rendezi. A négy évvel
ezelőtt megalakult balett-társulat az
Anna Kareninát táncolja majd.
Béres Attila hozzátette: a társulat
közelmúltban elhunyt két tagjára,
Bősze György és Csapó János színművészre emlékezve új bérletet hoznak forgalomba. Új bérlet emlékeztetet Balikó Tamásra, a Pécsi Nemzeti
Színház egykori igazgatójára is.

A Had-és Kultúrtörténeti Egyesület
szervezésében megrendezett tárlat a
muzeológia eszközeivel állít méltó
emléket a hősöknek s az áldozatoknak, a magyar katonáknak s a polgári áldozatoknak. Középpontjában
az 1. honvéd lovas- illetve (1944. október 2-től) huszárhadosztály lengyelországi, Duna-Tisza közi, végül
pedig 1945 telén a Vértesben vívott
harcai állnak.
A magyar csapatok a Vértes-hegységben elkeseredett küz-

delem árán próbálták feltartóztatni a sokszoros túlerőben lévő
oroszokat. A hadműveleteket a
méteres hó és a dermesztő hideg is
nehezítette. A hevenyészett lövészárkokban, bunkerekben rekedt
embertömeg hónapokig, az utolsó
emberig és töltényig kitartott.
A kiállítás tárgyai muzeális intézmények és magánszemélyek
gyűjteményeiből származnak.

Tizennyolc film a versenyprogramban

Fesztiválgyőztesek a Jameson CineFesten
Új programstruktúrával, erősebb
verseny szelekcióval jelentkezik
idén a szeptember 9-18. között
megrendezésre kerülő Jameson
CineFest Miskolci Nemzetközi
Filmfesztivál. Mint arról már hírt
adtunk, Juliette Binoche lesz a
díszvendég.

val távozó Xavier Dolan mű, az „Ez
csak a világ vége” című családi dráma. De ha már szóba került Cannes
és a kritikusok, muszáj kiemelni
Maren Ade komédiáját, a Toni Erdmannt, mely minden idők legrajongottabb alkotása lett a franciaországi rendezvényen.

Az idei nagyjátékfilmes versenyprogramba tizennyolc mű került
be. Köztük olyan hiánypótló alkotások, mint a Sundance nagy szenzációjaként megismert „Az ember,
aki mindent tudott” (Swiss Army
Man), az új-zélandi Taika Waititi rendezte Vademberek hajszája
vagy a neves amerikai rendezőnő,
Kelly Reichadrt legújabb munkája,
az Egyes nők.
A hazai mozikat elkerülő dán
Martin Zandvliet: „A homok alatt”
című második világháborús drámája is versenybe száll a Pressburger-díjért, csakúgy, mint a Cannes-ban a kritikusok által vegyesen
fogadott, ám végül a zsűri nagydíjá-

A magyar színeket a versenyben Hajdu Szabolcs képviseli az
„Ernelláék Farkaséknál” című

alkotásával, de az Anca Miruna Lazarescu rendezte „Utazás apánkkal”
is magyar kisebbségi koprodukció.
A leginnovatívabb mű a versenymezőnyben vitán felül a thaiföldi
író zseni, Prabda Yoon első egész
estés rendezése, a Motel Mist: Yoon
személyesen eljön Miskolcra, hogy
bemutassa a filmjét. Mindemellett
két művész sci-fi is verseng a miskolci elismerésekért: a „Bennszülött és az Azonosak” című produkciók. Utóbbi – Drake Doremus
rendezése – sajátos Orwell adaptáció, mely sok ponton rokon George
Lucas „THX 1138” című klasszikusával, így azt is műsorra tűzi a Jameson CineFest.

Az elmúlt éveknél erősebb
lesz a „Kitekintő/Open Eye”
című szekció: olyan címek
vannak a programban, mint
a bosnyák Danis Tanovic új
mozija, a Halál Szarajevóban.
(Folytatjuk)
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„Az ezeréves magyar államot és hazát ünnepeljük”

Miskolc látványos tűzijátékkal, egésznapos rendezvénysorozattal emlékezett meg Szent István ünnepéről augusztus 20-án. A belvárosban reggeltől estig zenés, szórakoztató programokkal, játékokkal várták a kicsiket és nagyokat, délután pedig, a hagyományos, központi ünnepségen Csöbör Katalin országgyűlési képviselő és Kriza Ákos polgármester mondott ünnepi beszédet. A rendezvényen a történelmi egyházak képviselői megszentelték az új kenyeret, melyet a hagyományoknak megfelelően Miskolc város polgármestere szelt meg, majd körbekínálták a jelenlévőknek.
Az államalapítás ünnepén kiemelten fontos az összetartozást
hangsúlyozni. Csak akkor sikerült
felemelnünk országunkat, ha a
lelkünket is fel tudtuk emelni, ha
képesek voltunk élni a lehetőségeinkkel – fogalmazott Kriza Ákos
ünnepi beszédében augusztus 20án a Szent István téren.
– Az elmúlt néhány évben nagyon
jelentős változás történt: egyre több
miskolci érzi azt, hogy városa szerethető, hogy van mire büszkének lennünk. Miskolcinak lenni azt jelenti,
hogy egy olyan közösség tagjai vagyunk, amely felemelt fejjel, a múlt
értékeire támaszkodva teremti meg
magának a jövőt, képes felállni a legnagyobb csapások után is – hangsúlyozta a polgármester.
A Szent István tér a város
központja, nemcsak közigazgatási és földrajzi értelemben, hanem lélektanilag
is: számos olyan rendezvény, ünnepség helyszíne volt már, amelyek mind
hozzájárultak ahhoz, hogy
a miskolci közösség összetartóbbá váljon. – Ma az
államalapítás ünnepén kiemelten fontos az összetartozást hangsúlyozni. Csak
akkor sikerült felemelnünk országunkat, ha a lelkünket is fel tudtuk emelni, ha képesek voltunk élni a lehetőségeinkkel, belátva, hogy a siker, a
győzelem csak azt várja, aki előrelátó,
tervez, majd bátor és okos tettekkel,
sajátjaival összefogva maga lát hozzá

álmai megvalósításához – fogalmazott Kriza Ákos.
Miskolc polgármestere kiemelte:
amikor első királyunk műve előtt fejet
hajtunk, azokra is emlékezünk, akik
az elmúlt ezer esztendőben reménytelennek tűnő helyzetekben is újra tudták alapítani a magyar államot. Ezt az
otthont sokszor rombolták porig, de
már 1956-ban is újra megfogalmaztuk: szabad, önálló, európai magyar
államot akarunk és ez segített minket
ahhoz, hogy 1990-ben ismét újraalkothassuk államunkat. 2011-ben pedig az
alaptörvény új fejezetet nyitott az ország történetében: a kommunista alkotmányt olyan alaptörvény váltotta
fel, amelyet a nemzeti és az európai értékek iránt elkötelezett Magyarország
maga írt.

