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Szirmától az Avason át, egészen Diósgyőrig 
kilenc forgalmas útszakaszon kezdődtek el 
a napokban Miskolcon az útépítések. 

Utcabálokat megszégyenítő felvonulással, 
jókedvvel nyitották meg múlt vasárnap a fiatal 
kosárlabdázók európai seregszemléjét, amely 
sajnos immár a végéhez közeledik. 

4.
oldal

3.
oldal

„Miskolc egy jó hely!”

ÚTÉPÍTÉSEK: JOBB KÖZLEKEDÉS, 
ÉLHETŐBB VÁROS!

„AZ EGYETEMI SPORTOT  
ÜNNEPELJÜK…!”

Szurkoljunk együtt a Szinva teraszon  
a Diósgyőrnek és a vizes vb magyar sportolóinak!

Ezernél is több külföldi 
fiatalt látunk vendégül 
a napokban az 
egyetemi kosárlabda 
Eb rendezvényeinek, 
és a Miskolci Lions 
Klub nemzetközi 
cseretáborának 
köszönhetően. 

9.
oldal

2-3.
oldal



Második éve rendezik meg minden hónap harmadik vasárnap-
ján Miskolcon a Termelői Napot. A július 16-ai, születésnapi 
rendezvényen hatalmas tömeg gyűlt össze, óriási sor kígyózott a 
stand előtt is, ahol a születésnapi tortát szelték fel, osztották ki. 

Kiss János alpolgármester 
köszöntőjében elmondta, két 
éve, a Termelői Nap elindítá-
sakor bíztak benne, hogy az 
emberek megszeretik majd a 
kezdeményezést. Úgy tűnik, a 
miskolciak valóban közel en-
gedték a szívükhöz a prog-
ramot. – Szeretnénk megkö-
szönni a város lakóinak, hogy 
ennyire szeretik a Termelői 
Napot. Ez egy olyan szeretet-
teljes találkozó, ami rengeteg 
embert megmozgat, sikerült 
egy olyan rendezvényt kialakí-
tani, ahová jó visszajárni – fo-

galmazott az alpolgármester. 
– Ez a piac nem csupán vásár-
lásról szól, hanem beszélgetés-
ről, eszmecseréről is. Az em-
bereket nem csupán a tárgyak 
érdeklik, ezért éreztük fontos-
nak, hogy a kulturális kínála-
tot is szélesítsük – mondta el 
Kiss János. 

A kínálatot 
nézegetve most 
is számos kü-
lönlegességgel 
találkoztunk. A 
Sallai Méhészet 
vezetője, Sallai 

László elmondta, a Termelői 
Nap kezdete óta minden alka-
lommal kihozza finomabbnál 
finomabb mézeit vasárnapon-
ként. Pipicz Annamária mézes-
kalácskészítővel ritkábban ta-

lálkozhatunk, de 
amikor itt van, 
az maga a csoda! 
Aprólékosan ki-
dolgozott és me-
sésen díszített 
mézeskalácsai 

ámulatba ejtőek, ráadásul kü-
lön kérésre, akár helyben is vál-
lalja egy-egy darab sütemény 
feldíszítését. 

Keresztiné Főzy Éva stand-
jához érve régies, ma „vintage” 
stílusúnak mondott használati 
tárgyakat találunk. Elmondása 

szerint mindig van egy 
koncepciója, hogy az 
adott tárgynak mi lesz 

majd a funkciója, de a vásárlók 
ezt sokszor felülírják; így lett 
zsebkendőtartóból telefontok, 
pénztárcából kulcstartó, és még 
sorolhatnánk.  Trunkos Kriszta 
ökoműves egészen különleges 
gyűjteményt hozott a Termelői 
Napra. Ő hulladék alapanyagból 
készít – művészien – ékszereket, 
könyvjelzőket, apró babákat. 

Vásárlókkal is szóba elegye-
dünk, mindenki kedvére válo-
gathat, tökéletes egyen-
súlyban vannak a 
kézműves és a mezőgaz-
dasági termékek a Ter-

melői Napon. Lukács Árpádné 
például növénytermesztéssel 
kapcsolatos kérdésekkel érke-
zett a vásárra, remélve, hogy a 
szakemberek tudnak majd út-
mutatást adni 
neki saját földje 
gondozásában.

