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„Amikor elkezdtem a munkát Diós-
győrben, a hit nem volt meg a játéko-

sokban, ezt a szemléletet kellett meg-
változtatni. CSAPAT lett a csapatból, a 
szurkolók beálltak mögénk. Csak így 

működik, ha a játékosok, szurkolók kö-
zösen küzdenek a sikerért – nyilatkoz-
ta Bódog Tamás, a DVTK vezetőedzője. 

Kisvasutas kirándulásokat szervez 
a szépkorúaknak Garadnára június 
7-én, 8-án, 14-én, és 15-én az ön-
kormányzat, a Salkaházi Program 
keretében. A regisztrációs jegyeket 
szinte órák alatt elkapkodták, most 
is hatalmas volt a túljelentkezés. 

– Ma már nyugodtan elmond-
hatjuk, választási ciklusokat 

ível át a közrendvédelmi prog-
ramunk. Ennek köszönhetően 
pedig egyre biztonságosabbá 

válnak a miskolci hétköznapok 
– nyilatkozta Hubay György, 
az önkormányzat rendésze-

ti bizottságának elnöke, aki a 
városi rendőrkapitányság múlt 

évre vonatkozó beszámolóját 
értékelte lapunknak. 
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Miskolc nyerte el a „Marketing  
fővárosa 2017” kitüntető  

címet  a Magyar Marketing  
Szövetség versenyén, melyen  

huszonhat város hetvenhat  
pályázattal indult. 

FŐDÍJAS MISKOLC!
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ISMÉT ZAKATOL A SALKAHÁZI-VONAT!

SIKERES MISKOLCI  
KÖZBIZTONSÁGI MODELL 

Bódog: „CSAPAT lett a csapatból, a szurkolók beálltak mögénk”
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A Magyar Királyság törté-
nelmi területének több mint 
kétharmada és magyar nem-
zetiségű lakosságának majd-
nem egyharmada a környező 
országokhoz került. Mintegy 
3,3 millió magyar rekedt kívül 
az új magyar állam határain. 
Az ország lakóinak száma 20 
886 487-ről 7 615 117-re csök-
kent. Valamennyi, az új határ-
ral párhuzamos út és vasút a 
határ túloldalára került (főleg 
katonai okokból). Például az 
Arad-Nagyvárad-Szatmár-
németi út és vasút, a Csalló-
köz (a megmaradt, összekötő 
utak nélküli sugaras szerke-

zet máig a magyar közlekedés 
egyik gondja). Így kerültek 
egybefüggő magyar lakossá-
gú tömbök is a határ túlolda-
lára (például a Csallóköz, Szé-
kelyföld, az egykori Partium 
és Bácska egyes részei), noha 
legtöbbször ki lehetett volna 
jelölni megfelelő határt. A ma-
gyar termőföld 61,4 százaléka, 
a faállomány 88 százaléka, a 
vasúthálózat 62,2 százaléka, 
a kiépített utak 64,5 százalé-
ka, a nyersvas 83,1 százaléka, 
az ipartelepek 55,7 százaléka, 
a hitel- és bankintézetek 67 
százaléka került a szomszédos 
országok birtokába. 

2010. májusában a magyar parlament elfogadta a Fidesz 
kettős állampolgárságra vonatkozó javaslatát, amely hosszú 
idő után lehetőséget biztosított a határon túli magyarok ho-
nosítására. A parlamentben 344 képviselő szavazott igennel, 
hárman nemmel (Gyurcsány Ferenc, Szanyi Tibor, Molnár 

Csaba, akkor valamennyien MSZP-sek), öten tartózkodtak 
(az MSZP-s Baracskai József, Oláh Lajos, Vitányi Iván, vala-
mint az LMP-s Dorosz Dávid és Szabó Tímea). A trianoni tra-
gédiára emlékezve június 4-ét a magyar országgyűlés 2010-
ben a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította.

Kettős állampolgárság, nemzeti összetartozás

Ezt vesztettük el Trianonban

A trianoni békeszerződés (békediktátum) az első világhá-
borút lezáró Párizs környéki békeszerződések rendszerének 
részeként a háborúban vesztes Magyarország (mint az Oszt-
rák–Magyar Monarchia egyik utódállama) és a háborúban 
győztes antant szövetség hatalmai között létrejött békeszer-
ződés, amely többek között az Osztrák–Magyar Monarchia 
felbomlása miatt meghatározta Magyarország új határait.

A szerződésben a győztes fe-
lek kijelentik, hogy Magyaror-
szág felelős a háborúban győztes 
államoknak okozott károkért, 
és részletesen szabályozzák az 
ennek következtében teljesíten-
dő jóvátétel feltételeit. A tria-
noni békeszerződést a Magyar 
Királyság nevében az 1920. már-
ciusában Horthy Miklós által 
kinevezett Simonyi-Se madam-
kormány képviseletében és fel-
hatalmazásával Benárd Ágost, 
a magyar kormány népjólé-
ti és munkaügyi minisztere, a 
küldöttség vezetője, valamint 
Drasche-Lázár Alfréd rendkí-
vüli követ és államtitkár írta alá. 
A választás azért esett rájuk, mi-
vel a rangos és közismert poli-
tikusok egyike sem akarta ma-
gát kompromittálni a hazánkra 
nézve végzetes és máig is meg-
határozó trianoni békeszerződés 
aláírásával.

Az első világháborúban győz-
tes antanthatalmak elsődleges 
célja Németország és a háború-
ban vele szövetséges országok 
alapvető meggyengítése volt, va-
lamint jelentős háborús jóvátétel 
követelése. Az olyan soknemze-

tiségű nagyhatalmak egységét is 
meg kívánták törni, mint ami-
lyen az Osztrák–Magyar Mo-
narchia vagy az Oszmán Biro-
dalom volt. 

Az új határokat elvileg a Tho-
mas Woodrow Wilson ameri-
kai elnök által megfogalmazott 

nemzeti elv alapján jelölték ki, 
amelynek alátámasztása érde-
kében a különböző delegációk 
számos anyanyelvi, illetve nem-

zetiségi térképet igyekeztek fel-
vonultatni. Ettől azonban több 
esetben, stratégiai, gazdasági, 
közlekedési stb. szempontokra 
hivatkozva eltértek. A magyar 
tárgyalási stratégia alapvetően 
Magyarország területi integri-
tásának megőrzését szerette vol-
na elérni. Érveik az ország tör-
ténelmi, földrajzi és gazdasági 
egységét igyekeztek alátámasz-
tani. Emellett a magyar delegá-
ció kérte a népszavazás lehetősé-
gét is, a szövetségesek által sokat 
hangoztatott önrendelkezés és 
nemzetiségi elvre hivatkozva. A 

magyar delegációt vezető gróf 
Apponyi Albert beszéde sokak-
ban nagy hatást keltett, mivel 
azonban a békeszerződést ille-

tően a döntés már megszületett, 
érveit nem vették figyelembe.

1920. március végén a magyar 
tárgyalódelegáció, Apponyi Al-
bert vezetésével végleg elhagy-
ta a békekonferencia helyszínét 
Versaillest és hazautazott Buda-
pestre. A békekonferencia so-
rán megszerkesztett és a győztes 
hatalmak parancsaként meg-
fogalmazott békeszerződés az 
Amerikai Egyesült Államok, a 

brit birodalom, Franciaország, 
Olaszország és Japán, mint a 
szerződés szövetséges és tár-
sult főhatalmai, Belgium, Kína, 
Kuba, Görögország, Nicaragua, 
Panama, Lengyelország, Por-
tugália, Románia, a Szerb-Hor-
vát-Szlovén állam, Sziám és 
Cseh-Szlovákország, mint a fő-
hatalmakkal együtt a szövetsé-
ges és társult hatalmak valamint 
Magyarország között jött létre.

A szerződés Magyarország 
(Magyar Királyság) új határa-
inak megállapítása mellett 35 
ezer főben korlátozta a magyar 
hadsereg létszámát, megtiltotta 
légierő és nehézfegyverek tartá-
sát. Tartalmazta az akkor létre-
jött Népszövetség alapokmányát 
is. 1920. június 4-én budapes-
ti idő szerint 16.32-kor írták alá 
a franciaországi Versailles-hoz 
tartozó Nagy-Trianon-kastély 
52 méter hosszú és 7 méter széles 
folyosóján, a La galérie des Co-
telles-ben.

A szerződést nem írta alá a 
szintén az antanthoz tartozó 
Amerikai Egyesült Államok, 
amely akkor nem lett tagja a 
Népszövetségnek. Az USA és 
Magyarország később Washing-
tonban kötött békét: ez a Nép-
szövetségre vonatkozó cikkelyek 
kivételével szó szerint megegye-
zik a trianonival. Az ily mó-
don létrejött I. világháború utá-
ni kényszer-békerend azonban 
összeomlott.

„Szakadt Bánát, Bácska, Erdély és Hargita, 
milliók száján ég ma is az ima”

A szerződés magyar aláírói Benárd Ágost küldöttségvezető (balra, cilinderrel a kezében) és 
Drasche-Lázár Alfréd rendkívüli követ, államtitkár (jobbra, fedetlen fővel)

Gróf Teleki Pál miniszterelnök, földrajztudós híres „vörös térkép”-e, 
Magyarország 1910-es népességének nemzetiségek szerinti elosz-
lásáról.

A párizsi békekonferencia
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A „marketing fővárosa 2017” kitüntető cí-
met kapta meg Miskolc a Magyar Marke-
ting Szövetség versenyén. A díjat a város 
küldöttsége kedden vette át Budapesten.

Huszonhat város hetvenhat pályázattal ver-
sengett a kitüntető címekért. A Magyar Mar-
keting Szövetség harmadik alkalommal adta 
át az országos városmarketing díjat, amelyre 
hét kategóriában lehetett pályázni a 2016. ja-
nuár 1. és 2017. február 28. között megvalósí-
tott, az adott várost népszerűsítő akciókkal. A 
díj öt elismerési formát ötvöz, többek között 
a „városmarketing gyémánt” védjegyet és a 
„marketing fővárosa fődíjat”.

Miskolc hét különböző programjáért is „vá-
rosmarketing gyémántot” kapott – többek 
között a Herman Ottó Múzeum híres tán-
cos videójáért, a város imázs-kiadványaiért 
és imázs-filmjéért, a Termelői Nap, a Miskolc 
Sarkok, és Miskolc Vendégasztal rendezvé-
nyeiért, valamint az október 23-i megemlé-
kezésekért (Csoda ‚56 és Nagy Attila, a hős). 
A zsűri a városmarketing munka szakmaisá-

gát, hatékonyságát és hatásosságát ismeri el a 
„városmarketing gyémánttal”, a szakmailag 
kiváló marketing védjegyének odaítélésével. 
Egy szervezet több pályázatot is benyújtha-
tott, így több városmarketing gyémántot is 
szerezhetett. Miskolc olyan eredményes volt 
a gyémántgyűjtésben hogy elnyerte a „marke-
ting fővárosa 2017” címet, amelyet mindig a 
legtöbb „városmarketing gyémántot” elnyerő 
településnek ítélnek oda.

Miskolc a „Városmarketing Díj Gyémánt 
Ranglistán” két helyet ugrott előre, így a do-
bogó második fokára került.

A „MARKETING FŐVÁROSA 2017” Pfliegler Péter alpolgármester:
– Miskolcon szinte minden hó-

napban van valamilyen, egyre in-
kább határainkon túl is ismert-
séget, rangot szerzett fesztivál, 
program. Az Operafesztivál, a Ko-
csonya-farsang, a CineFest jól bejá-
ratott és valóban tömegeket vonzó 
eseménysorozatai mellett kisebb és egyre 
inkább ismert attrakciók is szerepelnek a 
kínálatban. Az Avasi Borangolás, a héten 
éppen kezdődő Borsodi Fonó vagy a Régi-
ségvásár, a Termelői Nap mind olyan prog-
ram, amely már belopta magát a miskolciak 
szívébe. Ezek a lehetőségek a turisták szá-
mára is új, vonzó célpontként jelennek meg 
a város turisztikai értékei mellett. Ennek is 
köszönhető az a tény, hogy az elmúlt idősza-
kot nézve, mind a turisták számában, mind 
az eltöltött vendégéjszakák számában erő-
teljes fejlődés tapasztalható Miskolcon, az 

itteni vállalkozások forgalmában. 
A gyémántok száma, a 2017-es év 
marketing fővárosa díj, a koráb-
ban megnyert turisztikai elisme-
réseink (pl. Miskolc Pass kártya, 
barlangfürdő) mind a befektetett 
munkát és ennek eredményeit csa-
tolják vissza. Az elismerés jólesik, 

de a legfontosabb, hogy a vendég érezze jól 
magát Miskolcon és vágyjon ide vissza. A 
turisták számának örvendetes emelkedése 
az, amely az ebben a szolgáltatási ágazatban 
dolgozók munkáját visszaigazolja. Miskolc 
az országos ranglistákon is előkelő helyet 
vívott ki magának e tekintetben is. – Mis-
kolc újabb elismerése, a sajtóban való ked-
vező megjelenése hozzájárul ahhoz a mun-
kához, amelyet annak érdekében végzünk, 
hogy Miskolc kapcsán mindenki úgy érez-
ze, itt jó élni, ide érdemes el- és visszajönni. 
Mert Miskolc nyertes város!

Marien Anita városmarketing 
főreferens:

A Magyar Marketing Szövetség 
a szakma krémjét tömörítő szer-
vezet, amely elkötelezett amellett, 
hogy a városok a legmodernebb 
marketing szakmai megoldásokat 
alkalmazzák. Miskolcon nagyon 
fontosnak tartjuk, prioritásként kezeljük, 
hogy a helyiek minél jobban érezzék ma-
gukat városukban. Ennek megfelelően al-
kalmazunk szakmai megoldásokat akár tu-
risztikai, akár kulturális téren. Sajnos élnek 
még sztereotípiák a borsodi megyeszékhely-
lyel kapcsolatban, de ez részben informáci-
óhiányból is fakad! Elsődleges feladatunk 
tehát, hogy hírt adjunk magunkról, szak-
mai körökben is erősítsük Miskolc imázsát. 
Jelenleg is tart a város újrapozícionálása, 

a gyémántdíjas új imázsfilmünk 
is azt erősíti meg a nézőben, hogy 
Miskolc fiatalos, lendületes, vonzó 
és gyönyörű. Ez a városnak egy lé-
tező arca, és a jövőbeli fejlesztések 
ezt csak erősíteni fogják. Meggyő-
ződésem, hogy 2019-20-ra nagyon 
sok új, vagy legalábbis megerősí-

tett funkcióval rendelkezik majd Miskolc. 
A mostani elismerések egyébként a mis-
kolciak számára azt is megmutatják, hogy 
igenis, értéket képvisel a város, amit mások 
is látnak és elismernek. Persze rengeteg ter-
vünk, ötletünk van még, folyamatosan dol-
gozunk a programokon, nem állunk meg, 
a lendület megvan továbbra is! Ígérhetem, 
hogy A marketing fővárosa címnek meg fo-
gunk felelni, megmutatjuk, hogy méltóak 
vagyunk rá!