– István intelmeiben is megtaláljuk annak hangsúlyozását, hogy a
magyar állam építménye ugyan követi az európai mintát, mégis tükröz
nie kell a benne élők akaratát, hagyományait, karakterét is. És így kell
tennünk akkor is, amikor Miskolcot

építjük. Virágzó várost szeretnénk,
ami magyar és egyértelműen tükrözi az itt élők akaratát, karakterét –
emelte ki a városvezető.
A migránskérdés kapcsán az Intelmekből idézve leszögezte: Szent
István az ország függetlenségéről
beszél és arról, hogy annak megőrzése minden körülmények között
az ország vezetőinek a legfontosabb
feladata.
–
Ezek
alapján
mondom
Önöknek:
mondjun k
„nem”-et
minden idegen érdek
által vezérelt kényszerbetelepítésre!
Szent István
ezt a mindenkori kiállást Magyarország mellett hagyta
ránk örökül. Mert rajtunk, mindannyiunkon múlik, hogy a magyar
állam 21. századi építménye és benne Miskolc milyen otthonunk lesz.
Ezért nem elég büszkének lennünk
elődeinkre. Egy új kor kezdetén állunk, keresztény hitünk, évezredes
hagyományaink, értékeink, sőt, életünk kerülhet veszélybe, ha nem vagyunk éberek. Újból elérkezett az
idő, hogy saját magunkkal bölcsen
kiegyezve döntésre jussunk és munkához lássunk – fogalmazott Kriza
Ákos.

Keresztény kultúra vagy az ismeretlen jövő?
A hagyományoknak megfelelően,
Szent István felsőhámori szobránál is megemlékezést tartottak
augusztus 20-án.
Kiss János alpolgármester beszédében kihangsúlyozta: István huszonkét évesen, fejedelemsége kezdetén
egyedül volt kénytelen eldönteni a kérdést – egyben a magyarság sorsát –, hogy
a keresztény kultúrát
választjuk-e vagy az
ismeretlen jövőt? A
dilemma pedig nagy
volt, mert a keresztény kultúrát választani csak testvérharc
árán lehetett. István
azonban elbírta a
döntés súlyát és nem
menekült el a választás elől – hangsúlyozta az alpolgármester.

Döntött, és most nekünk is döntenünk kell. Távlatokat látott és most
nekünk is távlatokat kell látnunk.
Mert ha az ismeretlen jövőt választjuk és ott felüti a fejét a terror, a félelem, akkor elvész a szeretet, a kölcsönös bizalom és nemcsak a keresztény

kultúrától búcsúzhatunk, hanem egy
csapásra elveszítjük az európai nyugat legnagyobb politikai értékét: a
szabadságot – fogalmazott Kiss János. Varga László országgyűlési képviselő rámutatott, Szent István és
uralkodása kapcsán sok mindent el
szoktak mondani, de
a legegységesebb megítélésű uralkodónk,
akinek életműve vitán
felül áll.
Nagyon nehéz időszakban nagyon jó
döntéseket
hozva
uralkodott, a magyarság megmaradása érdekében határozottan
és időt állóan döntött
vitás kérdésekben. A
beszédeket
követően megkoszorúzták
Szent István szobrát,
majd Mikolai Vince
főesperes megáldotta
az új kenyeret.

Csöbör
Katalin orsz á g g y ű lési képviselő
rámutatott,
az ünnepen
minden évben elhangzik,
hogy
Szent István
kemény kézzel hozta létre az egységes, keresztény hitű magyar
államot. Tette ezt azért, mert felismerte: máskülönben eltűnünk, mint sok
más nép. Szent István azért integrálta
a magyarokat az akkori keresztény Európába, mert ezt diktálta az élni akarás, a fennmaradás ösztöne.
– Hazánkat meg kell védenünk,
mert bárhová megyünk, ott nem leszünk otthon, ott idegenek leszünk.
És az emberi történelem során nagy
dolgok csak ott születtek, ahol az alkotónak hazája volt – fogalmazott.
A távoli nagyon más kultúrából
érkezők nagy tömegben megoldha-

tatlan problémát jelentenek. Néhány
száz, esetleg ezer ember integrálása
még megoldható lenne, de millióké biztosan nem. Márpedig mi nem
szeretnénk az ide érkezőkhöz integrálódni. A nyelvünk, a kultúránk, a
gondolkodásunk, a keresztény hitünk isteni ajándék, melynek megőrzéséért felelősséggel tartozunk –
hangsúlyozta.
– Az ezeréves magyar államot és
hazát ünnepeljük. A haza a magyar
emberek életereje, hite és nyelve,
gondolkodása, keresztény hite. Haza
addig van, amíg magyarok vannak,
de magyarok is csak addig lesznek,
amíg lesz magyar haza.
– Óvjuk tehát a magyar nyelvet és
gondolkodást, a keresztény hitet. Isten éltesse a magyar hazát és óvja a
magyarokat! – zárta beszédét Csöbör Katalin.
Az ünnepi köszöntőket követően a történelmi egyházak képviselői
megáldották, megszentelték az új kenyeret, majd Miskolc polgármestere
megszegte azt.

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

Az avasi református templomban tartott ökumenikus istentisztelettel kezdődött el augusztus 19-én este Miskolcon az
ünnepi rendezvénysorozat
Vasárnap, augusztus 28-án, a 18
órai szentmisét Kelemen Didák
boldoggáavatásáért mutatják be
a minorita templomban. Itt tartják szerdán, 31-én 15 órától a Fráter György Katolikus Gimnázium
tanévnyitó szentmiséjét is.
Szeptember 2-án, pénteken fél
10-től mutatja be a tanévnyitó
szentmisét a Vörösmarty Katolikus Általános Iskolában Ternyák

Csaba egri érsek, aki megáldja a
teljesen felújított iskolaépületet is.
Szeptember 4-én avatják szentté Rómában Kalkuttai Teréz
anyát. Teréz anya nővéreinek
miskolci közössége 5-én, hétfőn,
18 órától a vasgyári Szent István
templomban vesznek részt azon a
szentmisén, amelyet már Kalkuttai Szent Teréz tiszteletére mutatnak be.
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Út- és járdafelújítások
a Vasgyárban
Mintegy százméteres szakaszon
újult meg a járda a Vasgyárban a
Pléh Sándor utcában. A korábbi
széttöredezett és balesetveszélyessé
vált kockakövek helyét aszfaltborítás váltotta fel. A beruházás kétmillió forintos költségét a város költségvetéséből állják. – Nagyon rosszak
errefelé az utak is, ezért folyamatosan végezzük a felújításokat. Tavaly

a Kabar utcában felújítottunk egy
szakaszt, a Mester utcában közel
kétszáz métert aszfaltoztunk le. Itt
pedig most egy százméteres járdaszakaszt újítunk fel és jövőre is folytatjuk a rekonstrukciót – nyilatkozta a Miskolc Televíziónak Gazdusné
Pankucsi Katalin, a terület önkormányzati képviselője (képünkön
balról).