Türk Ágnes 
külföldön él, de 
amikor itthon 
van, soha nem 

hagyná ki a Termelői Napot, 
hogy igazi, házias lekvár, sza-
lonna és sajt kerüljön a kosa-
rába.  Kiss-Hocza Tamás azért 
tartja rendkívül hasznosnak a 
rendezvényt, mert megismer-
teti a termelőket a vásárlók-
kal. Ő főként a fűszeres és a 
juhsajtok pavilonjánál időzik 
el, és szerzi be az ízlésének 
megfelelő tejtermékeket.

M. N.

Kultúra, természet, szórakozás. Ez a szlogen olvasható annak a 
közel kéthetes, nemzetközi tábornak az egyen-pólóján, amely 
27 fiatalt lát vendégül, négy kontinensről, húsz országból. 

A fiataloknak kiemelt sze-
rep jut a Lions mozgalomban, 
ezért rendszeresen ifjúsá-
gi cseretáborokat szerveznek 
már 50 éve, a világ 140 pont-
ján. A táborokban a legkülön-
bözőbb országokból érkező 
fiatalok ismerkednek a jószol-
gálati munkával, a helyi kul-
túrával, szokásokkal. 2015-
től, három éven át az Első 
Miskolci Lions Klub a gazdája 
a magyarországi Lions Ifjúsá-
gi Tábornak.

Kedden délelőtt a miskol-
ci polgármesteri hivatal köz-
gyűlési termében Alakszai 
Zoltán városi jegyző köszön-
tötte a Nemzetközi Lions 
Klub ifjúsági cseretáborának 

tagjait. Bemutatta a város jel-
legzetességeit, és beszélt an-
nak történetéről is. – Kiemelt 
törekvésünk, hogy a Smart & 
Green elvet az összes városi 
fejlesztésben alkalmazni tud-
juk – fogalmazott. – A kör-
nyezet fejlesztése elsődleges 
szempont számunkra, és si-
került elérnünk, hogy ma már 
ne csak iparvárosként gon-
doljanak Mis-
kolcra. Olyan 
helyként is-
merjék és sze-
ressék, ahová 
jó visszajönni 
– tette hozzá a 
jegyző. – Mis-
kolc a te he-

lyed! A videó szlogenje való-
ban érvényes, reméljük, hogy 
ti is nagyon jól fogjátok itt 
érezni magatokat, és a jövő-
ben is visszatértek majd váro-
sunkba a családotokkal, bará-
taitokkal – zárta köszöntőjét 
Alakszai Zoltán. 

Hajdú László, az Első Mis-
kolci Lions Klub elnöke kö-
szöntőjében elmondta, min-

dent el fognak követni, hogy 
a fiatalok jól érezzék magukat 
Miskolcon, s reményét fejezte 
ki, hogy a város számos meg-
tekintésre érdemes helyszínét 
felkeresik majd. 

A közös csoportkép elkészí-
tése mellett természetesen ké-
szülnek selfie-k is. – Még csak 
két napja tartózkodunk itt, de 
már mindannyian barátok 

vagyunk – mondta el lapunk-
nak a dán Helene Eriksen. – 
Kicsit mindenki különböző, 
valamiben mindenki más, de 
mindenki nagyon kedves, és 
befogadó. Sokat segített, hogy 
korábban volt egy közös tá-
boros Facebook csoportunk, 
ahol nagyjából össze tud-
tunk ismerkedni – tette hoz-
zá mosolyogva. Berker Civon 

Törökországból érkezett, ez 
a második tábor, amelyben 
részt vesz. – Tavaly az Egye-
sült Királyságban jártunk, 
idén ide jöttünk, a fogadtatás 
tökéletes. Az itteniek nagyon 
segítőkészek, a templomok és 
a fák is nagyon tetszenek – 
Miskolc bájos hely! – mondta 
el kérdésünkre.