Miskolcon 2016-ban ösz-
szesen 166 651 vendég 359 
803 vendégéjszakát töltött a 
kereskedelmi szálláshelye-
ken. A vendégek számában 
10 százalékos volt az emel-
kedés, a vendégéjszakák szá-
mában 12 százalékos. 

A növekedés százalékos 
mértékét tekintve, mindkét 
esetben az országos 3. helyet 
foglalja el a város. A vendé-
gek számát illetően Miskolc 
felkerült az országos TOP 
10-es listára.  A belföldi ven-
dégek száma 133 176 volt, ez-
zel az országos rangsor 5. he-
lyén állunk. 2015-höz képest 
ez 11 százalékos növekedés, 
ami országos viszonylatban, 
Szegeddel holtversenyben, a 
második legnagyobb, Hévíz 
után.  A belföldi vendégek 
összesen 285 168 vendégéj-
szakát töltöttek Miskolcon, 
ezzel az országos rangsor 9. 
helyére került a város, a nö-
vekedés mértéke itt is kiug-
ró volt: 30 828-al a harmadik 

legnagyobb az országban. A 
növekedés 2017-ben is folyta-
tódott, Miskolc gazdasága és 
idegenforgalma az országos 
mértéket meghaladó mér-
tékben fejlődik. Az iparűzé-
si adóbevétel előírása az idei 
első negyedévre 3,8 milliárd 
forint, vagyis 160 millióval 
haladja meg a 2016-os első 
negyedévit, ami mintegy 4,4 
százalékos növekedést jelent.  
Az idegenforgalmi adóbe-
vétel alakulása még ennél is 
kedvezőbb. Tavaly 20,1 millió 
forint volt az első három hó-
napban, idén áprilisig pedig 
már 24,9 millió forint folyt be 
a költségvetésbe, ami majd-
nem negyedével több, mint 
az előző évi hasonló időszak-
ban befizetett összeg. Ponto-
san 23.9 százalékos a növeke-
dés. A vendégéjszakák száma 
70-ről 73 ezerre emelkedett, 
összehasonlítva a tavalyi és 
az idei első negyedéves ada-
tokat. Az iparűzési és az ide-
genforgalmi adó mértéke pe-
dig évek óta nem emelkedett. 

Hasít a turizmus „MISKOLC LEGYEN A LEGVENDÉG-
SZERETŐBB VIDÉKI VÁROS!”

Az elmúlt évek turisztikai és infrastrukturális fejlesztéseinek 
következtében jelentősen megnőtt a Miskolcra látogató turis-
ták és az itt töltött vendégéjszakák száma, az országos átlagnál 
gyorsabban növekedtek Miskolc mutatói az idegenforgalom 
terén. Fejlődött a vendéglátási kultúra, ennek köszönhetően so-
kan gondolják úgy, hogy érdemes ide visszalátogatni. 

A színvonalas, és országos 
hírű miskolci rendezvények 
mellett, jelentős, és szimbolikus 
kezdeményezés volt ezen a terü-
leten a MIDMAR Kft., valamint 
a Miskolc és Térsége Turiszti-

kai Közhasznú Egyesület által, 
a közelmúltban meghirdetett, 
úgynevezett „mosolyprogram” 
is. Ezt a turisztikai területen te-
vékenykedő helyi vállalkozások 
számára indították, célkitűzé-

sét pedig úgy fogalmazták meg: 
Miskolc legyen a legvendégsze-
retőbb vidéki város! 

A „mosolyprogram”- kez-
deményezéshez közel harminc 
szolgáltató csaknem száz mun-
katársa csatlakozott. A „ver-
senyzőkre” a Miskolcra érkezett 
vendégek adhattak le szavazatot 
online formában, az erre a cél-
ra kialakított, mobilra is opti-
malizált weboldalon. Minden 
versenyben lévő alkalmazottról 
adatlapot tettek közzé, szavaz-
ni pedig kedvesség, szaktudás, 
hatékonyság alapján lehetett. A 
résztvevőket próbavásárlások 
útján is tesztelték, a tapasztalato-
kat pedig százalékos és írott for-
mában is az adott egységek veze-
tői kapták meg.

Amikor lezárult a Miskolci 
Mosolyprogram első éve, a fő-
díjakat a Városházán adták át. A 

verseny eredményei szerint Mis-
kolc legmosolygósabb vendéglá-
tói a Diósgyőri várban, az Avalon 
parkban, a Tókert Étteremben, a 
Herman Ottó Múzeumban és 
a Selyemréti Strandfürdőben 
dolgoznak, név szerint: Borbála 
udvarhölgy, Hajdú Éva, Dobai 
Józsefné, Tóth Ferenc Zsolt és 
Rácz Lászlóné. Kiss János alpol-
gármester a díjátadón kiemel-
te: a miskolci vendéglátás szín-
vonalának emelkedésében az 
ilyen és hasonló programoknak 
is komoly szerepük van. Katona 
Ferenc a Miskolc és Térsége Tu-
risztikai Közhasznú Egyesület 
elnöke méltatta a mosolyprog-
ram eredményeit, kiemelve: a 
résztvevők hozzájárultak a po-
zitív városimázs építéséhez, és 
sokat tettek azért, hogy az ide 
érkező turisták másoknak is jó 
szívvel ajánlhassák Miskolcot.

A legmosolygósabb vendéglátók



Milliárdok érkez-
nek a választókerü-
letbe a Terület - és 
Településfejlesztési 
Operatív Program 
nyertes pályázata-
ival – erről tartott 
pénteken sajtótá-
jékoztatót Csöbör 
Katalin országgyű-
lési képviselő. 

A politikus ki-
emelte: a kormány-
nak 2010-től kiemelt 
célkitűzése Buda-
pest mellett a vidék 
fejlesztése is.  A vi-
dék elnéptelenedé-
se az egész világon 
tapasztalható, de lehet elle-
ne tenni, lehet fékezni, visz-
sza lehet fordítani ezt a fo-
lyamatot. Ugyanúgy, ahogy 
a demográfiai helyzet is rossz 
Európában, de az Orbán-kor-
mány nem szemléli ezt tétle-
nül. Nem vadidegen, velünk 
szemben ellenséges kultúrájú 
népek betelepítésével akarja 
megoldani, de most nem ez 
a témánk, csak a két dolog-
nak sok köze van egymáshoz, 
azért jutott eszembe – hang-
súlyozta Csöbör Katalin. 

Ennek megfelelően öröm-
mel jelenthetem be, hogy 

Miskolc és a körülötte lévő te-
lepülések is jelentős fejlesztési 
forrásokhoz jutottak. Külö-
nösen nagy örömmel mond-
hatom, hogy a választókerü-
letem azon ritka kerületekhez 
tartozik az országban, amely-
ben minden település jelen-
tős, több százmilliós forrás-
hoz jut – emelte ki a képviselő, 
felsorolva néhány kiemelt fej-
lesztést. Elmondta, Miskol-
con az egyik legnagyobb pro-
jekt a zöld város kialakítása, 
belváros és történelmi Avas 
projekt, amelynek összköltsé-
ge 3 milliárd 20 millió forint.  

Az Avas csapadékvíz-elveze-
tés projekt 800 milliós költ-
séggel szerepel. Az Avas Ho-
rizont kulturális és közösségi 
tér kialakításának összköltsé-
ge 1 milliárd forint, az avasi 
Napraforgó Óvoda bővítése 
pedig 220 millió.  

A fenntartható városi köz-
lekedésfejlesztés keretében 
kerékpárút létesítése 485 
millió forinttal, Alsózsolca 
város három, egyenként 400 
illetve 500 millió forintos 
fejlesztési projekttel szerepel 
az általános területfejlesztési 
programban – hangsúlyoz-

ta Csöbör Katalin. 
Felsőzsolca három 
projekttel, össze-
sen több, mint 600 
millió forinttal sze-
repel, a fejlesztések 
kulcsszavai Sajó, 
árvízvédelem, bel-
vízvédelem, bizton-
ság, zöldváros-prog-
ram, városközpont, 
c s a l á d gond o z á s . 
Arnóton az iskola 
energetikai korsze-
rűsítése fog megva-
lósulni 200 milliós 
program keretében.  
Szirmabesenyőn a 
foglalkoztatási pak-
tum nevű projek-

tet emelte ki a képviselő, 
amely 360 milliós program 
és a térségi településeket ösz-
szefogva gazdaságfejleszté-
si, munkahelyteremtési, vál-
lalkozásösztönző központ 
kialakítását célozza meg.  
Sajókeresztúron meg fog tör-
ténni a védőnőszolgálat fej-
lesztése az épület korszerűsí-
tése, új eszközök fejlesztése. 
Sajókeresztúron a környe-
zetszennyező BÉM bezárása 
után a terület rekultivációja 
fog megvalósulni és új, mo-
dern innovációs ipari parkot 
alakítanak ki a területen.      

A fenti címmel tartott sajtó-
tájékoztatót pénteken Soós 
Attila, a Fidesz miskolci 
frakcióvezetője.

A politikus egyebek mellett 
felidézte: a MSZP budapesti 
főnöknője, Kunhalmi Ágnes, 
miközben migránsok százez-
rei vonultak át Európán, azt 
nyilatkozta, hogy „a beván-
dorlás álprobléma”.

Azokban a napokban, ami-
kor a magyar főváros utcáit és 
tereit migránsok tömegei fog-

lalták el, Botka László Szeged 
polgármestere, az MSZP or-
szágos választmányának ak-
kori elnöke, azt tartotta fon-
tosnak hangsúlyozni, hogy az 
ő városának „lakosságát egy-
általán nem zavarják a mig-
ránsok.”

– Ezek után, szinte már sem-
mi meglepő nincs abban, hogy 
most, amikor Botka László a 
miniszterelnökség után ácsin-
gózik, úgy akarja népszerű-
ségét növelni, hogy a hazánk 
határait déli irányból védő ke-

rítés lebontásáról szónokol – 
fogalmazott Soós Attila. 

– Országunk, benne Mis-
kolc város lakossága, az el-
múlt időszakban többször és 

elsöprő többséggel nyilvání-
tott véleményt: nem kérünk 
az illegális bevándorlókból, 
nem fogadjuk el a betelepíté-
si kvótákat, megvédjük nem-

zeti, kulturális örökségünket 
minden erőszakos vagy fon-
dorlatos szándékkal szemben!

Mindezek után felszólít-
juk a miskolci MSZP veze-
tőit, tisztségviselőit: vall-
janak színt, mondják meg, 
egyetértenek- e Botkával 
és Kunhalmival?  Kérjük, 

hogy nyilatkozzanak a mis-
kolci szocialisták: a migrá-
ció támogatásában Botká-
val, Kunhalmival tartanak-e, 
vagy a magyar társadalom, 
a miskolci polgárok túlnyo-
mó többségével? – tette fel a 
kérdést tájékoztatója végén a 
frakcióvezető. 

2013. november 8. Az iszlám 
az emberiség utolsó reménye.

2017. január 17. Kvótarend-
szer is felmerült már ugye, hogy 

kvóták alapján szétosztjuk (a bevándorlókat) és amíg ez mond-
juk, pár ezer emberről szól, addig azt mondom, hogy oké, lehet 
ezen gondolkodni.

2017. május 27. Természetesen 
azon leszünk, hogy a kerítés mi-
nél gyorsabban lebontható legyen 
(…) Ha úgy teszi fel a kérdést, én 

nem építettem volna kerítést, mert nem a kerítés mentette meg 
Magyarországot, Magyarországra egyetlen menekül nem akart 
volna letelepülni. (…)

2015. június 1. Emberiessé-
gi, keresztényi és európai uniós 
tagországi kötelessége Magyaror-
szágnak, hogy befogadja azt a rá 

jutó “hétszáz menekültet”, akiknek a befogadását kérte az unió 
az országtól. 2015. június 11. „Ne engedjék magukat megtévesz-
teni. Nincs Magyarországon bevándorlás-probléma”. 

Kérdezzük a miskolci MSZP-seket:  
védjük-e kerítéssel a hazánkat?
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– Régi kívánsága a Kö-
zépszeren és környékén la-
kóknak, az itteni nyugdíja-
soknak, hogy legalább piaci 
napokon közvetlen buszjá-
ratuk legyen a Búza térre – 
mondta el pénteki sajtótá-
jékoztatóján Glatz Katalin 
önkormányzati képviselő.

– A körzet képviselőjeként, 
költségkalkulációt kértem a 
városi közlekedési vállalattól. 
A lakosok kérését tolmácsol-
tam Kriza Ákos polgármes-
ternek, aki felkérte az MVK 
szakembereit az új közleke-
dési rend kialakítására. A 
változás lényege, hogy szep-
tember 1-től a buszok, 280-as 
jelzéssel, a szerdai, a pénteki 

és szombati napokon, a 28-as 
busz útvonaláról feljönnek a 
Középszer utcára. Ezen a sza-
kaszon három buszmegál-
ló kialakítását kezdjük meg, 
két-három héten belül, a kép-
viselői keretemből – nyilat-
kozta Glatz Katalin. 

A városrész önkormány-
zati képviselője kiemelte, a jó 
hírek mellett, egyúttal sze-
retnék a Középszeri lakosok 
türelmet is kérni a buszmeg-
állók építési munkálatainak 
idejére. - Bízom benne, hogy 
az új buszjárat megköny-
nyíti a városrészből minda-
zok piacra jutását, akik nem 
rendelkeznek gépjárművel – 
zárta szavait a képviselő.

Június 4-én, pünkösd-
vasárnap a kiemelt ide-
genforgalmi, közlekedési 
területeken díjköteles mis-
kolctapolcai részeken vára-
kozási díjat kell fizetni a Mis-

kolci Városgazda Nonprofit 
Kft. üzemeltetésében lévő fel-
színi parkolókban 8:00 órá-
tól 18:00 óráig. Június 5-én, 
pünkösdhétfőn a Miskolci 
Városgazda Nonprofit Kft. 