Biztonságosabb lesz
a közlekedés a MISEK-nél
Mintegy 175 méter hosszúságban
újul meg a járda a Semmelweis utcában, a kórház mögött. Eperjesi Erika,
a terület önkormányzati képviselője elmondta, azért kezdeményezte a
felújítást, mert az egészségügyi intézmény közelsége miatt nagyon forgalmas járda az idők folyamán megkopott, megsüllyedt, balesetveszélyessé

vált. A munkálatok 2,2 millió forintba kerülnek, ezt képviselői keretéből
finanszírozza. A tervek szerint a napokban már birtokba vehetik a járókelők a megújult járdát a Semmelweis
utcában. A képviselő jelezte, hogy közel félmillió forintból felújíttatott egy
igen forgalmas járdaszakaszt a mindszenti templom előtt is.
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Konzultáció Miskolc
Fenntartható Mobilitási Tervéről
Az önkormányzat
pályázati konstrukció
keretében elkészítette
Miskolc Fenntartható Mobilitási Tervét.
Szerdán délután szakmai konzultációra
várták a városházára
Miskolc civil szervezeteit, hogy megtegyék
javaslataikat, észrevételeiket a terv társadalmasítás előtti változatával kapcsolatban.
Pfliegler Péter alpolgármester bevezetőjében elmondta: a város
már 2013-ban készíttetett egy mobilitási tervet. Ez azonban nem teljes, mert
kifejezetten a közösségi közlekedésre
koncentrál. Ez is jó és hasznos volt, de
a településfejlesztési program keretein belül, most lehetőség nyílt pályázati úton egy újabb fenntartható mobilitási terv elkészíttetésére. Ez az anyag
komplexebb lesz a 2013-ashoz képest,
Miskolc egészére koncentrál. A város
teljes közlekedési vertikumára, sőt, az
agglomerációjára is.
– 2010 óta, amióta ezért a városért
dolgozunk Miskolcot mindig egy agglomerációs központként képzeltük
el, aminek egységét, a környező településekkel kötött szövetség alkotja –
hangoztatta Pfliegler Péter. Kiemelte,
nagyon fontosnak tartják a nagyobb
horderejű munkáknál a társadalmasítást. Ezeket az anyagokat felteszik az

internetre, várják és fogadják a lakosság valamint a civil szervezetek hozzászólásait, véleményét.
– Nagyon sok minden történt az elmúlt néhány évben a közösségi közlekedés fejlesztésében Miskolcon. Gondolok itt a buszfejlesztésekre, a Zöld
Nyíl Projektre, a CNG buszok beszerzésére. CNG kút létesült a városban,
de a zöld rendszámos autók ingyen
parkolhatnak Miskolcon – sorolta az
alpolgármester, hangsúlyozva: annak
ellenére, hogy ma még nem túl sok
elektromos és hibrid autó közlekedik,
a jövőben egyre több ilyen jármű lesz a
közutakon – nem csak itthon, hanem
Európában is. A következő időszakban lesz rá lehetőség, hogy egyre több
elektromos töltő oszlopot telepítsenek
városszerte, erre a kormány az elmúlt
héten jelentetett meg egy jelentős ös�-

szegű pályázatot, amelyen Miskolc is indulni
kíván.
Pfliegler Péter elmondta, hogy a településfejlesztési programban, a megyei jogú
városok között Miskolc a második helyen
áll, a támogatási összeg
nagyságrendjét tekintve. Egy igen jelentős,
több mint 30 milliárdos forrásról van szó,
ezen belül olyan további, közösségi fejlesztési
tervekről, amelyek átláthatóbbá, egyszerűbbé és környezetbarátabbá teszik a miskolciak közlekedését.
Az alpolgármester a teljesség igénye
nélkül szólt a forgalomcsillapító övezetekről, a közútfejlesztésről, a tehermentesítésről, a közösségi kerékpár rendszerek, kerékpárutak fejlesztéséről és
építéséről is. A megújult Bagolyvár egy
kiemelt közlekedési csomópont lett a diósgyőri városrészben. Ezzel egy emblematikus épülete újult meg Miskolcnak,
amely a zöld közlekedés egyik központja is. Az Intermodális csomópont kapcsán Miskolc 7,5 milliárd forintot nyert.
– Nem tettünk le arról, hogy az ehhez
szorosan kapcsolódó fejlesztések, mint
például az Y híd mielőbb megvalósuljanak. A polgármester úr vezetésével
mindnyájan dolgozunk ezért a megfelelő lobbi-tevékenységben – hangoztatta Pfliegler Péter.

Milyen szám kerüljön a tanuló bérletekre? Vízvezetéket cserélnek a Móra Ferenc
Tanévkezdés előtt ismét több utas érdeklőa bérletszelvényen feltüntetni (tanulói azonosító).
dött az MVK Zrt.-nél, hogy diákigazolvány
Ennek hiányában az igazolás száma is feltüntetutcában
hiányában mit írjanak rá a bérletszelvényre. hető. Azoknak az első osztályba induló kisiskoAzok, akiknek tanulói jogviszonyuk fennáll,
s diákigazolványuk kiállítása folyamatban van,
rendelkeznek egy úgynevezett oktatási igazolással, ennek a 3. c) pontjában szereplő számot kell

lásoknak, akik még nem rendelkeznek sem diák
igazolvánnyal, sem oktatási igazolással, a szülők a
bérletszelvényre a gyermek nevét és születési évét
írják rá. Az MVK felhívja az utasok figyelmét,
hogy az iskolalátogatási igazolások nem alkalmasak utazási kedvezmény
igénybevételére. Érvényes állandó diákigazolvány hiányában az utazási kedvezményeket az
oktatási igazolással lehet
igénybe venni. Amen�nyiben hó közben érkezik meg a diákigazolvány, a bérletszelvényt
nem kell kicserélni azért,
hogy rákerüljön a diák
igazolvány száma, mert
a bérlet az oktatási igazolással is érvényes.

Vezetékrekonstrukciót végez
a MIVÍZ Kft. augusztus 16ától a Móra Ferenc utcában.
A munkálatok befejezésének
tervezett időpontja november 15. E két hónap alatt a
biztonságos ivóvíz-szolgáltatás érdekében az utcában
közel egy kilométer hosszú
ivóvíz-vezetéket cserélnek
nagyobb átmérőjű és anyagában is korszerű vezetékre.

A rekonstrukciót több szakaszban végzi a MIVÍZ Kft.,
a Móra Ferenc utcában lévő
iskolát érintő munkát szeptember 1-je előtt befejezik. A
munkavégzés idején félpályás

útlezárásra kerül sor kérik,
hogy parkolásra a környező
mellékutcákat használják az
autósok. A munkavégzés zajjal
és porral, a bekötések kiépítésénél ideiglenes vízkorlátozással jár, ez utóbbiról közvetlenül
is tájékoztatja a MIVÍZ Kft.
az érintett felhasználókat - tu-

datta Pásztor Imre, a Miskolc
Holding Zrt. kommunikációs vezetője. Kiemelte, az utca
postaládáiba eljutatott szórólapon megadták az építésvezető elérhetőségét, akinél a lakók
közvetlenül tájékozódhatnak a
munkavégzéssel kapcsolatban
felmerült kérdésekben.

Sokba kerülhet, ha nem figyelünk a fogyasztásmérőnkre!
A mérőórák rendszeres ellenőrzésére szólítja fel a lakosságot a Magyar Energetikai
és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH).
Sokan nem tudják ugyanis, hogy a villany-és
gázórák ellenőrzése, cseréje mindenkinek a
saját felelőssége, még a társasházakban is.

A lakossági panaszok többsége amiatt érkezik,
mert a szolgáltató szabálytalan vételezést állapít
meg, például a mérőóra sérülése miatt. A büntetés pedig mindig a fogyasztót terheli, hogy ilyenkor mi a teendő, ebben segít az „Óvja mérőóráját!” című fogyasztóvédelmi kiadvány, amelyet
szerdán sajtótájékoztatón mutattak be Miskol-

con. Mint elhangzott, a megyei kormányhivatal
és a MEKH együttműködnek, hogy minél szélesebb fogyasztói körhöz eljuttassák a kiadványban szereplő információkat. A szakemberek nem
csupán a szabálytalan vételezésről tájékoztatnak,
hanem azt is szemléltetik, hogyan óvhatjuk meg a
fogyasztásmérőnket. Ha a szolgáltató a fogyasztót
megvádolja azzal, hogy illegális mérőmanipulációt végzett, akkor a Magyar Energetikai és Közműszolgáltató Hivatalhoz fordulhat jogorvoslatért. A kiadvány arról is tájékoztatást ad, hogyan,
milyen formában, feltételekkel tudjuk ezt megtenni – mondta el Rajkai Péter, a MEKH ügyfélkapcsolati vezetője.
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Latabár Endre a legnevesebb és legnagyobb magyar színészdinasztia
alapítója, amelynek napjainkban már
a hatodik nemzedéke van színpadon.
Az ősatya dédunokája volt Latabár
Árpád és Kálmán, a múlt század
kiváló táncoskomikus testvérpárja,
míg a dinasztia legfiatalabbjai közül
ifjabb Latabár Árpád a miskolci színház táncos komikus művésze,
a legeslegfiatalabb Latabár leszármazott Kálmán pedig táncművész.