A barlangfürdő, a miskolc-
tapolcai strand, a bobpálya, 
az Avalon park, a Diósgyőri 
vár és a Vadaspark megláto-
gatása is szerepel a cserediá-
kok programjainak listáján. A 
városházi fogadást követően, 
a belvárosban interaktív vá-
rosismereti vetélkedőn vettek 
részt.

MÉDER NOÉMI

Közélet

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.Miskolci Napló

Miskolci Napló2
Húsz ország fiataljait látjuk vendégül a cseretáborban

Miskolc a te helyed!

„Szeretetteljes találkozó, ahová jó visszajárni” 

LÁTOGATÓI CSÚCS A KÉTÉVES TERMELŐI NAPON!



Július 16-23. között Miskolcon rendezik a XIV. Egyetemi 
Kosárlabda Európa-bajnokságot. Az elmúlt évek legkiemel-
kedőbb városi sporteseményén több száz sportoló és kísérő  
vesz részt. Vasárnap felvonulással és ünnepélyes megnyitó-
val indult a rangos torna.

A Hősök terén zászlókkal so
rakoztak fel a résztvevők, aztán 
elindult a felvonulás.  A Déry
né utcán keresztül mentek át 
a Szent István térre, végig a fú
vósok kísérték őket; szó szerint, 
hiszen ők illetve a mazsorettek 
vezették a sort. A hangos dalla
mok az egész városnak jelzték: 
Miskolcon  nagy esemény zajlik! 

Akik nem értek oda a felvo
nulás kezdetére, végig követ
hették az eseményeket a téren 
kihelyezett LED falon. A de
legációk tagjait angol és ma
gyar nyelven is üdvözölték, 
majd Kriza Ákos polgármes
ter köszöntötte a versenyzőket. 
– Nagy örömünkre szolgál, 
hogy mi vagyunk a házigaz
dái ennek a jeles eseménynek. 
Egyre több nemzetközi sport

eseménynek ad otthont váro
sunk, amire rendkívül büszkék 
vagyunk. Miskolcon úgy gon
doljuk, hogy a sport a kultú
ránk része. Tudatosan építünk 
sportvárost, hiszen a sport 
nemcsak szórakoztat, hanem 
a turizmust és az infrastruktú
rát is növeli. Külön öröm, hogy 

egyetemi csapatok mérkőznek 
meg; igazán kemény meccsek
re számíthatunk. A mérkőzé
sek mellett lesz idejük felfedez

ni Miskolc városát a külföldi 
vendégeknek. Azt tanácsolom, 
hogy bátran éljenek a város kí
nálta lehetőségekkel – zárta 
köszöntőjét Miskolc polgár
mestere.

Deák Csaba, a Miskolci 
Egyetem kancellárja elmond
ta, hogy a napokban adták át 
a felújított Egyetemi Körcsar
nokot, amely most helyszínt 
biztosít ennek a nagyszabású 
eseménynek. – Sportos város 
sportos egyeteme a miénk. 
Remek sportinfrastruktúra 
áll rendelkezésünkre a cam
puson. Buzdítom a miskolcia
kat, szurkoljunk együtt! – zár
ta szavait a kancellár. 

Bill Thompson, a European 
University Sports Association 

(EUSA) végrehajtó 
bizottsági tagja úgy 
fogalmazott: meg
tiszteltetés itt lenni a 
gyönyörű Miskolcon. 
– Ezzel a megnyitóval 
magát a rendezvényt 
és az egyetemi spor
tot ünnepeljük. Sze
retném megköszönni 
a szervező bizottság
nak valamint az ön
kénteseknek a szor
gos és precíz munkát. 
A sportolóknak pedig 
azt tanácsolom, verse
nyezzenek teljes szív

vel, professzionálisan, és tisz
teljék ellenfeleiket. Bár csak 
egy győztes lesz a végén, még
is barátokként legyetek majd 
ott a záróünnepségen. Minden 
percet élvezzetek ki, sok sze
rencsét kívánok nektek! Biz
tos vagyok benne, hogy ezek az 
emlékek örökre megmaradnak 
–hangsúlyozta a sportvezető.