által üzemeltetett városi fel-
színi parkolóban és a Régi-
posta utcai parkolóházban is 
díjmentes a parkolás. Az Eu-
rópa téri, Patak utcai, illetve 
Hősök tere mélygarázsban az 

általános rend szerint kell fi-
zetni ezen a napon is.

Útlezárás a Népkertnél
Felhívják az autósok fi-

gyelmét, hogy június 4-én 

a nemzeti összetartozás 
napja alkalmából tartan-
dó megemlékezés miatt 
08:30-tól, előreláthatóan 
10:00 óráig, lezárják a Lé-
vay utca és Görgey utca kö-

zötti útszakaszt. Ebben az 
időszakban a 14-es, 20-as, 
28-as, 34-es és 35-ös autó-
buszok a Népkert helyett, a 
Szigligeti tér megállóhelyen 
állnak meg.

PARKOLÁS, ÚTLEZÁRÁS PÜNKÖSDKOR

Közvetlen buszjárat  
a piacra az Avasról

„MILLIÁRDOK ÉRKEZNEK A VÁLASZTÓKERÜLETBE” 

Vona Gábor Botka László Gyurcsány Ferenc
Ők mondták:
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Pünkösdre máshogy készü-
lök, mint a többi ünnepre. 
Nem emlékezni, nem hálát 
adni készülök, hanem ismé-
telni. Átélni. Úgy várom, 
hogy velem is, újra is meg-
történjen, ami pünkösdkor 
történt. Karácsony és húsvét 
egyszeri megismételhetet-
len esemény volt. Pünkösd 
ismétlődő.

Nem ugyanúgy, ahogy elő-
ször, de lényegét és követ-
kezményét tekintve, ami ak-
kor történt azóta sok esetben 
megismétlődött: „A tanítvá-
nyok pedig megteltek öröm-
mel és Szentlélekkel”

A lényeg az volt, hogy Isten 
beavatkozott a világba termé-
szetfeletti módon: betöltöt-
te Szentlelkével a hívőket. A 
következmény pedig az volt, 
hogy megváltozott az éle-
tük.  Szeretetben, örömben 
megosztották az életüket 
Istennel és egymással. Bát-
rak és reményteljesek let-
tek. Ezt várom, hogy velünk 
is megtörténjen, mai keresz-
tyénekkel már csak azért is, 
mert református vagyok, és a 
reformációban is ismétlődött: 
újra erőteljesen munkálkodott 
a Szentlélek az egyházban és 
a világban is. És mindkettőt 
megváltoztatta.  Éppen 500 
éve kezdődött Wittenbergben 
és hamarosan elérte hazánkat 
is a változás, a megújulás. Isten 
rendkívüli módon kiárasztotta 
Szentlelkét, és az emberek rá-
találtak a kegyelmes Istenre.

Rájöttek, hogy van megol-
dás az elrontott életre, a bűn-
re, mert Jézus ártatlan halá-

láva l 
b o c s á n a-
tot szerzett Istennél a 
bűnbánó embernek.  Rájöttek, 
hogy van önzetlen szeretet és 
Jézus képessé tudja tenni az 
embert is hogy egymást tiszta 
szívből szeressék. 

Rájöttek, hogy van remény. 
Jézus feltámadásának követ-
kezménye, hogy mi is feltáma-
dunk és Vele leszünk. Ezért 
nem kell félni a meghalástól, 
mert az kapu az életre. Ezért 

l e t t e k 
elfogadók, 

bátrak, szabadok és 
örvendezők a tanítványok és 
a reformátorok is. Mivel Is-
ten örök – nem változik – ez 
az életminőség lehetőség ne-
künk is! MA IS LEHET SZE-
RETETBEN, ÖRÖMBEN ÉS 
REMÉNYSÉGBEN ÉLNI! 

Ma pánikszerűen ismerik 
fel az emberek, hogy nagy baj 
van a világgal – az emberekkel.  
Pánikszerűen keresik a világ 

megjobbításának a lehetőségét 
a jóindulatú emberek. Kutatók, 
szakemberek, művészek, poli-

tikusok, vallások.
Mi keresztyének, itt Mis-

kolcon vagyunk jó páran, 
akiknek meggyőződésünk, 

hogy a világ megjobbulásá-
nak útja: a pünkösdi hatás -, 
hogy Isten avatkozzon be újra 
és újra az emberek, a város, a 
hazánk és Európánk életébe 
rendkívüli módon. Mi pedig 
fogadjuk örömmel.

S mert meggyőződésünk, 
ezt nemcsak várjuk, hanem 
munkáljuk is. Igyekszünk mi-
nél többeknek továbbadni a jó 
hírt: van bocsánat, van szere-
tet, van remény – Jézusban! 

Áldott pünkösdi ünnepet és 
hétköznapokat kívánok szere-
tettel:

PÉTER ANDRÁS  
REFORMÁTUS LELKÉSZ

Konferenciát tartott a Tiszáninneni Református Egyházke-
rület közössége május 27-én a miskolci sportcsarnokban, a 
reformáció 500. évfordulója alkalmából.

A jelenlévőket Csomós Jó-
zsef püspök köszöntötte, majd 
a közös éneklés és igehirdetés 

után előadások hangzottak el. 
Beszédet mondott Kriza Ákos 
polgármester is, aki a hitújítás 

máig tartó társadalmi 
hatását hangsúlyozta. 
Mint mondta, a refor-
máció nagyban hoz-
zájárult ahhoz, hogy 
Európa a világ vezető 
kultúrája és civilizáci-
ója legyen a következő 
ötszáz évben.  – A ko-
rabeli reformátorok ta-
nai, tettei messze túl-
mutatnak a teológia 
határain. A reformáció 

hatása a politika, a gazdaság, 
a kultúra és a természettudo-
mányok terén is megmutatko-
zik. A reformáció tehát mind-
annyiunk öröksége. Nélküle 
sem a világ, sem Magyaror-
szág, sem Miskolc nem olyan 
lenne, mint ma – fogalmazott 
Kriza Ákos.  

A programsorozat rendez-
vényei délután ifjúsági isten-
tisztelettel és hangversennyel 
folytatódtak.
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A pünkösd a húsvét utáni 7. vasárnapon és hétfőn tartott 

keresztény ünnep, amelyen a kereszténység a Szentlélek kiá-
radását ünnepli meg. A Szentlélek ezen a napon áradt ki Jézus 
tanítványaira, az apostolokra, és ezzel a napot új tartalom-
mal töltötte meg a keresztények számára: A magyar kultúrá-
ban több szokás kötődik a pünkösdhöz. 
Pünkösdi király

A középkor óta is-
mert szokás, ekkor 
ügyességi versenyen 
(tuskócipelés, kariká-
ba dobás) kiválasz-
tották a megfelelő le-
gényt, aki később a 
többieket vezethette. A 
pünkösdi király min-
den lakodalomba, mulatságra, ünnepségre hivatalos volt, a 
kocsmákban ingyen ihatott. Ez a tisztség egy hétig, de akár 
egy évig is tartott. Gyakran ilyenkor avatták fel a legényeket, 
akik ezentúl udvarolhattak, kocsmázhattak.
Pünkösdölés

Ekkor pünkösdi király és királyné párost a kíséretével jele-
nítettek meg, de volt, ahol lakodalmi menetet menyasszony-
nyal és vőlegénnyel. A szokás hasonló a pünkösdi király-
néjáráshoz, de ez elsősorban adománygyűjtésre szolgált. A 
gyerekek vagy fiatalok csapata énekelve, táncolva végigjárta 
a falut, s adományokat gyűjtött.
Csíksomlyói búcsú

A csíksomlyói búcsú hagyományai között, a 15. századból 
maradt fenn az első írásos emlék, amely beszámol a pünkösdi 
zarándoklatról. A katolikus hívek pünkösdszombatra érkeztek 
meg a csíksomlyói kegytemplomhoz, majd mise után felvonul-
tak a két Somlyó-hegy közé. A népszokás ma is élő hagyomány, 
a csíksomlyói búcsú a magyarság egyetemes találkozóhelye lett.
Pünkösdi királynéjárás

Eredetileg 4 nagyobb lány (később több) körbevitt a falu-
ban egy ötödiket. Ő volt a legkisebb, a legszebb. Énekeltek 
és jókívánságokat ismételgettek. Megálltak az udvarokban, 
majd a pünkösdi királyné feje fölé kendőt feszítettek ki, vagy 

letakarták őt fátyol-
lal. Énekeltek, köz-
ben körbejárták a 
királynét, végül pe-
dig felemelték, s ter-
mékenységvarázsló 
mondókákat mond-
tak. Az énekek és 
a mondókák végén 
ajándékot kaptak.

Ünnepi népszokások „A tanítványok pedig megteltek  
örömmel és Szentlélekkel”

„A reformátorok tanai messze túlmutatnak  
a teológia határain”

PÜNKÖSD A MI TEMPLOMUNKBAN 
A mi templomunk, a Vasgyár szívében épült 1908-ban. A papi 
szolgálatot, négy szerzetes látja el, a Szent Ferenc Kistestvérei 
Közösségből. A szerzetes testvérek, az itteni kisközösségek ve-
zetői, szolgálatukat nagy-nagy odaadással és szeretettel végzik, 
már évek óta.   

Pünkösdkor, a Szentlélek eljö-
vetelét ünnepeljük, és ezáltal az 
Isten felénk kiáradó, feltétel nél-
küli szeretetét.                                                                                    

Mi sokszor és sokféleképpen 
találkozhatunk a Szentlélekkel;

Minden hónapban legalább 
kétszer „gitáros” misén vehetünk 
részt, ahol a zene és az ének segít-
ségével érezhetjük a Szentlelket. 
Lehetőségünk volt több alkalom-

mal is részt venni, az itt tartott 
Szentlélek szemináriumon, ahol 
mély érzelmeket élhettünk meg, 
Isten lelkével.                                                                                                                 

Szerdánként, minden közös-
ség találkozik egy zenés dicsőí-
tésen, majd tanításon, ahol egy 
Szentírási részen elmélkedve 
szerezhetünk tudást és tapasz-
talatot, a Lélek működésének 
köszönhetően. A vasgyári plé-

bániai közösségünkben, több 
kisközösség működik, ahol cél-
kitűzéseinket a Szentlélek veze-
tésével végezzük. 

A Jézus ima alkalmával, csen-
des, szemlélődő találkozásra van 
lehetőségünk. 

A gyermek keresztelések és 
bérmálkozások mellett, gyakran 
felnőttek is keresztelkednek és 
bérmálkoznak, amely közösségi 
tapasztalatot nyújt mindenkinek, 
a Lélek hívása és ajándéka által. 

Minden évben, közösségenként 
elmegyünk lelkigyakorlatra, ahol 
békességet és erőt kapunk a Szent-
lélektől, hogy megújult lélekkel 

vágjunk neki a hétköznapoknak.                                                                                               
Nyári hittantáborok alkalmá-

val, gyermekeknek és felnőttek-
nek egyaránt van lehetősége a 
természetben is megnyilvánuló 
Szentlélekkel találkozni. 

Az egyházi ünnepeken, zarán-
doklatokon, a plébániánk tagjai-
val együtt éljük meg a Szentlélek 
áldásait.

Ilyen a mi templomunk pün-
kösdi ünnepe, amit Pünkösd-
vasárnap a mise alkalmával 
köszönünk meg az Úrnak, meg-
emlékezve arról, hogy a Szentlel-
két küldte el nekünk.                                                       

HOGYANTOVÁBB KÖZÖSSÉG   



Tizenharmadik alkalommal 
rendeztek az elmúlt hétvégén 
főzőversenyt az Avason. Ezút-
tal közel hetven bográcsban 
rotyogtak az ételek, az alap-
anyagokat megkapták a ver-
senyzők a szervezőktől, csak 
a bográcsról és a fűszerekről 
kellett gondoskodniuk.

A város szinte minden részé-
ből érkeztek családok, baráti 
társaságok, közösségek, hogy 
együtt főzzenek, és jól érezzék 
magukat. A bográcsba valók-
ról a városrész önkormányza-
ti képviselői gondoskodtak. A 

főzőverseny ötletgazdája Fo-
dor Zoltán MSZP-s képviselő 
elmondta, annak idején ha-
gyományteremtő szándékkal, 
a közösség építésére indította 
útjára a sikeres rendezvényt, a 
főzőversenyt a továbbiakban 
is megrendezik. Glatz Katalin 
fideszes képviselő elmondta, 
hogy szinte minden generáció 
és számos politikai párt kép-
viselteti magát, jól megvan-

nak egymással, szép az idő, 
mindenki finomat főzött. Ja-
kab Péter jobbikos képviselő 
ugyancsak örömét fejezte ki, 
hogy hiába van jelen szinte 
minden miskolci párt, és szá-
mos politikus, mégis politi-
kamentes a verseny. - A ren-
dezvény az emberekről szól, 
tudunk egymással leülni, jó-
kat beszélgetni – fogalmazott 
a politikus.

A főzőversenyre kilátoga-
tott Kriza Ákos, Miskolc pol-
gármestere is, aki szerint re-
mek ételek készültek, s nem is 
igazán lényeges, ki nyeri meg 
a versenyt. A közösség, a kel-
lemes, tartalmas időtöltés a 

fontos. Az elkészült ételeket 
Mátyás Rudolf mesterszakács 
zsűrizte, a három dobogós 
bográcsot és bográcstartót vi-
hetett haza jutalmul. Számuk-
ra tehát már a bogrács is meg-
van a jövő évi versenyhez.

Az Őszi Napsugár Ott-
hon, valamint az Aranykor 
Szociális Otthon parkjá-
ban is önkéntesek tevékeny-
kedtek múlt szombaton, az 
önkéntesek napján. A di-
ósgyőri otthon parkjában 
az intézmény dolgozói ön-
kéntesekkel közösen tették 
komfortosabbá a padokat 
az idősek számára, míg a 
Szentpéteri kapui otthon-
ban a lakószobák is megú-

jultak. Nánási-Kocsis Nor-
bert települési képviselő 
félmillió forinttal támogat-
ta képviselői alapjából az 
Őszi Napsugár Otthonban 
a lakószobák kifestését. Az 
önkéntes naphoz csatlakoz-
va a padok, székek festését 
az intézmény munkatársai 
és családtagjaik vállalták 
magukra, a KEM Kft. pe-
dig gulyáslevest készített a 
résztvevők számára. 