Miskolc a Szinva és a Sajó vízgyűjtő területére épült. A vízbőség fontos szerepet játszott a város fejlődésében, de nagy esőzéseknél veszélyessé vált. Pusztító árvizekről maradtak fenn adatok az 1691-es, 1788as, 1813-as, 1845-ös, és 1853-as évekből is, de a legtöbb áldozattal járó
áradás az 1878-as volt. 1878. augusztus 31-én hajnalban a Szinva és a
Pece patakok medrükből kilépve elpusztították Miskolc belvárosának
nagy részét. A város egyes részein 4–6 méter magasan állt a víz. Miskolcon 2182 ház dőlt össze, a város épületeinek a fele károsodott, 277
ember halt meg. A környékbeli településekkel együtt számítva az áldozatok száma elérte a 400 főt. Az árvíz kialakulásában döntő szerepe
volt annak, hogy a városon keresztülfolyó patakok fölött malomgátak,
ólak íveltek át, ami beszűkítette a víz mozgásterét, felduzzasztotta a víztömeget. (Felső képünk: az Avas az árvíz után) FOTÓ: MOCSÁRI LÁSZLÓ

...ÉS MOST

A Latabár-színészdinasztia
miskolci munkássága Miskolc értékei 30.
Latabár Endre 1811. november 16-án
született Kiskunhalason. Köznemesi
családból származott, szülei jogi pályára szánták, tanulmányait a debreceni
jogakadémián kezdte. A nyughatatlan
fiú 1831-ben „kiugrott” és beállt vándorszínésznek Kilényi Dávid társulatába, a truppal Kassán, Kolozsváron,
Pécsen lépett színpadra. Az operákban többnyire tenorszólamokat énekelt,
prózai darabokban szeles gavallérokat
és fiatal komikus szerepeket alakított.
Hangját idővel túlerőltette, ezért 1838tól mint korrepetitor, karmester és operarendező működött. 1842-ben – miután sikertelenül pályázott a Nemzeti
Színházhoz – önálló társulatot alapított,
amelyet 31 éven át igazgatott.
Latabár Endre nevéhez is köthető az
1849 utáni vidéki színházi élet fellendülése. 1854-ben társulatával ő avatta fel a
szabadkai, 1857-ben pedig az 1843-as
tűzvész után újjáépített miskolci színházat, amelynek kisebb megszakításokkal
aztán négyszer volt a direktora. Oroszlánrésze volt abban, hogy Kolozsvár és

Az Év Fürdője lehet a Miskolctapolca
Barlangfürdő!
lása szerint a Miskolctapolca Barlangfürdő különösen jól teljesít,
Az Év Fürdője 2016 kategóriában a
Top 10-ben szerepel.
A fürdőbe járó közönség „azevfurdoje.hu” oldalon tud voksolni
kedvencére a hónap végéig. Helyi
fürdőnket pedig a Miskolctapolca
Barlangfürdő nevére kattintva lehet
szavazatokkal segíteni. A versenyben
résztvevő közel 200 fürdőre eddig
összesen 169 ezer szavazat érkezett.
Az eredményeket megyei bontásban
is közlik majd. A szavazók között
wellness hétvégét és további értékes
nyereményeket sorsolnak ki.

Közel kétszáz fürdő mérkőzik
meg Az Év Fürdője 2016 versenyben, amelyben a Miskolctapolca
Barlangfürdő a közönségszavazás jelen állása szerint a legjobbak között szerepel - tájékoztattak a verseny szervezői.
Augusztus 31-én zárul le a nagy
hazai fürdőverseny. A szeptember
5-ei eredményhirdetésen kiderül,
mely fürdők lesznek „Az Év Fürdője 2016, Az Év Feltörekvő Fürdője
2016 és A Helyiek Kedvenc Fürdője
2016” cím nyertesei. A verseny legutóbbi, nyilvánosságra hozott ál-

Nagyvárad mellett Miskolc is a magyar
nyelvű színjátszás fontos bázisa, egyben
az Északkelet-magyarországi színészet
központja lett. 1861-től Győrben és Szegeden, 1865 és 1873 között Kassán bérelt
színházat: prózát, operát és operettet is
játszó együttese az egyik legerősebb vidéki társulat volt, amelyben olyan neves személyiségek dolgoztak, mint Déryné Széppataki Róza, Bercsényi Béla,
Halmi Ferenc, Mándoky Béla, Mátray Laura, Szentgyörgyi István, Paulay
Ede és Újházi Ede.
Az 1870-es első
országos színészkongresszuson a
„színészkebelzet”
– a későbbi Országos Színészegyesület
– igazgatósági tagja lett.
Sokoldalúságát

jelzi, hogy volt karnagy is, komponált
zenét, emellett mintegy ötven színpadi
művet fordított magyarra német, francia és olasz nyelvről.
Latabár Endre 1873. július 10-én
hunyt el Miskolcon, az avasi református temetőkertben található családi sírboltban nyugszik. Nevét utca
viseli a városban, szobrát 2007. szeptemberében avatták fel a Miskolci
Nemzeti Színház szoborparkjában.
SOMORJAI LEHEL

Francia kórusmuzsika a várban
A franciaországi „Ecce Musica” kórus adott hangversenyt augusztus 23-án este a Diósgyőri
vár lovagtermében. Az együttes
Dél-Franciország egyik legnépsze-

rűbb kórusa. Műsorukban a hangulatos népzenei feldolgozások és a
francia örökzöldek mellett megszólalnak a lovagi kultúra és a kortárs
zene legnépszerűbb darabjai is.

KÉSZEN ÁLLNAK AZ INTÉZMÉNYEK AZ ISKOLAKEZDÉSRE
Mintegy tízmillió forintból negyven iskolát tettek rendbe a nyáron
Miskolcon. Csak nem ötszáz mosdót, kétszáz tantermet, száznál is több
folyosót, öltözőt újítottak fel, az elmúlt három hónapban.
Van ahol csupán
tisztasági festést
és karbantartási
munkákat végeztek, máshol – például a Bársony
János
Általános
Iskolában – csaknem félmillió forintot költöttek a
felújításra. Tantermet, tanári szobát
és két irodát is felújítottak a nyáron.