Ezután a Fly Addiction pro
dukciója következett, a kö
zönség lélegzetvisszafojtva 
figyelte az elképesztő produk
ciókat. Szaltók és pörgések 
követték egymást, nemcsak 
a labdák, hanem maguk az 
ifjú akrobaták is gravitáci
ót meghazudtolva repkedtek 
a levegőben. Némi humort is 
csempésznek produkciójuk
ba, legtöbbjükön különböző 
szuperhős jelmez volt látha
tó; na persze nem teljes kosz
tüm, hanem csak egy póló, de 
találkozhattunk Amerika Ka
pitánnyal és Pókemberrel. A 
mutatványok végén a külföl
di csapatok fotózkodtak a légi 
akrobatákkal, az olasz csapat 
tagjai pedig beszálltak a buli
ba és „megreptették” a Fly Ad
diction egyik tagját.

Másnap pedig már elkez
dődtek a mérkőzések, az 
eredményeket folyamatosan 
figyelemmel kísérhetik hírpor
tálunkon, a www.minap.hun. 
A magyar együttesek közül a 
TFSE lányai csoportelsőként 
jutottak be a legjobb 8 közé, 
míg a Debreceni Egyetem és a 
Miskolci Egyetem férfi csapata 
az alsóház helyosztóin folytat
ja a küzdelmet. A helyosztókat 
július 22én, lapzártánk után, a 
döntőt pedig július 23án, va
sárnap játsszák majd. 

Kosárlabda Eb –az utóbbi évek legkiemelkedőbb 
városi sporteseménye

„Megtiszteltetés itt lenni a gyönyörű Miskolcon”
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Közel kétméteres ifjak, térdig érő, lenge nadrágban és atlé-
tában, könnyed, három méteres szökkenésekkel – le sem le-
hetne tagadni, hogy Miskolcon elrajtolt a 14. egyetemi kosár 
Eb. Vasárnap hatalmas dzsemborival indult az egyetemisták 
mérkőzéssorozata. 

Gyalog indultam neki a főutcának a fülledt, izzasztó nyári es-
tén. Tömeg volt! Mit tömeg? Emberáradat! Mintha egy hegyomlás 
lódult volna neki. Amerre csak néztem, mindenhonnan piros-fe-
hér-zöldre festett arcú emberek tódultak lelkesen, vidáman, nem-
zeti színű sállal, könnyed nyári itókával a kézben. Nem ismerték 
egymást, mégis ugyanazt a dallamot skandálták, ugyanúgy pa-
csiztak össze vadidegen társaikkal. Mintha mind egy zárt és kü-
lönleges csoport tagjai lennének. Végül is azok: szurkolók!

Emlékezhetünk: 2016 nyarán, a labdarúgó Eb idején is egy em-
berként üvöltött a város a Szinva terasz kivetítője előtt. Mindenki 
itt volt, még azok is, akik korábban azt sem tudták, mi az a foci. 
Ez az életérzés idén is többször visszatér Miskolcra. Pár héttel ez-
előtt két keréken szurkolhattunk, városunkba karikázott a Tour 
de Hongrie egyik etapja, amit a város egy különleges kísérőren-
dezvénnyel is megfejelt. Most egy kicsit gömbölydedebb területre 
eveztünk, a héten egy másik sportágra figyelhettünk. Utcabálokat 
megszégyenítő felvonulással nyitották meg vasárnap az ifjú titá-
nok labdajátékát, a Hősök teréről masíroztak keresztül a Déryné 
utcán, egészen a Szent István térig. Élőzene, mazsorettek, akroba-
ták a palánk alatt, felett és mellett. 