Ismét megelevenedett a Népkert május 28-án, Miskolc 
város gyermeknapjának és az Ezer Lámpás Éjszakájának 
programjain. Sztárfellépőkkel, színes családi- és gyermek-
programokkal várták az érdeklődőket, este fél tízkor pedig 
országszerte össze-
sen 10 ezer világító 
lufit engedtek egy-
szerre a magasba az 
eltűnt gyerekekért 
és egyben mutatva a 
fényt azok számára, 
akiket hazavárnak.

Kisvasutas kiránduláso-
kat szervez a szépkorú-
aknak Garadnára június 
7-én, 8-án, 14-én, és 15-én 
az önkormányzat, a Salka-
házi Program keretében. A 
regisztrációs jegyeket szinte 
órák alatt elkapkodták, most 
is hatalmas volt a túljelent-
kezés.

Miskolc képviselő-testüle-
te, Kriza Ákos polgármester 
javaslatára 2014 júniusában 
hozta létre a Salkaházi Sárá-
ról elnevezett szociális alapot. 
Ennek keretében évi 10 ezer 
forint támogatást kapnak a vá-
rosi nyugdíjasok, személyi ri-
asztókat ajándékoztak nekik, 
és számos kulturális, szóra-
koztató közösségi programot 
szerveznek számukra. Ezek 
között szerepelnek különfé-
le zenés programok, színházi 
események, s az elmúlt évben 
négy alkalommal is kirándu-
lóvonatot indítottak számuk-
ra Lillafüredre. Több száz 
miskolci szépkorúnak bizto-
sítottak kellemes, őszi kirán-
dulást, hangulatos időtöltést 
a lillafüredi kisvasutas kirán-
dulások, a Salkaházi Program 
keretében. Ez hatalmas sikert 
aratott, ezért zakatolnak újra 
a Salkaházi vonatok. A kirán-
dulások reggel 8 órakor indul-
nak a LÁEV Dorottya utcai 
állomásáról Garadnára, ahol 

Karcagi Nagy Zoltán zenés 
műsora és ebéd várja a prog-
ram résztvevőit. Kriza Ákos 
polgármester többször ki-
emelte, amikor a város veze-
tése meghirdette a Salkaházi 
Programot, két célt tűzött ki 
maga elé: egyrészt támogat-
ni kívánták azokat az időse-
ket, akik Miskolcot építették. 

Ugyanakkor egy közösséget 
is kívántak teremteni, a nyug-
díjasok nagy közösségét, s az 
elmúlt évek igazolták, hogy si-
keresek voltak az elképzelése-
ik. A Miskolcon kialakult Sal-
kaházi-közösség, országosan 
is egyedülálló, nagyon sokan 
irigylik ezért a várost.

A szervezők mindig fontos-
nak tartották, hogy a tízezer 
forintos juttatás mellé, kultu-
rális, szórakoztató eseménye-
ket is biztosítsanak a szép-

korúak számára. Ezek mind 
nagy sikert arattak, és év-
ről-évre új elemekkel színesí-
tik. A város hallgat és számít 
is a nyugdíjasok véleményé-
re, a kisvonatos kirándulás 
is az ő ötletük volt. – A jövő-
ben is ők fogják meghatároz-
ni, mire van igényük, mivel 
színesítsük a Salkaházi Prog-
ram rendezvényeit. Mi pedig 
teljesítjük ezt, természetesen 
a város gazdasági lehetősége-
inek a függvényében – hang-

súlyozta Kriza Ákos. Idén két 
új kezdeményezés is lesz, a 
megszokott programelemek 
mellett: egy Salkaházi mozi 

klub, illetve egy december 
végi, előszilveszteri mulat-
ság. Ezt a népszerű és sikeres 
szüreti batyus bál mintájára 

szervezik majd meg. A tava-
lyi évben több mint tízezren 
voltak a Salkaházi rendezvé-
nyeken.
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ISMÉT ZAKATOL A SALKAHÁZI-VONAT!

Önkéntesek festettek

Politikamentes főzőverseny politikusokkal

Világító lufik  
az eltűnt gyermekekért



A Miskolci Rendőrkapitányság 2016. évi beszámolója im-
pozáns számokat, javuló tendenciákat mutat és biztató 
képet fest arról az együttműködésről, amely a miskolci ren-
dőrök és az önkormányzati rendészet szakemberei között, 
az esztendők során kialakult. Ma már nyugodtan elmond-
hatjuk, választási ciklusokat ível át a közrendvédelmi prog-
ramunk. Ennek köszönhetően pedig egyre biztonságosabbá 
válnak a miskolci hétköznapok – nyilatkozta lapunknak 
Hubay György, az önkormányzat rendészeti bizottságának 
elnöke.

– A közgyűlés hamarosan 
tárgyalni fogja a Városi Ren-
dőrkapitányság 2016-os beszá-
molóját, összegzését. Mit le-
het tudni? Rosszabb, vagy jobb 
helyzetbe került Miskolc a bű-
nügyi statisztika adatai alap-
ján?

– Fontos, hogy a városi pol-
gár mindenütt és mindenkor 

biztonságban érezze magát a 
lakóhelyén. Az érzés mellett 
azonban nagyon fontosak szá-
mok és a tények. Következ-
zen tehát most néhány szem-
léletes és sokatmondó adat! 
A miskolci emberek bizton-
ságérzetének jót tett, hogy ta-
valy 2015-höz képest a közte-
rületeinken 13,2 százalékkal, 

1049-ről, 911-re esett vissza a 
bűncselekmények száma. Az 
elmúlt hét évben tavaly kö-
vették el a legkevesebb rablást 
városunkban, összesen 44-et. 
Ennél a bűncselekmény típus-
nál kiemelkedően jó lett a fel-
derítési arány. A garázdaságot 
elkövetők is kevesebben vol-
tak 2016-ban, mint 2015-ben: 
424 helyett, 339 esetben kellett 
ezek miatt eljárniuk a miskol-
ci rendőröknek. Az úgyne-
vezett kiemelt bűncselekmé-
nyek pedig, összességükben 
egészen impozáns mértékben 
csökkentek egy év alatt – egé-
szen pontosan 20,1 százalék-
kal.

– Milyen fontos részei van-
nak annak a helyi közbizton-

sági rendszernek, amelyet a 
város polgármestere nem egy-
szer miskolci modellként em-
leget?

– Nem tegnap volt, egé-
szen pontosan hat éve, ami-
kor Kriza Ákos kezdeménye-
zésére – az országban először 
– megalakult nálunk az ön-
kormányzati rendészet. Em-
lékezhetünk rá, korábban 
az MSZP-s városvezetés Bu-
dapestről, jó drágán impor-
tált őrző-védőkkel próbált 
lendíteni a sanyarú miskol-
ci közbiztonságon. 2011-től, 
aztán évről-évre, példátlan 
önkormányzati költségveté-
si támogatásokkal, a személyi 
állomány létszámának folya-
matos növelésével, a rendé-
szeti szervezet technikai fel-
szereltségének fejlesztésével, 
korszerűsítésével, a rendőr-
séggel, ha tetszik akció egy-

ségben alakítottuk csapa-
tunkat. Ez lett a modellünk 
kerete. A miskolci közbiz-
tonsági modellt pedig olyan 
nagyszabású programokkal 
töltjük, töltöttük meg, mint 
a nyomortelep-felszámolá-
si program vagy a „fészekra-
kók ki, egyetemi dolgozók be” 
program. Azt mondjuk, Mis-

kolcon mindenkire ugyan-
azok a szabályok érvényesek, 
Miskolcon működik a jogál-
lam: ezért nem teszünk kivé-
telt senkivel sem! Folyamato-
san ellenőrizzük, járőrözzük, 
figyeljük a városrészeket – 
például a közterületeket las-
san teljes egészében behálózó 
kamerarendszerünkkel is.

Közélet Miskolci Napló8

Vietnami üzletemberek 
érkeztek hétfőn Miskolc-
ra. A találkozót a Vietnami 
Nagykövetség és a BOKIK 
szervezte, a gazdasági kap-
csolatok fejlesztésére. A dél-
kelet-ázsiai ország a keres-
kedelem, a turizmus és az 
oktatás területén lát üzleti 
együttműködési lehetőséget 
a hazai vállalkozókkal.

– Feltérképezzük a megyénk 
és Vietnam által nyújtott gaz-
dasági lehetőségeket.  A fóru-
mot azért szerveztük, hogy a 
vietnami üzletemberek még 
több itteni piaci lehetőséget is-
merjenek meg a hazai vállal-
kozásokon keresztül – mond-
ta el Bihall Tamás, a BOKIK 
elnöke. – Vietnam új piacokat 
szeretne megnyitni Magyaror-
szág előtt, elsődlegesen a víz-

gazdálkodás, az egészségügy, a 
turizmus, az agrár-technológi-
ák, és az élelmiszer feldolgozás 
területén. Eddig is jól működ-
tek a magyar-vietnami gazda-
sági kapcsolatok, sok területen 
látok még együttműködési le-
hetőségeket. Most azért jöt-
tünk, hogy megismerkedjünk 
a megye gazdasági erőssége-
ivel, lehetőségeivel. Keressük 
az együttműködés területeit, 
bemutatjuk a vietnami lehető-
ségeket – nyilatkozta Nguyen 
Thanh Tuan, Vietnam bu-

dapesti nagykövete. Pfliegler 
Péter, Miskolc alpolgármes-
tere köszöntőjében biztatta a 
magyar vállalkozásokat, hogy 
érdemes befektetniük a dél-
kelet-ázsiai országban. – In-
formációim szerint nagyon 
gyorsan fejlődik Vietnam. 
Tavaly több mint 100 ezer új 
vállalkozás jött létre, amelyek 
50 milliárd dollárt fektettek 
be. Jelentős külkereskedelmet 
folytatnak, s akik ott befektet-
nek, jó és megbízható munka-
erőt találnak. Miskolc alpol-
gármestere kihangsúlyozta, 
Miskolc Magyarország egyik 
legdinamikusabban fejlődő 
települése. Zöld és okos város, 
hamarosan autópálya köti ösz-
sze Kassával. Egyre több a kül-
földi cég a városban – Bosch, 
Takata, Nestlé, Vodafone – s 
rendkívül jelentősek a turiszti-
kai értékek is.

Négy temető felújítására csaknem 220 millió 
forint támogatást kapott a miskolci önkor-
mányzat. Ezekben a sírkertekben első világ-
háborús hősök nyugszanak. A Honvédelmi 
Minisztérium tavaly novemberben írt ki pá-
lyázatot a temetők, emlékhelyek felújítására. 
Az országos programra két milliárd forin-
tot szánnak. Az adománylevelek egy részét 
csütörtökön adták át a nyertes pályázóknak 
Budapesten.

Vargha Tamás honvédelmi miniszterhelyet-
tes az átadóünnepségen Széchenyi Istvánt idéz-
te: „ha tudni akarod, hogy egy nemzet meny-
nyire becsüli a múltját, nézd meg a temetőit”. A 
miniszterhelyettes hozzátette, a múlt ismerete és 
tudása nélkül nem lehet jelen és jövő sem.

Miskolcon négy olyan temető van, amit ebből 
a pénzből szeretne felújítani az önkormányzat: 
a hősök temetőjében, a mellette lévő szalag te-
metőben, a kolera temetőben és a vasgyári teme-
tő bizonyos területein több ezer elesett katona 
nyugszik.

Kriza Ákos a támogatási összeg jelképes át-
vételét követően elmondta, számos társadalmi 

kezdeményezés volt már – az önkormányzati 
feladatok elvégzése mellett – arra, hogy a teme-
tőket rendbe tegyék.

– Látható, hogy az elmúlt években jelentősen 
előrehaladtunk ezen a területen, de úgy gondo-
lom, van még felelősségünk a jövőre nézve! Egy 
olyan összefüggő, központi emlékhely kiala-
kítását kell önkormányzati szinten végiggon-
dolnunk, amely a magyar hősökre emlékeztet 
minket – fogalmazott a polgármester. Miskolc 
mellett Debrecen, Hódmezővásárhely és példá-
ul az Irsai Evangélikus Egyházközség is támoga-
tásban részesültek. 

VIETNAMI DELEGÁCIÓ  
TÁRGYALT MISKOLCON 

Méltó körülmények között  
nyugodhatnak hősi halottaink

„Miskolcnak a rend és nyugalom városává kell válnia”

Nemrégiben új rendészeti alközpont kezdte meg működését Perecesen és a Bagolyvárban
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ELÉRHETŐSÉGEINK:  Ügyfélszolgálati iroda: 3527 Miskolc, József Attila út 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

NE FELEJTSE,  
JÖVŐ HÉTEN  

ÜVEGHULLADÉK- 
GYŰJTÉS!

További információ és szállítási időpontok  
a www.mirehukoz.hu oldalon.

Apróhirdetés
Zamárdiba, parti büfébe fiatal kollégákat 
keresek (szakirányú végzettség nem szük-
séges), szállással, ellátással, június végétől. 
Érdeklődni: 30/426-55-71.

Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 63 900 
Ft-tól, továbbá nyílászárók (műanyag, fa, 
alumínium), garázskapuk cseréje óriá-
si kedvezménnyel, teljeskörű árnyékolás-
technikával. 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.

Ács-, tetőfedő munkák, gipsz kar to-
no zás, lambé riázás, filagóriák, elő tetők, 
kerítések, kerti házak és egyéb famun-
kák készítése; Velux ablakok beépítése, 
cseréje; íves fedések és hajlatok készíté-
se; tetők szellőztetése. www.kerekgyar-
to-acs.hu. Tel.: 06-20/460-6775.

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



A miskolci férfi kosarasok a 
nyugati csoport második helye-
zettjét, az Oroszlány csapatát fo-
gadják június 3-án 17:00 órától a 
Generali Arénában. A két győ-

zelemig tartó pár-
harc első felvonását 
a vendégek nyerték, 
ám a szezon utolsó 
hazai mérkőzésén 
a MEAFC minden 
erejével azon lesz, 
hogy győzelemmel 
örvendeztesse meg 
nagyszerű közönsé-

gét. A bronz megszerzése a csa-
pat történetének egyik legjobb 
eredményét jelentené. Ezúttal 
ott lesz a pályán az amerikai 
Zach Price is, aki az első találko-
zót eltiltás miatt kénytelen volt 
kihagyni. Szurkoljunk minél 
többen a csapatnak a helyszínen! 
A találkozó 17 órakor kezdődik, 
a belépés ingyenes!