Festettek, takarítottak, dekoráció,
interaktív tábla is került a falra. A
padokon már ott sorakoznak a leendő elsősök tankönyvei.
A nyári felújítást az iskola, a Miskolci Közintézmény-működtető Központ, valamint a terület önkormányzati képviselője közös összefogással
támogatta. – Úgy gondoltam, ezzel is
segíthetem a pedagógusok munkáját,
a diákok eredményes tanulását. Természetesen vannak még feladatok, ha
lehetőségem lesz és megkérnek, a továbbiakban is igyekszem támogatni
az iskolát – mondta el Hubay György
önkormányzati képviselő.
Miskolcon mind a negyven Közintézmény Működtető Központhoz tar-

tozó intézményben végeztek tervezett
karbantartást a nyáron. – Mintegy 85
ezer négyzetméternyi falfelületet festettünk, 3000 négyzetméternyi mázolási munkákat
végeztünk. Elsősorban természetesen a főzőkonyhák
és tálalókonyhák
tisztasági festése
történt meg, ezeknek a kiszolgáló
helyiségeiben
is elvégeztük ezt a
munkát – nyilatkozta a részletekről
Borbélyné Bucskó
Andrea, a Miskol-

ci Közintézmény-működtető Központ
igazgatója.
Az iskolák készen állnak a szeptemberi tanévkezdésre.

Sport
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Döntetlen a listavezetővel
A Diósgyőr vezetést szerzett, végül döntetlent játszott idehaza
a listavezető Vasassal szemben
múlt vasárnap a labdarúgó OTP
Bank Liga hetedik fordulójában.
A Vasas két fővárosi rangadó
megnyerése után utazott a nyolcadik Diósgyőrhöz. Horváth Ferenc
vezetőedző eltiltása miatt most
nem ülhetett le a kispadra, Szamosi Tamás másodedző helyettesítette.
Az első félórában változatos játék folyt a pályán, de a kapuk alig
forogtak veszélyben, mígnem Bacsa a 34. percben remek egyéni
akciójából megszerezte a vezetést
a DVTK számára. Pár perccel később Ádám 20 méteres bombagóljával egyenlített a Vasas.
Szünet után lendületben maradtak a fővárosiak, Rados több íz-

ben bravúrral mentett, de a DVTK
előtt is adódtak lehetőségek. A
hajrára visszaesett az addig kiváló iram és igazságos pontosztozkodással zárult a találkozó. (OTP
Bank Liga, 7. forduló: Diósgyőri
VTK-Vasas 1-1 (1-1))
Szamosi Tamás a mérkőzést követően úgy nyilatkozott, mindkét
fél elégedett lehet a megszerzett
egy ponttal. – Részünkről a játékosok hozzáállását szeretném kiemelni. Nagyon mélyről jöttünk,
az elmúlt mérkőzések alapján nem
voltunk jó passzban, azonban egy
kis szerencsével meg is nyerhettük
volna ezt a találkozót. Köszönöm
a közönségünk támogatását, nélkülük sokkal nehezebb lett volna.
Csak azt tudjuk ígérni, hogy ennél
jobban is fogunk játszani – mondta el a másodedző a dvtk.eu-nak.

FELÚJÍTÁS A KEMÉNY DÉNES
SPORTUSZODÁBAN
Elvégezték a karbantartási munkákat így szerdától már újra fogadja
vendégeit a Kemény Dénes Városi
Sportuszoda.
A mintegy 13,5 millió forintba kerülő felújítást augusztus első napjaiban
kezdték el. Ennek során újra lefestették
az uszoda plafonját, a csaptelepeket. Izzókat, szűrőket cseréltek, mosdókat, hibás WC-ket javítottak, az apróbb hibá-

kat is elhárították. - A legnagyobb tétel
a medencetér lefestése volt. Ez komoly
műszaki hátteret igényelt, tekintettel a
belmagasságra. Hét év viszont már egy
családi ház esetében is olyan időszak,
amely eltelte után nem árt sort keríteni egy tisztasági festésre. Emellett a víztechnológiában szükséges karbantartásokat is elvég eztük – nyilatkozta Szabó
László, a Miskolci Sportcentrum Kft.
létesítményvezetője.

Rekordszámú nevező
a díjugrató fesztiválon
A Lovagi Tornák Tere ad otthont
a Horze Diósgyőri Díjugrató Fesztivál – Korosztályos Championatusnak. Az augusztus 2628-án megrendezésre
kerülő, lovas sporteseményt óriási érdeklődés
övezi, a szervezők eddig
rekord számú nevezést
regisztráltak. A három
nap alatt több mint 750
start várható.
A verseny a hazai 1025 éves lovasok bajnoksága. Az ország minden

részéről érkeznek fiatal versenyzők,
de szlovák és norvég induló is nevezett. Ez lesz a Lovagi Tornák Terén
eddig rendezett legnagyobb létszámú sportesemény. A verseny jelentőségét az is növeli, hogy
bár idén már rendeztek
országos megmérettetést
a Lovagi Tornák Terén,
viszont országos szintű
díjugrató bajnoki döntőre a második világháború óta nem került sor
megyénkben.

REGIONÁLIS KÖZPONT LETT
DIÓSGYŐR

Az évek óta zajló szisztematikus
szakmai munka és infrastruktúra-fejlesztés eredményeként az átalakuló magyar utánpótlásképzés
egyik regionális
központja lett
Diósgyőr. A részletekről Benczés
Miklós akadémia
igazgató, sport
igazgató nyilatkozott a dvtk.
eu-nak.

– Átalakul a
magyar utánpótlás nevelés, mit
kell tudni az új
rendszerről?
– Országszerte
12 regionális utánpótlás központot
jelölt ki az MLSZ
(amelyek egyenként egy-egy piramis
csúcsai), a velük együttműködő alközpontokkal. Ez egy flexibilis rendszer,
azaz legalább három alközponttal kötelező együttműködési megállapodást
kötni. A DVTK megelőzte az új rendszer létrejöttét, hiszen már korábban
szerződést kötöttünk a Salgótarjáni
BTC-vel és az Eger SE-vel, valamint a
Borsod Volán SE-vel, így adott a három
partner. A Cigánd SE, a Sajóvölgye Fo-

cisuli, az Ózdi FC
és az FC Tiszaújváros esetében pedig már közel állunk ahhoz, hogy
aláírjuk az együttműködési megállapodást.
– Milyen következményei lesznek ennek a döntésnek?
– A DVTK
Labdarúgó Akadémia az Arago
cégcsoport szerepvállalásának köszönhetően a régió leggyorsabban
fejlődő utánpótlás központjává nőtte
ki magát. Az infrastrukturális háttér
korszerűsítése mellett célul tűztük ki
a tervszerű szakmai munka kialakítását, fejlesztését is. Klubunk vezetése felismerte, hogy a DVTK nem csak
Miskolc futballjának, hanem az egész
régiónak a zászlóshajója kell, hogy
legyen. Ezt az elképzelést erősítette
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meg a szövetség, amikor kimondta, hogy a régióközpont felügyeli az
egész térségben folyó szakmai munkát. Mi határozzuk meg a filozófiát, a mindennapi munka menetének
irányvonalát a partnereink számára.
Ezzel elérhető az a közép-hosszútávú
cél, hogy tehetséges, régiónkbeli fiatalok alkossák a DVTK első csapatának javarészét.
Az MLSZ anyagi támogatást nyújt
a regionális utánpótlás központoknak, de nem alanyi jogon, meg kell
érte dolgozni. Számít az élvonalban,
a másodosztályban szereplő saját
nevelésű játékosok száma, azonban
igazán jelentős bónuszt akkor lehet
kapni, ha a nemzeti csapatban is bemutatkozik egy fiatal, vagy külföldi
topbajnokságban állja meg a helyét.
Ezzel is pozitív visszajelzést kaptunk
arra a Diósgyőrben már működő
modellre, hogy ne 14-16 évesen igazoljunk valahonnan egy fiatalt, hanem már 6-8 éves korától szívja magába a DVTK klubfilozófiáját.