A Széchenyi utcán hemzsegnek a turisták, minden má-
sodik sarkon megcsillan egy-egy „sorry” vagy „thank you”. 
Határozottan sport- és nyaralóváros benyomását kelti most 
Miskolc. Igencsak megugrott az elmúlt pár napban az egy 
négyzetméterre eső külföldiek aránya. Európa számos or-
szágából érkeztek hozzánk fiatalok, akiket elkísértek baráta-
ik, családtagjaik, fanatikus szurkolóik. Szívesen látott ven-
dégek, akik hazatérve magukkal viszik, tovább adják majd 
Miskolc jó hírét.                                          MUNTYÁN BERNADETT

EGYETEMIKOSÁRLABDA
EURÓPA-BAJNOKSÁGMISKOLC 2017

• Egyetemi Körcsarnok • Generali Aréna • Jégcsarnok

• 16 ország
• 28 csapat
• 78 mérkőzés

INGYENES

Szurkolj velünk  a
Miskolci Egyetemcsapatának!

ok

basketball2017.eusa.eu/hu
facebook.com/eusabasketball2017

Helyosztók július 22-én, döntő július 23-án!

Hirdetés

Szívesen látott  
vendégek



Szirmától az Avason át, 
egészen Diósgyőrig kilenc 
forgalmas útszakaszon 
kezdődtek a napokban 
Miskolcon útfelújítások. 

– Régi adósságok, eddig be-
váltatlan ígéretek teljesülnek 
az elkövetkezendő néhány 
hónapban városunkban – 
mondta el csütörtöki sajtótá-
jékoztatóján. Soós Attila, a Fi-
desz miskolci frakcióvezetője. 
A Kuruc utcaiak, az Ifjúság 
útján élők, az Avasról mun-
kába igyekvők vagy éppen a 
Mikes Kelemen utcai lakók 
is hosszú ideje, egyre fogyó 
türelemmel vártak útjaik fel-
újítására. – A jó utak alapfel-
tételei a színvonalas közösségi 
közlekedésnek, a jó színvona-
lú közlekedés pedig alapfelté-
tele a minőségi városi létnek 
– fogalmazott a politikus, ki-

emelve, hogy az útfelújítások 
állami támogatásból valósul-
nak meg. Egymilliárd forintot 
költhet a város a fontos útsza-
kaszok rehabilitációjára.

– A néhány hétig tartó 
munka és az esetleg ezzel 
járó kényelmetlenségek mi-
att, ezúton is a miskolciak 
türelmét és megértését kér-
jük. Úgy gondoljuk, a meg-
újuló utak miatt érdemes 
elviselni ezeket az átmeneti 
kellemetlenségeket – zárta 
tájékoztatóját Soós Attila.

Kilenc út, illetve útszakasz 
és egy híd felújítása, valamint 
két új út építése kezdődött, il-
letve kezdődik el Miskolcon. 
Megújul a Lorántffy Zsuzsan-
na utca (teljes hosszában); 
a Muhi utca (Mexikó völgy 
utca – Lorántffy utca között); 
a Szinva-híd a Lorántffy Zsu-
zsanna utcában; az Ifjúság 

útja (Szabadságharc utca – 
Csabai kapu között); a Szabó 
Károly utca (teljes hosszában); 
a Fonoda utca (Szinva-híd – 
Ferroglóbusz-telep – vasúti 
átkelő között); a Besenyői utca 
(Vágóhíd utca – József A. utca 
között); a Pozsonyi utca (teljes 
hosszban); a Kuruc utca (tel-
jes hosszban); a Kassák Lajos 
utca (teljes hosszban); a Babits 
Mihály utca 1. ütem (Kassák 
Lajos utca – Miskolci utca kö-
zötti szakasz/); a Mikes Kele-
men utca (Görgey utca – Des-
sewffy utca közötti szakasz). 

A munkálatok időszaká-
ban jellemzően egy-két na-
pos félpályás, 300-500 mé-
teres útlezárásokra kell 
számítani. A kivitelező a la-
kosságot folyamatosan tájé-
koztatja a várható forgalom-
korlátozásokról. 

Újabb jelentős fejlesztések várhatók a városi rendészetnél. 
Hamarosan megtöbbszöröződik például a térfigyelő ka-
merák száma és robogós járőrszolgálatot indítanak. Ko-
vács László Csabát, a Miskolci Önkormányzati Rendészet 
(MIÖR) újonnan megválasztott igazgatóját az eddigi tapasz-
talatokról és a jövőbeni tervekről kérdeztük. 