A Vasas Akadémia „A” csapata nyerte legjobb U 17-es 
együttesek részvételével lebonyolított kadet női országos 
bajnokságot Miskolcon. A házigazda DVTK ÉLKSK csa-
pata az ötödik helyezést érte el.

A torna döntőjébe a Csa-
ta DSE és a Vasas első csa-
pata jutott be. A mérkőzés 
első felében felváltva sze-
reztek vezetést a csapatok, 
de a finálé második felében 
már jobb volt a Vasas és vé-

gül 84 – 46-os győzelmével ért 
véget Nemzeti Leány Kosárlab-
da Bajnokság országos döntője. 
A DVTK ÉLKSK a helyosztón 
Kecskemét együttesét győzte le 
62 – 58 arányban, így az ötödik 
helyen végzett. A szakemberek 

szerint, amennyiben így dolgo-
zik tovább a csapat, akár már a 
következő bajnoki döntőben is 
éremért küzdhet. – Voltak jó 
dolgaink támadásban és véde-
kezésben, minden lány hozzá 
tudott tenni valamit a játékhoz. 
Persze voltak hibáink pontat-
lanságaink, ezeken kell javítani 
és jövőre még hatékonyabban 
dolgozni - nyilatkozta Magyar 
Gergely vezetőedző. 

2017. június 11-én Mis-
kolc fogadja az EYOF olim-
piai lángját. A To-
kajból érkező fáklyát 
délután 16.30 óra-
kor a Szinva tera-
szon veszi át Kriza 
Ákos polgármester. 
Ezt követően a saját 
sportágukban kima-
gasló eredmények-
kel büszkélkedő és 
jó eséllyel az Euró-
pai Ifjúsági Olimpi-
ai Fesztiválon is in-
duló MVSI ifjúsági 
korcsoportjának öt 
növendéke viszi a 
fáklyát a Diósgyőri 

várba. Vécsei Réka úszás-
ban, Feczkó Csanád és Fa-

ragó Petra judoban, Posta 
Réka kajakban, Bacsa Fanni 

atlétikában elért si-
kerei alapján futhat 
váltóban az olimpi-
ai lánggal, a mintegy 
8,8 km-es távon. Az 
utolsó váltópontnál, 
a Diósgyőri várhoz 
vezető gesztenye-
fasor elején továb-
bi fiatal sportolók 
csatlakoznak a fák-
lyafutáshoz, amely a 
felső várudvarban ér 
véget kb. 18.00 óra-
kor. Várnak minden 
érdeklődőt az ese-
mény helyszíneire.

Tíz arany-, tíz ezüst- és tizenegy bronzér-
met nyertek a magyarok a WBPF nevű 
szervezet Tenerifén rendezett fitnesz és 
testépítő Európa-bajnokságán. A miskol-
ci sportmodell, Becsei Kitti (képünkön) a 
saját kategóriája mellett – egyhangú pon-
tozással – az összetett női versenyt is meg-
nyerte, így ő két Eb arannyal térhet haza.

A WBPF Hungarytól származó infor-
máció szerint a 17 ország részvételével 
megrendezett Eb-re Magyarország 29 ver-
senyzőt delegált és a 31 dobogós helye-
zéssel a legeredményesebb nemzetnek bi-
zonyult. A WBPF szervezetet 2009-ben 
alapították, a világszövetség jelenleg 143 
tagországgal rendelkezik.

Miskolci NaplóSport10
IZMOS LÁNYOK – DUPLA EURÓPA-BAJNOK LETT A MISKOLCI SPORTMODELL!

Június 27-én rajtol el Tour 
de Hongrie, idén 17 csapat, 
32 ország 96 versenyző ne-
vezett az összesen 740 ki-
lométeres versenytávra. A 
mezőny július 1-jén érkezik 
Miskolcra, ekkor bárki ke-
rékpárra pattanhat, a város 
ugyanis igazi nagy rendez-
vénnyel készül az esemény-
re a Szent István téren.  

Nyeremények, meglepetés 
bringás és zenei élmények és 
még számos más kiváló szóra-
kozási lehetőség várja a Szent 
István térre érkezőket július 
elsején. Kiss János alpolgár-
mester a versenyről nyilatkoz-
va kiemelte, Miskolc várja a 
családokat, baráti társaságo-
kat a rendezvényre. Július el-
sején az ország újra Miskolcra, 
a marketing fővárosára figyel 
majd! – Ez egy újabb mér-

földkő azon az úton, amelyen 
Miskolc azt próbálja bemutat-
ni, hogy a kulturális és sport-
rendezvények tekintetében is 
szívesen megmutatja magát az 

országnak, illetve, ha úgy adó-
dik, természetesen az egész vi-
lágnak. A napokban kaptuk 
meg az év marketing fővárosa 
elismerést Budapesten, azt hi-

szem, ez is jól szemlélteti, hogy 
érdemes energiát fektetni a 
sport- és kulturális rendezvé-
nyekbe – hangsúlyozta az al-
polgármester. 

Két kerékkel a Szent István térre 
A jeges szezont követően 
munkálatok kezdődtek a 
DVTK Jegesmedvék ottho-
nában, a Miskolc Városi Jég-
csarnokban. Az augusztusig 
tartó felújítás során megújul 
a pályatest, új palánkok ér-
keznek és a lelátó is bővül.

Amint április végén véget 
értek az edzések és leengedés-
re került a jég, megkezdődött 
a Miskolc Városi Jégcsarnok 
átfogó rekonstrukciója. Az au-
gusztusban induló szezonban 
egy teljesen megújult csarnok 
várja majd a kilátogató szur-
kolókat. - Nagyobb mértékű 
felújításba kezdtünk - mondta 
el Egri István, a DVTK Jeges-
medvék elnöke. - Nem kis fel-
adat ez, hiszen - az augusztus 
közepén induló Visegrád Kupa 
miatt - a korábbi évekhez ké-
pest már egy héttel hamarabb 
jeget akarunk készíteni ezért 
a felújítási munkálatokkal is 
igyekeznünk kell. Teljesen új 

pályatestet alakítunk ki csöve-
zéssel, betonozással, hogy még 
korszerűbben tudjunk jeget 
készíteni. Mellette új palánk is 
érkezik Finnországból, amely 
a legmodernebb technológiák 
szerint készül és végig közel há-
rom méteres magasságban védi 
majd a nézőket. Az új palánk-
kal együtt megújulnak a kispa-
dok, a büntetőpadok és a zsűri 
fülke is. Ezzel párhuzamosan a 
korábbi palánk a kettes pályán 
kerül felépítésre, így a követke-
ző szezontól ott is lehet rendez-
ni akár felnőtt mérkőzéseket 
is. Újdonság, hogy mostantól a 
teljes szezon során használhat-
ják majd a főbejárat felőli kapu 
mögötti lelátót a szurkolók, sőt 
a rövid távú tervek között sze-
repel a Vigadó felőli kapu bás-
tyáinak összekötése. Ezen felül 
kifestik, és kicsit átalakítják az 
öltözőket, javítanak a hangosí-
táson és amennyiben a Magyar 
Jégkorong Szövetség pályázata 
sikeres lesz, új kijelző érkezik. 

Megújul a jégcsarnok

A szezon utolsó kosárlabda rangadója

Ötödik helyen végeztek a diósgyőri lányok

Miskolcra érkezik a győri Európai  
Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) lángjaBRONZÉREMÉRT SZÁLL HARCBA  

A MEAFC CSAPATA



Az OTP Bank Liga 33., idei utolsó fordulójában a Debrecent fo-
gadta a DVTK labdarúgócsapata Mezőkövesden. Noha a DVTK 
3-1-es vereséget szenvedett, a másik mérkőzésen az MTK 1-1-es 
döntetlent játszott a Pakssal, így ők búcsúznak az élvonaltól, a 
Diósgyőr pedig továbbra is az NB I-ben folytathatja!

Mint ismert, az NB I-ben a 
9. DVSC az utolsó forduló előtt 
egy ponttal előzte meg a 10. 
DVTK-t, viszont ha a 33. for-
dulóban az MTK nyert volna 
Pakson, akkor a két keleti ri-
vális - DVTK-DVSC - közül az 

egyiknek búcsúznia kellett vol-
na az élvonaltól. A diósgyőriek 
számára a mezőkövesdi győze-
lem a biztos bennmaradást je-
lentette volna, a döntetlen vagy 
vereség esetén viszont az MTK 
eredményére is figyelniük kel-

lett. A DVSC egy fokkal talán 
könnyebb helyzetben volt: az 
MTK paksi eredményétől füg-
getlenül, a mezőkövesdi mérkő-
zésen már egy döntetlennel is 
bebiztosíthatták volna a benn-
maradásukat az NB I-ben.

A mérkőzés első félideje 2-0-
ás debreceni vezetéssel zárult. A 
DVTK számos, egyre veszélye-
sebb támadást vezetett, a DVSC 
az ellenakciókból volt eredmé-
nyes. Így vonultak pihenőre a 

csapatok. A nehéz helyzetbe ke-
rült Diósgyőrnek mindent bele 
kellett adnia a második félidő-
ben, ebben nem is volt hiba, fo-
lyamatosan támadtak, nyomták 
a DVSC-t. Gól azonban nem 
jött össze, egyik DVTK-ziccer a 
másik után marad ki. Közben a 
Debrecennek is volt egy életve-
szélyes kontrája, a labda a kapu-
fán landolt, a kipattanót Rados 
fogta.

A 81 percben aztán egy 
újabb debreceni támadást 
már nem sikerült hárítani, 
Könyves góljával 3-0-ra nőtt 
a DVSC előnye, majd a hosz-
szabbításban Ugrai szépí-
tett 3-1-re. Közben azonban 

a Paks-MTK mérkőzés 1-1-
es döntetlennel ért véget, így 
eldőlt, hogy a DVTK is benn-

maradt az NB I-ben, a meccs 
végén mind a két csapat ünne-
pelhetett Mezőkövesden!

– Hogy milyen folytatást szeretnék itt, Diósgyőrben? Ered-
ményeset! Nem a bennmaradásért akarok küzdeni. Jöhet-
nek a mostanihoz hasonló izgalmak, csak éppen más célo-
kért, előkelőbb pozícióért. Ez nem feltétlenül a bajnokság 
megnyerését jelenti, de ez a csapat sokkal előrébb tud és 
fog is végezni – nyilatkozta Bódog Tamás, a DVTK vezető-
edzője a Debrecen elleni mérkőzést követően. 

– A játékosok hozzáállása 
rendben volt, de azt is el kell 
ismerni: szerencsénk volt. Az 
elmúlt két és fél hónap alap-
ján rászolgáltunk arra, hogy 
egy kis szerencsénk is legyen – 
hangsúlyozta a tréner. – Min-
denekelőtt köszönöm a paksi 
csapatnak és Csertői Aurélnak 
az MTK elleni pontszerzést! 
Ha ők nincsenek, akkor ez 
a történet nem jöhetett vol-
na létre, ahogy mondani szo-
kás. Kikaptunk 3-1-re, de ettől 

függetlenül nem tudok szem-
rehányást tenni a csapatnak. 
Helyzeteket alakítottunk ki, 
uraltuk a mérkőzést, igaz eh-
hez kockázatot kellett vállalni. 

Azért kell dolgozni a követ-
kező évben, hogy ilyen izgal-
mak ne legyenek vagy éppen 
másfajta izgalmak legyenek. 
Az tény, hogy kőkeményen 
kell dolgozni, azon dolgo-
zunk, hogy ütőképes csapa-
tot alakítsunk ki a jövő évre – 
emelte ki Bódog Tamás.

S hogy meglátása szerint 
miben lehetne leginkább fej-
lődni? A kapu előtt nehézsé-
geink voltak – hangsúlyozta 
–, de ez csak egy, amiben erő-
síteni kell a játékosokkal. Ezen 
kívül minden dolgot javítani, 
gyakorolni kell! Támadó szel-
lemű csapatot kell kialakítani, 
a játékfilozófia az első mér-
kőzésein látottakhoz hason-

ló. Minden mérkőzés előtt ki-
hangsúlyozza a hozzáállást, 
ebben továbbra sem ismer par-
dont. Kőkemény munka vár 
továbbra is a diósgyőri fiúkra!

Egy rövidebb pihenést kö-
vetően június közepén orvo-
si állapotfelméréssel kezdik a 
felkészülést, aztán jöhetnek 
az edzések és az edzőtáborok, 
hogy a játékosok visszazökken-

jenek a bajnokságban tapasztalt 
kerékvágásba. - Az utolsó mér-
kőzés tanulsága, hogy a zicce-
reket be kell rúgni, a vendégek 
érzésem szerint 2 helyzetből 
2-őt, mi 10-ből egyet sem hasz-
náltunk ki az első félidőben. Ezt 
kell gyakorolni, ezért szükséges 
az a gyilkos ösztön, amit koráb-
ban már emlegettem – emelte 
ki az edző

– Amikor elkezdtem a 
munkát Diósgyőrben, a hit 
nem volt meg a játékosokban, 
ezt a szemléletet kellett meg-
változtatni. CSAPAT lett a 
csapatból, a szurkolók beáll-
tak mögénk. Csak így műkö-
dik, ha a játékosok, szurkolók 
közösen küzdenek a sikerért.

Vezetőedzőként a DVTK 
az első klubom, másodedző-

ként nem volt rajtam ilyen 
nyomás. Azért jöttem, hogy a 
csapatot benntartsam, ebből 
a szempontból sikerült a kül-
detés, de nem úgy szerettem 
volna, ha más kaparja ki a 
gesztenyét. Az elmúlt két hó-
nap szenzációs volt, szeretek 
a fiúkkal dolgozni, a hozzá-
állásuk teljesen rendben van.

A szurkolók előtt le a ka-
lappal, köszönjük az egész 
éves támogatást, szenzációs, 
amit nyújtottak, ilyen mér-
kőzés után is ott állnak a csa-
pat mögött. Ezért is vállaltam 
el ezt a munkát, mert tudtam, 
ebben a közegben, ebben a 
városban ez lehetséges. Ma-
gyarországon nincs még egy 
ilyen szurkolótábor – zárta 
nyilatkozatát Bódog Tamás.
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BENNMARADT A DVTK AZ NB I-BEN! 

Újabb mérföldkőhöz értek a diósgyőri stadion rekonstrukcióban!

Bódog: „Ez a csapat sokkal előrébb tud és fog is végezni!”

A szurkolók kérésére Miskolcon, a Szinva terasz óriás LED kivetítőjénél is 
zúghatott a „Hajrá Diósgyőr”,  élőben közvetítették a mérkőzést.