Négy Nemzet Tornája
Miskolctapolcán
Újabb rangos nemzetközi vízilabda tornának ad otthont a Miskolctapolcai Strandfürdő. Mento
Kupa – Négy Nemzet Tornája
néven, háromnapos utánpótlás
vízilabda tornát rendeznek a hétvégén a létesítményben.
A versenyen Németország, Szerbia, Montenegró és Magyarország
utánpótláskorú vízilabdázói mérik össze tudásukat. A rendezvény
szerdai sajtótájékoztatóján Bachner András, a PannErgy MVLC elnöke reményét fejezte ki, hogy sok
látogatót vonz és Miskolcon hagyományteremtő lesz a torna. Kiemelte, ehhez teljes mértékben adott a
szükséges infrastruktúra.
A Mento Környezetkultúra
Kft., a torna fő támogatója, elkötelezett híve a vízilabdának, s a
sportág miskolci fejlesztésének.
Hercsik István, a cég ügyvezető-

je kihangsúlyozta: a vízilabda egy
magyar siker-sportág, számos
olimpiai aranyéremmel. Kiss János alpolgármester szerint, Budapest és Eger mellett a nemzetközi
vízilabda térképére is felkerülhet
Miskolc, ha a város csapata így
folytatja szereplését. Kiss János kihangsúlyozta: a város – köszönhetően kiváló infrastruktúrának
– képes rangos tornák lebonyolítá-

sára. – Nagyon rangos nemzetközi
csapatokat fogadunk itt Miskolctapolcán. Ez önmagában is jó dolog,
s külön öröm, hogy jelzi a miskolci sportban folyó, töretlen építkezést. Ha csak a miskolci vízilabdát
nézem, elmondhatjuk: négy éven
belül „berobbantunk” a magyar
köztudatba és szép lassan ott vagyunk a nemzetközi köztudatban
is – nyilatkozta az alpolgármester.
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Hirdetés

NYÁRI AKCIÓ

ÚJABB NYÁRI AKCIÓVAL VÁRJUK VALAMENNYI COOP ÜZLETÜNKBEN AUGUSZTUS 24–30-IG
Delikát ételízesítő
1 kg

1199 Ft

Valdor csirkemell sonka
1 kg

1999 Ft

Bulgárföldi
Háztartási Bolt

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

Eh. csontos csirkemell
1 kg, baromfit árusító
üzleteinkben

999 Ft

COOP tejföl 20%, 330 g, egységár: 663,63 Ft/kg helyett 512,12 Ft/kg, 219 Ft helyett 169 Ft
COOP ropogós sóspálcika 50 g, egységár: 1380 Ft/kg 69 Ft
COOP jeges tea citrom, 0,5 l, 139 Ft helyett 29% engedménnyel 99 Ft
egységár: 396 Ft/l helyett 198 Ft/l
Vásároljon a COOP üzleteinkben szeptember 5-től, gyűjtse a pontokat
és hűségét kedvezményekkel jutalmazzuk! Részletek
az üzletekben kihelyezett plakátokon és a szórólapokban!

Tanszervásár a Borsodcolorban!

Esküvők rendezése l Családi pihenés l Baráti összejövetel
Táborozás, osztálykirándulás l Osztálytalálkozó
Csoportos étkeztetés l Kedvező árak
Rendezvényeket, vendégek fogadását
csak előzetes egyeztetést követően tudjuk vállalni.
Szeretettel várjuk vendégeinket!

3635 Dubicsány, Kossuth u. 73.
Telefon: (48) 432-663, e-mail: dubicsany@emkk.hu
Web: dubicsany.emkk.hu

"

Kastély Panzió, Dubicsány

"

Apróhirdetés

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.
Szerszámkészítőket keresünk
(műanyag fröccsöntésben jártas)
és CNC gépkezelőket (maró és
szikraforgácsoló gépre). Szállás,
utazás biztosítva, UNIO-s fizetés!
Tel: 06-70/206-26-21. e-mail: szupermunka@index.hu.
ÉRETTSÉGIT szeretnél? Gyere Miskolc belvárosába a NABIS Szakközépiskolába! Nappali és esti formában, akár 100 ezer
Ft ösztöndíjjal. Érdeklődj: www.

nabiskola.hu Tel: 46-32-32-90;
70/708-2931.
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.: 06-20/460-6775.
Cégünk keres Nyíregyháza környéki munkahelyre lakatosokat és
CO2 hegesztőket. Érd: 06-70/773-0118. e-mail: munka157@gmail.com.

Program

2016. augusztus 27. | 34. hét | XIII. évfolyam 34. szám

Miskolci Napló – A város lapja

PROGRAMAJÁNLÓ

Vasgyári református templom
Szeptember 4. 16 óra. A „Zene összeköt”
címmel ad koncertet a Diósgyőr vasgyári református egyházközség meghívására László Attila, a 2011-es Csillag Születik győztese.
II. Rákóczi Ferenc Könyvtár
Szeptember 2. 15 óra. Bócz Sándor Operabarátok Klubja.
Művészetek Háza
Szeptember 1. 18 óra. MÜHA AKADÉMIA
- PÁL FERI ATYA: A SZORONGÁSTÓL
AZ ÖNBECSÜLÉSIG. „Az önbecsülés az
emberi élet egyik alapértéke. Általa
vagyunk jóban önmagunkkal, érezhetjük jól magunkat a bőrünkben, és
lehetünk érdekes társaság magunk
számára”.
Diósgyőri vár
Augusztus 27. 19 óra. Királyi szerelmek
éjszakája a Diósgyőri várban. Titkos
szerelmek, udvari intrikák és hódítási
tippek a középkorból. A Diósgyőri vár
esti programjain királyokkal és királynékkal idézhetjük föl a szerelem mámorító, szenvedélyes és olykor csalódásokkal teli pillanatait. Feledy-ház
udvara.

Augusztus 27. 9 óra. Közösségi kertgondozás. Július 9-én újra megszépült a Feledy-ház udvara és folytatták a szaletli
építését. Az alapok állnak, a faoszlopokat konzerváló anyaggal már bevonták,
most a tetőszerkezet elhelyezése következik. Tisztelettel és szeretettel várják
az érdeklődőket a harmadik közösségi
kertgondozás programra augusztus 27én, szombaton 9 órától.
Zenepalota
Augusztus 27. 18 óra. Miskolci Kamarazenei Nyár – zárókoncert. Zongora: Kasumi Baruch. Vezényel: David
Curtis.
Miskolc-Pereces
Szeptember 3. 13.30-tól. Bányásznap.
Koszorúzás a „Kis Bányász” szobornál, ünnepi köszöntők, zenés, táncos
műsorok, Zalatnay-koncert, Kiss Csaba és Barátai koncert.
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.

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA
Hubay György önkormányzati képviselő, lakossági fogadóórát tart 2016. 08. 30-án (kedden),
17 órától a Bársony János utcai Általános Iskolában.