Mint mondta, az elmúlt évek-
ben Miskolcon példaértékű elő-
relépés történt a közrend, köz-
biztonság megerősítésének 
területén. Ezt tükrözik a városi 
közgyűlés legutóbbi ülésén be-
mutatott, hivatalos rendőrsé-
gi statisztikák is. Ebben pedig 
nyilvánvalóan szerepet játszik 
az ország nagyvárosai közül 
elsőként Miskolcon megalapí-
tott önkormányzati rendészet. 
Több település – Kecskemét, 
Veszprém, Nyíregyháza, Mező-
kövesd és Tatabánya, valamint 
Budapest VIII. kerületének ve-
zetői, szakemberei – érdeklőd-

tek már a miskolci modell, az 
itteni önkormányzati rendészet 
iránt.

Kovács László Csaba szerint a 
MIÖR az eltelt négy év alatt nagy 
változáson ment át. A kezdeti, 90 
fős személyi állomány mára 160 
fölé duzzadt, s jelentősen emel-
ték a térfigyelő kamerák számát. 
Az igazgató kihangsúlyozta, az 

önkormányzat támogatása nél-
kül nem növelhették volna ilyen 
mértékben a létszámot, emellett 
a technikai, illetve gépjármű-be-
szerzésekre (négy terepjáró, egy 
kilencszemélyes mikrobusz, két 
személyautó) is jóval kevesebb 
pénz jutott volna.

Példaértékű volt a körzeti 
rendész (seriff) szolgálat 2015-
ös bevezetése. – A körzeti ren-
dészek gondos gazda módjára 
működnek a területükön. Sike-
rült aktív, nagyos szoros kap-

csolatokat kialakítaniuk a la-
kossággal, óriási mennyiségű 
információval rendelkeznek a 
területükről. Ez pedig lehetővé 
teszi a gyors reagálást problé-
mák esetén – emelte ki az igaz-
gató, elmondva, hogy Svájcból, 
Romániából és Ukrajnából is 
érkeztek már vendégek Mis-
kolcra, hogy a helyi rendészeti 

munkáról, a MIÖR és a körzeti 
rendészek tevékenységéről tájé-
kozódjanak.

Újabb komoly lépést jelen-
tett a szorosabb, közvetlenebb 
lakossági kapcsolattartás felé 
a rendészeti alközpontok lét-
rehozása. Eddig a Nagyváthy 
utcában, a Bagolyvárban, Pe-
recesen, valamint a Lyukói Kö-
zösségi Ház mellett nyitottak 
ilyen irodákat. Kovács Lász-
ló Csaba kiemelte: rendszeres, 
hatósági ellenőrzéseink so-
rán folyamatosan tapasztalják, 
hogy nagyon sok területen ja-
vult a helyzet, főleg a közterü-
leti szabálysértések esetében. 
Az ellenőrzések folytatódnak – 

mint az igazgató fogalmazott: 
fő céljuk, hogy megelőzzék, 
vagy segítő jelleggel megold-
ják a problémákat. – Ahol nem 
egy éppen zajló szabálysértést 
tapasztalnak a kollégák, ott fel-
világosítást adnak a megelőzési 
lehetőségekről – arról például, 
hogyan tudnak esetleg az érin-
tettek megkötni egy szemét-
szállítási szerződést. Azt ta-
pasztaljuk, hogy a tájékoztatás 
nagyon sok esetben hasznos, 
egyre kevesebb ilyen, poten-
ciális szabálysértéshez vezető 
problémával találkozunk – tet-
te hozzá a MIÖR vezetője. 

Az igazgató szólt a tervezett 
fejlesztésekről is. Mint mondta, 

a miskolci térfelügyeleti rend-
szer hamarosan az egyik leg-
nagyobb lesz az országban. A 
jelenlegi, 300-as kameraszám 
megtöbbszöröződik, s további 
munkatársakat keresnek járőr, 
mezőőri illetve térfelügyeleti 
szolgálatra. A sok kamerának 
köszönhetően szükség lesz egy 
új, operatív irányítási központ 
kialakítására és szeretnék le-
cserélni az elhasználódott szol-
gálati autókat is. Már az idén 
elindítanak egy robogós szol-
gálatot, ez hamarosan látható 
lesz a közterületeken. Zajlik a 
képzés, négy járművet is vásá-
roltak. 