A napokban felkerült az új diósgyőri stadion tetőszerkezetének első darabja, így újabb 
látványos szakaszához ért a stadionrekonstrukció. Közben gőzerővel épül a főépület és 
hamarosan a lelátók is elnyerik végső formájukat.  (Forrás: dvtk.eu)



Délutáni baleseti sebészeti szakrendelést indított június 1-től 
a központi kórház Szentpéteri kapui székhelyén. Munkana-
pokon délután 2 és este 7 között látogathatják a járóbetegek a 
szakrendelést. Pünkösd után pedig a Semmelweis kórházban 
indul délutáni bőrgyógyászati szakrendelés, a hét két napján.

A szuperkórház eddigi ered-
ményeiről és a további tervek-
ről, fejlesztésekről Tiba Sándor 
főigazgatót (képünkön) kérdez-
tük. Mint mondta, az elmúlt 
hetekben minden osztályve-
zetővel, minden kezelési egy-
ség vezetőjével egyeztetett arról, 
melyek a legsürgetőbb problé-
mák, mire kell a lehető leghama-
rabb megoldást találni. Voltak 
köztük olyanok, amik szervezést 
igényeltek és együttműködést – 
így vezették be a délutáni szak-
rendeléseket, elsőként a baleseti 
sebészeten, június 1-jétől.

A második lépésben pün-
kösd után délutáni bőrgyó-
gyászati szakrendelést indíta-

nak a Semmelweis kórházban, 
itt két nap délutánján várják a 
betegeket. – Ezek a szakren-
delések beutaló nélkül vehe-
tők igénybe – nyilatkozta Tiba 
Sándor, aki elmondta, minden 
hónapban szeretnének lega-
lább egy-egy délutáni szak-
rendelést elindítani.

Urbán Ferenc a baleseti se-
bészeti és kézsebészeti osztály 
vezetője elmondta, hogy bal-
eseti sebészeten, egy hatórás 
szakrendelésen naponta sok-
szor 50-70 beteg is megfor-
dul. A délutáni szakrendelés 
bevezetése változást hoz a ko-
rábbi gyakorlathoz képest ab-
ban is, hogy eddig a Csillag-
pontban látták el a sérülteket, 
csütörtöktől azonban a járó-
betegeket már a Járó- és fek-

vőbeteg-ellátási központban 
(a Csillagpont Blaskovics utca 
felőli részén) látják el.

– Úgy gondoljuk, hogy a 
járó- és fekvőbetegek szét-
választása jelentősen csök-
kenti a zsúfoltságot, hiszen 
a mozgásában korlátozott, a 
mentő által szállított, vala-
mint az akut sebellátást, il-
letve felvételt igénylő eseteket 
továbbra is a Csillagpontban 
működő baleseti szakambu-
lancia fogadja – hangsúlyoz-
ta az osztályvezető. További 
hír a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Központi Kórház és 
Egyetemi Oktatókórház kap-
csán, hogy öt pályázaton is el-
indultak. Új műszereket egy 
200 milliós pályázaton sze-
rezhetnek be, ezzel rövidül-

hetnének a várólisták. Gyer-
meksürgősségi pályázaton 
vesz részt az intézmény, de a 
gyermekpszichátriai ellátás 
javulhat a Semmelweis tag-
kórházban. A betegbiztonság 
szempontjait veszik figyelem-
be azzal a pályázattal, ami a 

kórtermek levegőjének folya-
matos fertőtlenítését, tisztán 
tartását segítheti elő. Adnak 
be pályázatot arra is, hogy a 
gyermek-egészségügyi köz-
pontban a szülők együtt le-
hessenek a gyermekeikkel, ott 
alhassanak bent velük.

 „Legyen eszed, hogy eszed 
legyen – Dönts az élet mel-
lett!” – ezzel a mottóval 
indítottak bűnmegelőzési 
programsorozatot, amiben 
Miskolc önkormányzata 
lehetőséget biztosított kö-
zépiskolásoknak a közösségi 
szolgálat teljesítésére. A leg-
aktívabb diákok ajándékokat 
is kaptak a keddi záróren-
dezvényen a városházán.

Az ötvenórás program egyik 
legfontosabb eleme a drog-
prevenció volt, de az elmúlt 
hónapokban tartottak bűn-
megelőzési előadást, a diákok 
beszélgethettek Béres Atti-
la színházigazgatóval és Kiss 
János alpolgármesterrel. A 
szex, szerelem, párkapcsolatok 

ugyanúgy teríték-
re kerültek, mint 
például a stressz-
kezelés. Olyan ne-
ves előadókkal és 
szakemberekkel 
találkozhattak a 
miskolci fiatalok, 

mint - mások mellett - Tari 
Annamária klinikai pszicholó-
gus, pszichoterapeuta, vagy ép-
pen Zacher Gábor toxikológus 
főorvos.

A drogprevenciós közössé-
gi szolgálat zárórendezvényét 
kedden tartották, a városhá-
za közgyűlési termében. Az 

eseményen azok a tanárok 
és diákok vettek részt, akik a 
legaktívabbak voltak a prog-
ramban. – Szeretnénk elérni 
a programmal, hogy a közös-
ségi szolgálat a fiatalok min-
dennapjainak a részévé váljon. 
Az itt megismert és elsajátí-
tott küldetéstudatuk pedig a 
jövőre nézve is megmaradjon 
– hangoztatta köszöntőjében 
Kiss János alpolgármester. 

Ugyanakkor a droghasz-
nálat elleni küzdelemben 
is újfajta megközelítést al-
kalmaztak, rámutatva arra, 
hogy nem elég „csak” a drog 

negatív hatásaival elrettente-
ni a fiatalokat. Pozitív példá-
kat is kell mutatni arra nézve, 
hogyan lehet igazi, teljes éle-
tet élni. – Ezek a fő üzenetei 
a programnak. Kérem önök-
től, ezt vigyék magukkal, 
hirdessék kortársaik között, 
és győzzenek meg másokat 
is arról, hogy álljanak ki a 
jó dolgok mellett – hangsú-
lyozta az alpolgármester. A 
program – amelynek legak-
tívabb diákjait ajándékokkal 
is meglepték a zárórendezvé-
nyen – a következő tanévben 
is folytatódik.
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Diósgyőri vár
Június 3-4. 9 óra. XXI. Borsodi Fonó. Egy 

pohár bor, finom falatok, jó koncertek, 
és egy különleges hangulatú helyszín: 
a Diósgyőri vár. Ízek, dallamok, hangu-
latok, amelyek örökre megmaradnak. 
A „Vajdaság Paganinije”, a magyar nép-
zenei élet leghitelesebb tolmácsolója 
és az etno funk jeles hazai képviselői is 
itt lesznek, ahogyan a legnagyobb un-
derground dívák is.  

Művészetek Háza
Június 10. 10 óra. „VIII. Dunán innen, 

Tiszán túl” 2017 KÁRPÁT-MEDEN-
CEI IFJÚSÁGI NÉPMŰVÉSZETI TEHET-
SÉGKUTATÓ VERSENY – DÖNTŐ (nép-
mese, népzene, népdal, néptánc). 
Fővédnök: Dr. Kriza Ákos, Miskolc 
Megyei Jogú Város polgármestere. 
Szervezők: Borsodi Magyar Közös-
ségek Szövetsége Mente Egyesület, 
Miskolc Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala.

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár
Június 6. 15 óra. Vladimír Rott: A sors 

ellenében I. – Szenvedésből vigasz 
című kötetének bemutatója. A szer-
zővel beszélget: Mezey Katalin Kos-
suth- és József Attila-díjas író, köl-
tő, műfordító 

Június 7. 16.30 óra. Hajnal József: Mák-
dobáló című regényének bemuta-
tója. A szerzővel beszélget: B. Tóth 
Erika, az MTVA rádióriportere. A re-
gényből részleteket olvas fel: Vajda 
Éva és Lukács Gábor színművész. 

Június 8. 15 óra. A Kiss Kata Zenekar 
Magyarból jeles című kiadványának 
bemutatója. A kiadványt bemutatja: 
Kiss Kata előadóművész. A műsor-
ban közreműködnek: a miskolci Jókai 
Mór és a bekecsi II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola tanulói.  Műsorve-
zető: Kégl Ildikó, a Magyar Hírlap új-
ságírója. A rendezvény fővédnöke: 
Tállai András államtitkár, országgyű-
lési képviselő és Csöbör Katalin or-
szággyűlési képviselő. 

Június 9. 14 óra. Rumini és a többiek. 
Gyermekolvasóival találkozik: Berg 
Judit József Attila-díjas író. 

Június 9. 16.30 óra. Csorba Piroska: 
Arany Miskolc című kötetének be-
mutatója. A szerzővel beszélget: Fi-
lip Gabriella könyvtáros. A kötetből 
részleteket olvas fel: Szegedi Dezső 
Jászai-díjas színművész. 

Kaffka Margit Könyvtár
Június 8. 10 óra. Gácsi Zsuzsanna: Me-

sés mesék folytatódnak című köteté-
nek bemutatója. 

Generali Aréna
Június 10. 8 óra. Family Perfect Day 

Fesztivál Miskolc 2017. Szeretet-
tel várnak mindenkit a IV. Miskolc és 
térsége Fitness-, Egészség-, Szépség 
és Divat Fesztiválra, ahol az ország 
legnevesebb fitness prezenterei te-
szik tökéletessé a napot. 

Lovagi Tornák Tere 
Június 9. 21 óra.  Tankcsapda koncert. 

Magyarország legnépszerűbb rock-
zenekara Miskolcon!

Fedett Szabadtéri Jégpálya
Edda, Kárpátia, Dorothy, Cool Head Klan 

közös produkció. 
HOM Papszeri Kiállítási Épület 
Június 9. 17 óra.  Zenei Szemere-szalon 

- Széchenyi emlékezete. Közreműkö-
dik: Balázs István – szavalat, Bara-
nyai Anett, Vajda Éva, Marozsán Zol-
tán és Kolozsi Balázs – ének, Csiki 
Lilla – furuya, Flach Antal – zongora

Pannon-tenger Múzeum
Június 9.  17 óra. Ásványok a minden-

napi életünkben 8. Veszélyes ásvá-
nyok. Előadó: dr. Szakáll Sándor tan-
székvezető egyetemi tanár. 

Feledy-ház
Június 9. 17 óra. Vendégségben a Múz-

sák Kertjében. A „VILÁG VITÉZЁ MA-
GYAR HŐSEPIKA” című kötet bemu-
tatója. Vendég lesz a könyv írója: B. 
Kovács István régész, a Gömör-Kis-
honti Múzeum Egyesület elnöke, a 
bölcsészettudományok doktora. 

„Pozitív példákat kell mutatni...!”

Délutáni szakrendeléseket indít a központi kórház

Tisztújítás az ifjú kereszténydemokratáknál

Pünkösdvasárnap, 4-én 
a Millenniumi teremben 15 
órától mocorgós szentmi-
sét tartanak a kisgyermekes 
családoknak. Pünkösdhét-
főn a helyben meghirdetett 
időpontokban lesznek szent-
misék a templomokban és 

ugyanígy, helyi időpontok-
ban végzik június hónap 
minden napján a Jézus Szíve 
litániákat. Június 8-án, csü-
törtökön a KÉSZ miskolci 
csoportja rendezésében ko-
szorúzási ünnepséget tarta-
nak a minorita rendház falán 

elhelyezett emléktáblánál az 
elhurcolt szerzetesekre em-
lékezve. A 17.30 órai ünnep-
ség szónoka P. Szabó Ferenc 
jezsuita atya. Közreműkö-
dik a Fényi Gyula Jezsuita 
Gimnázium kamarakórusa. 
A rendezők kérik, hogy a 

résztvevők egy szál virággal 
emlékezzenek. Az ünnep-
ség után 18 órától szentmi-
se lesz a templomban, me-
lyet szintén Szabó atya mutat 
be. Jövő vasárnap, 11-én a 
11.15 órai szentmise kereté-
ben szolgáltatja ki a bérmálás 

szentségét Ficzek László érse-
ki irodaigazgató a Minorita 
templomban. Ezen a napon 
tartják a görömbölyi temp-
lom Szentháromság-napi bú-
csúját. A 11 órakor kezdődő 
szentmisét Szarvas Péter es-
peres, a Szent Anna templom 

plébánosa mutatja be. Júni-
us 4-én, 17 órától, a Miskolc 
Televízió HívőSzó című mű-
sorában a belvárosi reformá-
tus templomból közvetítenek 
pünkösdi istentiszteletet, fel-
vételről. Igét hirdet: Csögör 
Orsolya református lelkész. 

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

Tisztújító taggyűlést tartott a napokban az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) 
Miskolc Városi Szervezete. Ez kétévente esedékes, az országos tisztújítás utáni időszakban.

A miskolci szervezet elnö-
kének egyhangúan Váraljai 
Zoltánt (képünkön) válasz-
totta a tagság, akit a szervezet 

áprilisi, országos küldöttgyű-
lésén ismételten országos al-
elnökké választottak. Alelnö-
kök: Konkoly Dorottya Lilla, 

Radomszki Levente, Soly-
mosi András, Petrik László, 
Czinke Máté. Titkár: Szőke 
Ariadné. 