Salkaházi kirándulások
Lillafüredre

A Salkaházi Program következő állomásán Lillafüredre utazhatnak a miskolci szépkorúak.
A kisvasutas kirándulások szeptember 7-én, 8-án,
21-én és 22-én indulnak,
összesen 800 fővel. Kiss János alpolgármester a Miskolc Televíziónak elmondta,
a város vezetése mindig fontosnak tartotta, hogy a tízezer forintos juttatás mellett
kulturális,
szórakoztató
eseményeket is szervezzen a
Salkaházi Program keretében, a miskolci szépkorúak
számára. Ezek mind nagy
sikert arattak és évről-évre új elemekkel színesítik.
Ilyenek lesznek most a Lil-

lafüredre indított, kisvasutas kirándulások.
– Szeretnénk nosztalgikus hangulatokat, érzéseket
ébreszteni, olyan élményeket nyújtani a szépkorúaknak, amikben korábban
bizonyára részük volt –
hangoztatta Kiss János. –
Azt ajánljuk, üljenek fel újra
a kisvonatra, tegyenek egy
jó kirándulást Lillafüredre,
sok szeretettel várunk mindenkit!
A program ingyenes, de
regisztrálni kell rá. Keddtől lehet jelentkezni a Művészetek Háza főutcai jegyirodájában. Összesen 800
jegyet biztosít a miskolci önkormányzat, ebből 500 már
szerda délutánra elkelt.
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A JOGÁSZ VÁLASZOL

Gyermektartásdíj
végrehajtása
külföldön

Egyik olvasónk volt férje
évek óta külföldön él és
dolgozik, nem fizeti a bíróság által megállapított
tartásdíjat. Olvasónk kérdezi, hogyan tudja külföldön érvényesíteni a bírósági határozatot?
A gyermektartásdíj iránti
igény külföldön való érvényesítéséhez állami segítségnyújtásnak akkor van helye,
ha a másik érintett állammal
tartási ügyekben együttműködést biztosító európai uniós rendelet, nemzetközi szerződés vagy viszonosság áll
fenn.
Ha a magyar bíróság által
jogerősen tartásdíj fizetésére
kötelezett személynek Magyarországon végrehajtható
jövedelme vagy vagyona van,
a tartási igényt célszerű elsősorban ennek a belföldön található vagyonnak az igénybevételével érvényesíteni.

Amennyiben az adósnak
Magyarországon nincs végrehajtható jövedelme vagy
vagyona, a magyar bíróság
közvetlenül nem intézkedhet
a tartásdíj külföldi behajtása
iránt. Ebben az esetben az a
feladata, hogy a kérelmezőnek
a külföldi eljárások megindításához segítséget nyújtson.
A határokon átnyúló tartási ügyekben a külföldre továbbítandó iratok fordításáról
az Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Magánjogi
Főosztálya intézkedik.
A kérelem felvételére a jogosult lakóhelye szerinti helyi
Járásbíróság illetékes, ez terjeszti elő az iratokat a Nemzetközi Magánjogi Főosztálynak. Ez a központi hatóság
küldi az intézkedés iránti
megkeresést a külföldi hatóságnak és tájékoztatja a kérelmezőt.
STRASSBURGER GYULA
ÜGYVÉD

Miskolci Sörfesztivál

„TARTSATOK VELÜNK IDÉN IS,
ÓRIÁSI BULI LESZ!”

Az idei évben szeptember 1-4. között rendezik meg a Miskolci Sörfesztivált, a megszokott helyszínen, a Népkertben. Négy napon át több
tucat jól ismert hazai és nemzetközi sztár, közkedvelt előadó varázsol felejthetetlen hangulatot.
A retro kedvelői óriásit bulizhatnak a ’80-as évek végének disco-világsztárjai, szex-szimbólumai, Sabrina és Samantha Fox koncertjére, de itt
lesz ugyanebből a korszakból, műfajból az Ottawan is. A mai magyar sztárok közül a húrok közé csap mások mellett a Hooligans, a Republic, a Desperado, s igazi rocklegendák is érkeznek: hosszú szünet után újra
koncertezik a Piramis együttes egykori legendás énekese. Révész Sándor zenésztársával, Závodi Jánossal és zenekarukkal jön Miskolcra, fantasztikus zenei élmény várható. Korda György és Balázs Klári pedig szinte
már visszatérő vendégnek számít. Az előző évek hagyományait folytatva, Miskolc idén is különleges programokkal várja a sörfesztiválra látogatókat a „Miskolc utcában”. Különleges ízekben és zamatos borokban
nem lesz hiány, helyi termelők és gazdák finomságaival, Miskolc kiváló vendéglátóinak kínálatával várjuk a gasztronómia kedvelőit. Akik az aktív kikapcsolódás hívei, két koncert között piros fehérbe öltözött szívvel
rúghatják a bőrt vagy jurtában tudhatják meg mi is a „co2 hátizsák”. A sportos szórakozást követően finom italok és masszázs után, felfrissülten indulhatnak az esti koncertekre. Meglepetésekben sem lesz hiány,
mindenkit sok szeretettel várnak a „Miskolc utcába”.

RÉSZLETES PROGRAM

12 Mozaik

Miskolci Napló
Rétesvonat

SZÉKELYFÖLDI CSILLAGOK

A hét fotója

MOCSÁRI LÁSZLÓ
FELVÉTELE

Múlt szombaton ünnepi zakatolásra fűtötték fel a „Rétesvonatot”,
amely kárpát-medencei gasztronómiai hagyományok jegyében született meg, két vendéglátós szakember és egy ügyes kezű mesterember közreműködésével. A különleges szerelvény meg sem állt Miskolcig, ahol különleges finomságokkal emelte az augusztus 20-ai
rendezvény színvonalát.

A Magyar Örökség Díjas Szentegyházi Gyermekfilharmónia adott koncertet augusztus 20-án délután Miskolcon, a Szent
István téren. Szentegyháza Erdélyben, Hargita megyében található, a város büszkesége a Gyermekfilharmónia (ahogyan a helyiek nevezik, a ,,Fili”) ahol 150 fiatal énekel és zenél. A kórust Haáz Sándor alapította és dirigálja jelenleg is. Nagy népszerűségnek örvendenek határon innen és túl, gyakran turnéznak Magyarországon és szerte Európában. A Külügyminisztérium
őket választotta ki a Kárpát-medencéből, hogy a 2013. június 4-én, a nemzeti összetartozás napja alkalmából ünnepi hangversenyt adjanak az Országházban, a Szent Korona előtt. A Kós Iskola meghívására már harmadik alkalommal járnak Miskolcon, nyári koncertkörútjuk a „Székelyföldi Csillagok” címet viseli.
FOTÓ: MOCSÁRI LÁSZLÓ
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Tűz az Avasalja utcában
Lángoló épülethez riasztották a miskolci tűzoltókat
augusztus 21-én délelőtt. A
megyei katasztrófavédelem
tájékoztatása szerint egy melléképület tetőzete gyulladt ki az Avasalja utcában. A helyi hivatásos tűzoltóknak délelőtt 10 órára sikerült
két vízsugárral elfojtaniuk a lángokat. Az épületben nem találtak
senkit, a tetőzet egy része beszakadt, a kigyulladt épületből a tűzoltók két gázpalackot hoztak ki.

Elfogták a szeméremsértőt
A rendőrök elfogták azt a helyi férfit, aki két alkalommal is
szem
éremsértően viselkedett Tiszaújváros közterületein. A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság szeméremsértés vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást R. Zoltán
21 éves helyi lakossal szemben. A gyanúsított július 29-én 17 óra
körül és 2016. augusztus 17-én 9 órakor Tiszaújvárosban az utcán
szeméremsértően mutogatta magát az arra járóknak. A nyomozók
R. Zoltánt 2016. augusztus 17-én a délutáni órákban elfogták, majd
előállították a rendőrkapitányságra. A gyanúsított részletes beismerő vallomást tett.