JÚNIUS 7., SZERDA
Könyvtér (Erzsébet tér)

SZÍNPAD
15.00  Fráter kórus műsora 
15.45  Meglepetésprodukció az ünnepi könyvhét és az Arany 

János-emlékév tiszteletére 
Közreműködik: Balázs István versmondó, Montázs 
Színjátszó Műhely, Földes Diákszínpad, Avas 
Néptáncegyüttes, Fráter kórus

16.00  Ünnepélyes megnyitó  
Az ünnepi könyvhét miskolci programsorozatát 
megnyitja: Serfőző Simon Kossuth- és József Attila-díjas 
költő, író. Köszöntőt mond: Török Dezső, a Borsod-
Abaúj-Zemplén megyei közgyűlés elnöke és Dr. Kiss 
János, Miskolc Megyei Jogú Város alpolgármestere

16.45 Avas Néptáncegyüttes műsora
IRODALMI TERASZ

A nap házigazdája: Balázs István
Vendégek:
15.00 Csorba Piroska
15.00 Kühne Katalin
15.30 Vitkolczi Ildikó
15.30 Zemlényi Attila – és a Műút
16.00 Fecske Csaba
16.00 Vass Tibor – és a Spanyolnátha
16.30 Serfőző Simon
16.30 Györgyei Géza
17.00 Bernáth József séf – a Géniusz Könyváruház vendége

EZ IS LESZ A TÉREN: 
–  kreatív sátrak (kézműveskedés kicsiknek és nagyoknak, a 

Miskolci Értékek Kódexének festése)
– VersVonal – verset mondó telefonfülke, óriáskönyv
–  „a MI könyvespolcunk” (mindenki kedvenc könyve 

rákerülhet!)
– könyvheti totó

JÚNIUS 8., CSÜTÖRTÖK
Könyvtér (Erzsébet tér)

SZÍNPAD
10.00  Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola diákjainak műsora
13.00 Mályi népdalkör műsora 
13.30  Terülj-terül asztalka – a Kalamajka Bábszínház 

előadása
14.30  A Könyvek Könyve – Daruka Mihály interaktív műsora 
15.15 Verskoncert Zenekar

16.15 Anima vonósnégyes koncertje
17.00 Bor és leányka – Szarka Gyula és barátai koncertje

IRODALMI TERASZ
A nap házigazdája: Fecske Csaba
Vendégek:
15.00 Leslie L. Lawrence – a Géniusz Könyváruház vendége
15.00 Némethi Lajos
16.00 Jenei László – a Libri Könyváruház vendége
16.30 Gácsi Zsuzsanna

EZ IS LESZ A TÉREN: 
– kézműves finomságok vására a gasztronap jegyében
–  kreatív sátrak (kézműveskedés kicsiknek és nagyoknak, a 

Miskolci Értékek Kódexének festése)
– VersVonal – verset mondó telefonfülke
– óriáskönyv
–  „a MI könyvespolcunk” (mindenki kedvenc könyve 

rákerülhet!)
– könyvheti totó

JÚNIUS 9., PÉNTEK
Könyvtér (Erzsébet tér)

SZÍNPAD
12.00  Népdalok és énekelt versek a Miskolci Fényi Gyula 

Jezsuita Gimnázium és Kollégium diákjainak 
előadásában

14.30 Kisharang együttes – Egressy–Erkel Zeneiskola
15.00  Cantusok Köre Baráti Társaság selmeci 

hagyományőrző nótái
15.30  Tarsoly együttes műsora
16.00  Szinvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak 

műsora

16.45  Diósgyőri Aranysarkantyús Lovagrend hagyományőrző 
bemutatója

18.00  Apnoé zenekar koncertje (a Bartók Plusz Operafesztivál 
támogatásával)

IRODALMI TERASZ
A nap házigazdája: Lovász Emese
Vendégek:
14.30  Fábián Janka – a Libri Könyváruház vendége
15.00  B. Kovács István – a Gömörország Kulturális Egyesület 

vendége
15.00  Tajthy Krisztina és Boda Lídia – a Géniusz 

Könyváruház vendége
15.30  Berg Judit
15.30  Bányai D. Ilona – a Libri Könyváruház vendége
15.30  Bónizs Róbert – a Libri Könyváruház vendége
15.30  Trux Béla
16.00  Kapa Mátyás
18.00  Hajnal József – a Géniusz Könyváruház vendége

EZ IS LESZ A TÉREN: 
–  13.30–16.00: érzékenyítő játékok, beszélő és tapintható 

eszközök a Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Egyesülete sátrában

–  kreatív sátrak (kézműveskedés kicsiknek és nagyoknak, a 
Miskolci Értékek Kódexének festése)

–  VersVonal – verset mondó telefonfülke, óriáskönyv 
–  „a MI könyvespolcunk” (mindenki kedvenc könyve 

rákerülhet!)
– Könyvheti totó

JÚNIUS 10., SZOMBAT
Könyvtér (Erzsébet tér)

SZÍNPAD
10.00 Lúdas Matyi – a Csodamalom Bábszínház előadása
11.00 Szőlőszem Kálmán – Écsi Gyöngyi meseelőadása
12.00 Kerekasztal-beszélgetés könyvgyűjtőkkel 
13.00 Könyvaukció

EZ IS LESZ A TÉREN: 
–  10.00–12.00: a Miskolci Állatkert állatsimogatója 

gyermekeknek 
–  10.00–12.00: érzékenyítő játékok, beszélő és tapintható 

eszközök a Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Egyesülete sátrában

– VersVonal – verset mondó telefonfülke, óriáskönyv
–  „a MI könyvespolcunk” (mindenki kedvenc könyve 

rákerülhet!)
–  kézműveskedés kicsiknek és nagyobbaknak
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Miskolci ol-
vasónk kérdezi, 

hogy nagynén-
je, akitől több, 
mint 20 éve egy 

ingatlant kapott ajándék-
ba, visszakövetelheti-e tőle 
ezt az ingatlan, arra hivat-
kozva, hogy a megélhetésé-
hez van szüksége a lakásra?

Az ajándék visszakövete-
lésére vonatkozó igény a bí-
róság előtt csak akkor lehet-
séges, ha a felperes, vagyis 
az ajándékozó sikerrel tudja 
bizonyítani, hogy az ajándék 
visszakövetelésére vonatko-
zó, törvényben foglalt vala-
mely körülmény fennáll. 

Az ajándékot az ajándéko-
zó visszakövetelheti, ha arra 
a szerződéskötés után be-
következett változások mi-
att létfenntartása érdekében 
szüksége van és az ajándék 
visszaadása a megajándéko-
zott létfenntartását nem ve-
szélyezteti. A megajándéko-
zott nem köteles az ajándék 
visszaadására, ha az ajándé-
kozó létfenntartását járadék 
vagy természetbeni tartás 
útján megfelelően biztosítja. 

A leírt feltételek min degyike 
együttesen szükséges ah-
hoz, hogy az ajándék ered-
ményesen legyen visszakö-
vetelhető.

Másik lehetőség, ha a meg-
ajándékozott vagy vele együtt 
élő hozzátartozója az ajándé-
kozó vagy közeli hozzátarto-
zója rovására súlyos jogsér-
tést követ el, az ajándékozó 
visszakövetelheti az ajándé-
kot vagy követelheti az aján-
dék helyébe lépett értéket.

Az ajándékozó visszakö-
vetelheti az ajándékot vagy 
követelheti az ajándék he-
lyébe lépett értéket akkor is, 
ha a szerződő felek számára 
a szerződéskötéskor ismert 
olyan feltevés, amelyre fi-
gyelemmel az ajándékozó az 
ajándékot adta, utóbb végle-
gesen meghiúsult és e nél-
kül az ajándékozásra nem 
került volna sor.  Ezen a cí-
men csak akkor lehet ered-
ményesen visszakövetelni 
az ajándékot, ha az annak 
alapjául szolgáló feltevés a 
megajándékozott számára 
ismert volt.

DR. STRASSBURGER GYULA 
ÜGYVÉD

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Ajándék 1898. május 30-án, Magyar-
országon először Miskol-
con állítottak egészalakos 
köztéri Kossuth szobrot. Az 
1848/49-es Forradalom és 
Szabadságharc 50-ik évfor-
dulóján átadott Erzsé-
bet-téri szobor hűen 
példázta a város 48-as 
gondolkodását és gyö-
kereit. 

A Kossuth-i eszmék 
ápolása már abban is 
megtestesült, hogy Mis-
kolc város első díszpol-
gára 1896-ban Kossuth 
Lajos lett. A cím adomá-
nyozása egy országos til-
takozó akció része volt. 
Ugyanis 1879. decem-
ber 20-án Ferenc József 
szentesítette az 1879: L. 
tc-t, az úgynevezett ho-
nossági törvényt. Ez a 
törvény próbálta ren-
dezni a magyar állampolgár-
ság kérdését, ami eddig nem 
volt törvényileg szabályozva. 
A törvény legvitatottabb cik-
kelye az állampolgárság távol-
lét miatti megszűnése volt. 

Ennek értelmében elvesztet-
te magyar állampolgárságát az, 
aki a magyar kormány vagy az 

osztrák-magyar közös minisz-
terek megbízása nélkül 10 évig 
megszakítás nélkül a magyar 
állam területének határain kí-
vül tartózkodott. Már a par-
lamenti vitában felmerült az  

emigrációban élő Kossuth La-
jos állampolgárságának kérdé-
se, majd 1889 őszén is, amikor a 
függetlenségi párt megpróbálta 
a törvény módosítását elérni, 
de Tisza Kálmán és a magyar 
kormány hajthatatlan maradt, 
mondván egy ember miatt nem 
lehel külön törvényt alkotni. 

Az országos felháborodás 
miatt Tisza kénytelen volt le-
mondani. Az 1890-es évektől a 
magyar települések tüntetőleg 
díszpolgári címmel jutalmaz-
ták a Turinban élő hontalanná 

vált Kossuthot. A szoborállí-
tást a város 1894-ben határoz-
ta el, amikor felhívást is közzé-
tett: Felhívás! Miskolcz város 
képviselőtestülete f. évi ápri-
lis hó 12-én 42. szám alatt el-
határozta, hogy Miskolcz vá-
ros egyik terén Kossuth Lajos 
emlékét megörökítő szobor le-

gyen. A Kossuth Lajos szemé-
lye iránti hála a nemzet min-
den rétegében osztály, vallás 
és pártokra tekintet nélkül él; 
ö az egész nemzeté volt, azért 
nagyságát, dicsőségét az or-

szág minden része hir-
desse. Hirdesse Miskolcz 
a jelen háláját a késő 
nemzedéknek; legyen 
városunkban a Kossuth 
iránti nagy és őszinte ke-
gyeletnek késő századok-
ba is átmenő maradandó 
emléke. A szobormű ter-
vezésével és készítésével 
a Budapesten élő, köztéri 
szobraival hírnevet szer-
ző Róna Józsefet bízták 
meg. 

A hivatalos átadó 
1898. május 30-án volt. 
A nagy tömegeket von-
zó ünnepségen megje-
lent Kossuth Ferencz, 
Kossuth Lajos fia, az or-

szágos függetlenségi párt el-
nöke és Ruttkayné Kossuth 
Luiza, Kossuth Lajos test-
vére, aki „a nagy hontalant 
száműzetésében kísérte és 
gondozta”. A Kossuth szobor 
119 éve Miskolc emblemati-
kus köztéri alkotása.

SOMORJAI LEHEL

MISKOLCON TÖRTÉNT – VÁROSI VISSZATEKINTŐ
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Flottaértékesítő
munkatársat keresünk Miskolc és térsége területre.
Feladatok:

•  Az ügyfél igényeinek legjobban 
megfelelő gépjármű  
kiválasztása és értékesítése 

•  Ügyféltárgyalások lebonyolítása
• Ügyfél-elégedettség mérése
•  Használt gépjárművek  

beszámítása
•  Gépjármű átadási  

dokumentációk elkészítése

Elvárások:
•  Minimum középfokú  

végzettség
•  Kimagasló kommunikációs  

képesség szóban és írásban
•  Nyitottság a technológiai  

újdonságok elsajátítására
• Műszaki beállítottság

• Határozott, hiteles fellépés
•  B kategóriás jogosítvány  

megléte, vezetési tapasztalat
• Ügyfél-centrikus magatartás

Előnyök:
•  Gépjármű értékesítésben  

szerzett releváns szakmai  
tapasztalat

• Felsőfokú végzettség
•  Angol vagy német nyelv  

ismerete

Mit kínálunk?
• Stabil munkahely
•  Tanulási lehetőség a legjobb 

értékesítőktől
• Vezetői támogatás
• Szakmai fejlődési lehetőség

ÁLLÁSHIRDETÉS

Jelentkezés: karrier@baloghauto.com

1999 Ft

Mizo Trappista sajt     
1 kg   

Eh. csirkecomb farrésszel   
1 kg  
(baromfit  
árusító üzl.) 

379 Ft

COOP Diákcsemege              
1 kg 

1399 Ft

 ÚJABB NAGYSZABÁSÚ VÁSÁR KEZDŐDIK  
VALAMENNYI COOP ÜZLETÜNKBEN MÁJUS 31–JÚNIUS 6-IG  

COOP ABC, COOP Szuper áruházainkban keresse az alábbi PICK és SÁGA termékeket:
Pick chilis-zöldfűsz. párizsi  1 kg 1549 Ft
Pick téliszalámi szel. 70 g, egységár: 6557 Ft/kg 459 Ft
Sága füstli klasszikus, sajtos, 140 g,  egységár: 1779 Ft/kg 249 Ft
Jamie Oliver hűségakció, a grillezés szerelmeseinek! Pontgyűjtés május 31 – augusztus 31-ig! 

Beváltás: május 31-szeptember 30-ig! Minőségi grill eszközök vonzó árak!  
Részletek az üzletekben kihelyezett plakátokon, szórólapokban!

INGYENES INFORMATIKAI KÉPZÉS
Első lépések a digitális világba

(E-000110/2014/D004)
Önállóan használom az informatikai eszközömet

(E-000110/2014/D005)

OKJ-S KÉPZÉSEK:
Építő- és anyagmozgató gép kezelője

Targoncavezető 
(E-000110/2014/A003)

Földmunka-, rakodó- és szállítógép
(E-000110/2014/A004)

Emelőgépkezelő (kivéve targonca)
(E-000110/2014/A002)

 
Villanyszerelő (E-000110/2014/A012)
CNC gépkezelő (E-000110/2014/A001)

 
Hegesztő

(E-000110/2014/A007)
Raktáros 

(E-000110/2014/A013)

JÁRMŰVEZETŐ KÉPZÉSEK:
C kategória 

(Tehergépkocsi vezető)
CE kategória 

(Nehézpótkocsi)
D kategória (ingyenes is)

(Autóbuszvezető)
 

HATÓSÁGI KÉPZÉSEK:
 Tűzvédelmi szakvizsga

 
Hatósági gépkezelő vizsga

 
GKI alap– és továbbképzés

3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 10.
adószám: 22198107-2-05, engedélyszám: E-000110/2014

www.miskolcifelnottkepzo.hu • info@miskolcifelnottkepzo.hu • Telefon: 46/781-918

l  BAJMÓC – KÖRMÖCBÁNYA - ZÓLYOM:   
június 17.: 8.000 Ft/fő

l  RÓZSAÜNNEP SZŐREGEN – Városnéző 
séta Szegeden : június 24.: 10.000 Ft/fő

l  SELMECBÁNYA – SZENTANTAL:  
július 1.: 7.500 Ft/fő

l  BUDAFOK ÉRTÉKEI ÉS A TÖRLEY CSALÁD 
NYOMÁBAN:  július 15.: 7.500 Ft/fő

l  ZARÁNDOKLAT FATIMÁBA 10 nap/9 éj  
(Zaragoza, Nazaré, Santiago de Composte-
la, Lourdes) augusztus 21–30.: 222.000 Ft/fő
l  DÉLNYUGAT MAGYARORSZÁGI ZARÁN-

DOKLAT, HARKÁNYI FÜRDŐZÉSSEL, FP: 
július 3–5.: 46.000 Ft/fő

RÉSZLETEKRŐL, TOVÁBBI AJÁNLATAINKRÓL 
ÉRDEKLŐDJÖN IRODÁNKBAN  

VAGY MEGÚJULT HONLAPUNKON!