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben magyar olimpiai versenyzők neveit rejtettük el. Kérjük, a megfejtése2016
ket együtt, egy levélben vagy e-mailben, legkésőbb 2016.
szeptember 14-én éjfélig juttassák el szerkesztőségünkbe (3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.) vagy az info@mikom.hu
e-mail címre. A helyes megfejtéseket beküldők között egyegy 2016-os Miskolci Kalendáriumot sorsolunk ki.
Legutóbbi rejtvényünk helyes megfejtései: 1. Dzsudzsák, 2. Elek Ákos, 3. Gera Zoltán, 4. Kleinheisler. Nyertesek: Juhász Gáborné, Szikszó Pázmány P. tér 3., Szirtes Dávid A-6020 Innsbruck Uferstraße 76. Top 31. Gratulálunk, nyereményüket
postán küldjük el.
MISK

LCI

KALENDÁRIUM

LCI KALENDÁRIUM – 2016

Elismerés a bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettesnek
A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést vehette át állami ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából Áder János köztársasági
elnöktől Mecser Tamás r. ezredes, a B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettese közel három
évtizedes szakmai munkája,
vezetői tevékenysége elismeréseként. – Köszönöm ezt a kitüntetést mindazoknak, akik
érdemesnek tartottak a viselésére és javasoltak, akik elfogadták
ezt a javaslatot és mindazoknak,
akik a mindennapokban elhivatott munkájukkal támogatják
tevékenységemet – nyilatkozta
Mecser Tamás.
599 Ft

Megyénket sem kímélte augusztus 21-én éjszaka az egész országon végigsöprő vihar. Mezőkövesden villámcsapás, Miskolcon elöntések, autóra dől fa miatt riasztották a tűzoltókat. Dojcsák Dávid
megyei katasztrófavédelmi szóvivő tájékoztatása szerint Miskolcon a Király utcában egy kidőlt fa képezett forgalmi akadályt, míg
az Állomás utcában a felgyülemlett csapadék nehezítette a közlekedést. A megyeszékhely hivatásos tűzoltói mindkét helyszínen szabaddá tették az utat. Az aggteleki hivatásos tűzoltók Aggtelek és
Trizs között egy útra dőlt fát távolítottak el. Mezőkövesden a József
utcában villámcsapás érte egy családi ház kéményét, melynek következtében az ingatlan tetőborítása megrongálódott. A helyi hivatásos tűzoltók megszüntették a veszélyt. Az események során nem
sérült meg senki.

Három testvér, három bűncselekmény
Három feljelentés érkezett augusztus 14-én a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányságra, amely egy rendbeli kifosztás és két rendbeli lopás
elkövetésének gyanúja miatt indított büntetőeljárást ismeretlen tettesekkel szemben. Az egyik bejelentést egy idős helyi lakos tette, aki
vásárolni indult és járókeretére tett kosarába helyezte a táskáját, benne készpénzzel és az irataival). Ezt egy fiatal fiú eltulajdonította és
elfutott vele. A másik két esetben – szintén Tiszaújvárosban – egy
családi ház udvaráról és egy társasház garázsából loptak el egy-egy
kerékpárt. A rendőrök már másnap beazonosították a tetteseket,
megállapították, hogy a cselekményeket három testvér – a kifosztást
egy 16 éves, a kerékpárlopásokat pedig egy 13 és egy 14 éves fiú –
követte el. Az eltulajdonított kerékpárokat visszaszolgáltatták a tulajdonosaiknak, a legidősebb testvért pedig bűnügyi őrizetbe vették.

MISK

Ismét végigsöpört a vihar
a megyén

Magyar olimpikonok

Ha nem kapják meg időben lapunkat, ha terjesztési problémákat tapasztalnak,
kérjük, hívják a 46/503-501/100-as telefonszámot, ahol rövid üzenetet hagyhatnak üzenetrögzítőnkön. Ha elérhetőséget is hagynak, problémájuk megoldása érdekében visszahívjuk Önöket!

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 - április 20) Addig várakozik, míg kiderülhet, hogy lemaradt a nagy lehetőségről, ez pedig olyan veszteség, amit nehéz lenne behozni. Nem tud megfelelő döntéseket hozni addig, amíg nem látja tisztán a helyzetet. Válaszokat vár.

Rák (június 22 - július 22) Végre megszerzett valamit, amire régóta vágyott és most, hogy kezében a lehetőség, már
nem is ereszti el. Készen áll arra, hogy végre kihasználja a
helyzetet. Vágjon bele nyugodtan, régóta készül már erre a lépésre.

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Készen kell állnia arra,
hogy olyan döntéseket is meghozzon, amelyek talán kissé kellemetlenek vagy fájdalmasak lehetnek. Ha valami bevált a munkájában kövesd azt a módszert, és ne hagyja, hogy bárki is lebeszélje.

Bak (december 22 - január 20) Minden lépését úgy kell most
intéznie, hogy közben rajta tartja a szemét egy lehetséges körülményen, ami a későbbiekben nehézségeket okozhat. Nem
lesz könnyű a dolga, de megbirkózik ezzel is.

Bika (április 21 - május 20) Nem kell fölöslegesen aggódnia
valami miatt, de ne is vegye fél vállról a helyzetet. Nehezen
viseli, hogy nem az Ön kezében van valaminek a megoldása,
de hamarosan visszaszerzi az irányítást. Kérdés, érdemese-e?

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Nagy Önön a nyomás,
de nem akar pihenőt engedni magának addig, amíg egy fontos
problémával le nem számolt. Bármennyire igyekszik is, mindenki elképzelésének nem felelhet meg, tartsa magát az elképzeléseihez.

Skorpió (október 24 - november 22) Fontos feladatot vállal és nem mindenki hiszi, hogy alkalmas a dolog elvégzésére.
Egy kisebb kudarc sem tarthatja vissza attól, hogy megmutassa, mire képes. Gyorsan visszaül a nyeregbe és folytatja ahol abbahagyta.

Vízöntő (január 21 - február 19) Szüksége van egy szusszanásnyi pihenőre, de az elmúlt hetek eseményei után ez érthető.
Adjon időt magának arra, hogy feltöltekezzen és ismét tele lesz
tettre kész energiával. Váratlan lehetőséget kap az anyagiak terén.

Ikrek (május 21 - június 21) Szeretné, ha valaki egy kicsit
komolyabban venné, de egyelőre nem tudja mi az, amivel elnyerhetné a bizalmát és az elismerését. A héten azonban esélyed adódik majd erre is, lelkesedése sokakat lenyűgözhet.

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Minél jobban próbál
elzárkózni valami elől, annál inkább úgy érezheti, hogy komoly
érzelmi szálak kötik hozzá. Nézzen szembe önmagával, és megtalálja a valódi válaszokat. Jó formában van, sikert sikerre halmozhat most.

Nyilas (november 23 - december 21) Egyre tovább merészkedik, de egyelőre még nem döntötte el, mi az a kihívás,
amit el mer vállalni. Gondosan eltervez mindent, amikor kiderül, hogy valami az útjába állhat és keresztül húzhatja a számításait.

Halak (február 20 - március 20) Izgatott egy közelgő esemény miatt, de nem vesztegetheti az egész hetét a várakozásra. Próbálja hasznosan tölteni a várakozás minden egyes percét, hogy később ne érezzen csalódottságot. Fontos napok elé néz.