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

WWW.KOLOMBUSZTOURS.HU

"

"

500 FT ÉRTÉKŰ  

KUPON EGY FŐRE,  

EGY ÚTRA ÉRVÉNYES.

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

Az akció érvényes: 
2017. 06. 03-tól 2017. 06. 16-ig 

Malizia foly. mosószer, 1,820 l, 439 Ft/l 799 Ft

Mosódió labda, 5 mosáshoz 299 Ft

Signal fogkrém, 75 ml, 3720 Ft/l 279 Ft

Biopon Takarékos Gél, 3,3 l, 545 Ft/l 1799 Ft

Tomi mosópor, 4,2 kg, 571 Ft/kg 2399 Ft

Silan textilöblítő, 2 l, 499 Ft/l 999 Ft

Jade textilöblítő, 2 l, 335 Ft/l 669 Ft

Ajax általános felmosó, 1 l  549 Ft

Dove tusfürdő, 250 ml, 2396 Ft/l  599 Ft

Jar mosogató, 0,9 l, 632 Ft/l 569 Ft

Felmosó teleszkópos nyéllel és pótfejjel  799 Ft

Mosószóda 1 kg 379 Ft

Divat táskák, gurulós bevásárló táskák, férfi táskák,

utazó táskák nagy választékban érkeztek.
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! • Kiegészítő jövedelemforrás

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

•  Munkavégzés szombatonként, 
reggeli, délelőtti órákban

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

MISKOLCI ELADÓ  
INGATLANOK

A Miskolc Holding Zrt. kétfordulós versenyeztetési eljárás 
(nyílt írásos ajánlattétel + versenytárgyalás) útján történő 

értékesítésre meghirdeti 2017. június 15-i beadási  
határidővel az alábbi miskolci ingatlanokat:

Az ingatlanokról és az értékesítési eljárásról bővebb tájékoztatás  
a www.mikzrt.hu honlapon, a Miskolc, Széchenyi u. 60. sz. alatt  

található ügyfélszolgálati irodában, valamint a 70/466-4399  
és az 516-243-as miskolci telefonszámokon kérhető. 

Cím  
(Jelleg)

Alapterület  
(m2)

Minimális  
bruttó 

ajánlati ár (Ft)

Bocskai u. 1. telek: 548 
épület: 89 12 000 000

Győri kapu 42. fszt. 
(üzlethelyiség) 
20354/18/A/17 

hrsz.

159 14 100 000
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ELÉRHETŐSÉGEINK: Ügyfélszolgálati iroda: 3518 Miskolc, Erenyő u. 1. ,   
3527 Miskolc, József Attila út 53. Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf.: 509. 
Telefon: +36 46/200-178, +36 46/200-179, 
+36 70/463-7714. Telefax: +36 46/200-177.  
E-mail: info@mirehukoz.hu.  
Web: www.mirehukoz.hu 

A HULLADÉKSZÁLLÍTÁS 
RENDJE  

PÜNKÖSDHÉTFŐN
A MiReHuKöz Nonprofit Kft. ezúton tájékoztatja  

a tisztelt lakosságot,  
hogy a hulladékszállítás a munkaszüneti napon,  

2017. június 5-én,  
pünkösdhétfőn, változatlanul a megszokott módon  

és ürítési rend szerint történik.
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét,  

hogy a hulladékudvarok, a József Attila úti átrakóállomás,  
a Hejőpapi Regionális Hulladéklerakó  

2017. június 5-én ZÁRVA tartanak.
Az ügyfélszolgálat 2017. június 5-én, pünkösdhétfőn,  

szintén zárva tart; esetleges ügyintézés esetén kérjük,  
a weboldalunkon az ügyfélszolgálat menüpont alatt található  

elektronikusan kitölthető űrlap elküldésével vegye fel  
ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolatot.

Együttműködésüket köszönjük!
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Halott csecsemőt találtak 
Felsőzsolcán 

Alhasi fájdalmakkal szállítottak kórházba egy felsőzsolcai asz-
szonyt múlt vasárnap, a délelőtti órákban. A nőt ellátták, majd a kór-
ház hétfőn jelezte a rendőrségnek, nem zárható ki, hogy az asszony 
kórházba szállítását megelőzően szült. A nő lakcímén a rendőrök a 
ház egyik mellékhelyiségében egy halott csecsemőt találtak. A 41 
éves felsőzsolcai asszonyt kedden már gyanúsítottként hallgatták ki 
a nyomozók. A haláleset körülményeit szakértők bevonásával vizs-
gálják, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Bű-
nügyi Osztálya emberölés miatt folytat büntetőeljárást. 

Halálos vonatbaleset Taktaharkánynál 
Halálra gázolt egy embert a vonat a szerencsi vonalon Taktahar-

kány közelében május 28-án. A katasztrófavédelem tájékoztatása 
szerint a baleset a taktaharkányi állomás előtt történt. A szerencsi 
hivatásos tűzoltók érkeztek a helyszínre, akik segítettek a mintegy 
háromszáz utasnak a nyílt pályán a leszállásban. A Budapestre tartó 
utasokért mentesítő vonat érkezett. A baleset áldozata a helyszínen 
életét vesztette.

Brutális bűntett - kalapáccsal ütötték az idős férfi fejét
Elképesztő brutalitással próbáltak meggyilkolni egy idős györgy-

tarlói férfit azok a vádlottak, akiket nyereségvágyból, különös ke-
gyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt 10 és 
12 év fegyházra ítélt szerdán a Miskolci Törvényszék. A vádlottak 
2015. májusában együtt szórakoztak a Györgytarló településen élő 
sértettel, aki az éjszakai órákban a lakására indult. A vádlottak kö-
vették, azzal a céllal, hogy pénzt szerezzenek tőle. Átmásztak a ke-
rítésen, a sértett kiment az udvarra és kérdőre vonta a vádlottakat. 

Ezek közül az egyik föld-
re lökte, majd mindketten 
ütni, rugdosni kezdték. A 
lakás átkutatása után ismét 
visszatértek hozzá, s egyi-

kük kalapáccsal nagy erővel fejen ütötte.  A sértettnek a bántalma-
zás következtében több bordája eltört, arca, feje súlyosan sérült; hoz-
zátartozói életveszélyes állapotban találták meg. A törvényszék az I. 
rendű vádlottat 12, a II. rendű vádlottat 10 év fegyházbüntetésre ítél-
te. Az ítélet nem jogerős, a büntetőper a Debreceni Ítélőtáblán foly-
tatódik.

Átszúrta a motoros lábát a fékpedál
Motoros szenvedett balesetet Sajóládon május 27-én hajnalban. A 

szerencsétlenül járt férfi lábfejét átszúrta a fékpedál. A miskolci hiva-
tásos tűzoltók feszítő-vágó berendezés segítségével levágták a fékpe-
dált, majd átadták a sérültet mentőszolgálat munkatársainak, akik 
kórházba szállították. 

Verekedett a miskolci buszon 
Inzultált egy nőt egy középkorú férfi az Újgyőri főtérről induló 

29-es buszon, majd arcon ütötte a védelmére kelő férfit. A miskol-
ci rendőrök a lakosság segítségét kérik az elkövető azonosításához. 
Az eset április 12-én történt, a Miskolci Rendőrkapitányság Vasgyá-
ri Rendőrőrse garázdaság miatt indított eljárást ismeretlen tettessel 
szemben. A rendőrség kéri, hogy aki felismeri a képen látható férfit, s 
a bűncselekmény elkövetésével kapcsolatban információval rendel-
kezik, hívja a megyei rendőr-főkapitányságot a 06-46/514-506-os te-
lefonszámon. Bejelentés tehető az ingyenesen hívható 06-80/555-111 
„Telefontanú” számán vagy a 107 és a 112 központi segélyhívó tele-
fonszámok valamelyikén is.

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 – április 20) Meglepő fordulatot tartogat-
hat ez a hét, valami, amiről azt gondolta, már mindent tud, 
egészen új formát ölthet, és kiderül, hogy nincs kőbe vésve 

semmi. Tartson egy kis szünetet, hogy fel tudjon frissülni.

Bika (április 21 – május 20) Úgy érzi, itt az ideje tiszta lappal 
kezdeni, és készen is áll a változtatásra. Először azonban a saját 
szűkebb környezetét kell meggyőznie arról, hogy nekik is érde-

mes lesz követniük az Ön által mutatott jó példát.

Ikrek (május 21 – június 21) Ne akarjon egyszerre mindent 
csinálni, mert bármilyen izgatott is, ez most csak ahhoz vezet, 
hogy elaprózza az energiáit. Próbáljon egyszerre egy feladat-

ra koncentrálni, ez hozhatja majd meg a vágyott sikert.

Rák (június 22 – július 22) Ne vegye különösebben a lelké-
re az elutasítást, és főleg ne hagyja, hogy ez elvegye a kedvét 
attól, hogy a jövőben is nyisson az emberek felé. Ha nehéz is 

most elhinni, az első buktatók után simább út vezet majd.

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Lehet, hogy egy régi 
megszokásról most már végérvényesen kiderül, hogy nem tesz 
jót Önnek, és itt az ideje, hogy felhagyjon a dologgal. A váltás 

elsőre talán nem könnyű, de gyors megkönnyebbülést is hozhat majd.

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Lehet, hogy Ön min-
dent eltervezett, de más talán más megoldásokat tart majd kö-
vetendőnek. Jobb, ha az elején tisztázzák, ugyanazon az úton 

képzelik-e el a jövőjüket. Csak a kiegyensúlyozott kapcsolat hoz boldogságot. 

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Sokat dolgozik azért, 
hogy egy olyan környezetet hozzon létre, amiben Ön is és mások 
is jól érzik magukat. Ezen a héten azonban szüksége lehet arra, 

hogy valaki el is ismerje a munkáját, így lesz ereje a folytatáshoz. 

Skorpió (október 24 – november 22) Tudja, hogy olyan kér-
déseket feszeget, ami sokakat kényesen érinthet, és ezért talán 
nem is akarnak beszélni róla. Önt azonban ez nem riasztja meg, 

így is tovább megy, ha az út végén megsejti az igazságot.

Nyilas (november 23 – december 21) Alaposan átgondolt 
mindent, mégis úgy érzi, nem tudja, igazából milyen utat járjon. 
A döntést ettől függetlenül így is hamarosan meg kell majd hoz-

nia, de szerencsére ezen a héten még van ideje az elmélkedésre.

Bak (december 22 – január 20) Lehet, hogy túl sok mindent 
akar egyszerre, és emiatt olyan nyomást vesz magára, ami nem 
motivál, inkább csak megbénít. Tartsa tiszteletben a saját te-

herbírásának a határait, és feszegesse, de ne szakítsa át őket.

Vízöntő (január 21 – február 19) Semmit sem adnak ingyen, 
és valaki, aki eddig önzetlenül támogatta, most benyújthatja a 
számlát. Emlékezzen rá, hogy ő mit tett Önért, és ne legyen há-

látlan vele. A munkájának a gyümölcse végül beérik majd.

Halak (február 20 – március 20) Azt hitte valamiről már 
olyan régen lemondott, hogy soha nem is valósulhat meg újra, 
de a remény most újból lángra kaphat. Lehet, hogy még nincs 

minden veszve. Legyen türelemmel, míg az érzelmek diadalmaskodnak.

FORRÓ NYOMON

A Selyemréti Strandfürdőben számos érdekes, szórakoztató 
programmal várták május 28-án a gyerekeket. A kicsik és na-
gyok számára egyaránt meghirdetett varázslatos napon Pöttöm 
Bohóc és lufihajtogatás, kreatív kézműves foglalkozás, játékos 
családi vetélkedő, izgalmas lézerharc, vízi vár, minicsúszda és 
gömbzuhany fogadta az érdeklődőket a Selyemréti Strandfür-
dőben, amely erre a napra igazi gyermekbirodalommá alakult.

A hét fotója
MOCSÁRI LÁSZLÓ 

FELVÉTELE

Miskolcon is több helyszínen rendeztek koszorúzási- és emlékünnepségeket a hősök napja alkalmából. Az elesett magyar hősök em-
lékezetét először az első világháború idején, 1917-ben iktatták törvénybe Abele Ferenc vezérkari őrnagy kezdeményezésére. A hősök 
emlékünnepét 1924-ben törvénycikk rögzítette, mely kimondta, hogy „minden esztendő május hónapjának utolsó vasárnapját a ma-
gyar nemzet mindenkor a hősi halottak emlékének szenteli”. Az ünnepet 1945-től, a kommunista időszakban nem tartották meg. A 
rendszerváltás után újra lehetett ünnepelni az elesett magyar katonákat, majd 2001-ben a korábbi ünnep körét hivatalosan is kibővítet-
ték mindenkire, „akik a vérüket ontották, életüket kockáztatták vagy áldozták Magyarországért.”                              FOTÓ: MOCSÁRI LÁSZLÓ

Tisztelet a hőseinknek

Varázslatos nap 

Miskolci színházigazgatók 
1

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben miskolci színhá-
zigazgatók neveit rejtettük el. Kérjük, a megfejtéseket együtt, 
egy levélben vagy e-mailben, legkésőbb 2017. június 28-án 
éjfélig juttassák el szerkesztőségünkbe (3525 Miskolc, Kis-Hu-
nyad u. 9.) vagy az info@mikom.hu e-mail címre. A helyes meg-
fejtéseket beküldők között egy-egy 2017-es Miskolci Kalen-
dáriumot sorsolunk ki.

Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesztősé-
günk címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A borítékra írják 
rá: „Mindenkit érhet jogeset”. E-mail címünk, amelyre üzene-
teiket, problémáikat elküldhetik: info@mikom.hu. Dr. Strass-
burger Gyula és dr. Tulipán Péter ügyvéd írásban válaszol!

MINDENKIT ÉRHET JOGESET