KUJAN ISTVÁN

Folyamatos intézkedésekkel a biztonságos Miskolcért
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„MÁS VÁROSOK SZÁMÁRA IS PÉLDAÉRTÉKŰ A MISKOLCI RENDÉSZETI MODELL” 

MISKOLCI ÚTÉPÍTÉSEK
Jobb közlekedés, élhetőbb város!

Hirdetés

Távfűtés költségének elszámolása 
költségmegosztást követően

A költségmegosztók fenntartása, adatainak leolvasása és azok alapján a díjmegosztási ará-
nyok meghatározása, valamint a díjfizetői reklamáció rendezése a közös képviselő feladata.

A költségmegosztáson alapuló hőfelhasználási arányokat – a lakóközösség megbízásából – a 
költségmegosztást végző vállalkozó állapítja meg. 

A MIHŐ Kft. a közös képviselőtől kapott adatok alapján készíti el az elszámoló számlát. A meg-
állapított hőfelhasználási, díjmegosztási arányokon a távhőszolgáltató nem módosíthat! 

A díjmegosztási arányok utólagosan csak számítási hiba esetén, a lakóközösség képviselőjé-
nek a távhőszolgáltatóhoz írásban történt bejelentésére módosíthatóak. A díjmegosztási ará-
nyok utólagos módosításáról, annak okáról, tartalmáról és hatásairól a tulajdonosi közösség 
képviselője tájékoztatja a díjfizetőt.

Felhívjuk tisztelt felhasználónk figyelmét arra, hogy a MIHŐ Kft. ügyfélszolgálati előadói nem 
tudnak felvilágosítást adni a hőfelhasználási arányokkal és a korrekciós tényezőkkel kapcsolat-
ban, mivel nem ismerik a lakóközösségek és a költségmegosztást végző cég közötti szerződést. 
Az elszámolást érintő panaszokkal minden esetben a közös képviselőt, illetve a költségmegosz-
tást végző céget keressék!

A költségosztást végző cégek közül a TECHEM Kft. és az ISTA Kft. vállalta, hogy az alábbi idő-
pontokban személyesen is tájékoztatja a fogyasztókat, a Miskolc Szemere Bertalan 5. sz. alatt 
lévő ügyfélszolgálati irodában: 

TECHEM KFT. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT:
2017. július 25. (kedd)   9.00 – 15.00 óráig
2017. július 27. (csütörtök)   9.00 – 15.00 óráig
2017. július 31. (hétfő)   9.00 – 15.00 óráig
2017. augusztus 3. (csütörtök) 9.00 – 15.00 óráig

ISTA KFT. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT:
2017. július 24. (hétfő) 9.00 – 15.00 óráig
2017. augusztus 4. (péntek)  9.00 – 12.00 óráig
2017. augusztus 14. (hétfő)  9.00 – 15.00 óráig

Tisztelettel: MIHŐ Kft.



Újjáéledt egy legenda: ferge-
teges bulit csaptak a Zár-
tosztály és a Bakancsos Edda 
tagjai a napokban Miskolcon, 
az Ady Endre Művelődési 
Házban! Két Edda korszak 22 
dala, régi és új tagok együttes 
örömzenélése és egy felejthe-
tetlen élmény - a zenekarok 
miskolci koncertjén jártunk.

A zenészek próbáltak, tesz-
telték a hangzást, tökéletesí-
tették a beállításokat. „Arra 
még adhatsz egy kicsit!” – 
hangzott a felkiáltás és aki-
ben igazi rajongó-vér csörge-
dezik, abban lehet, hogy egy 
pillanatra meg is fagy ilyen-
kor a vörös színű áramlás. 
Egy-egy ilyen elkapott mon-
dat is „bennfentes-érzetet” 
ad, mintha egy pillanatra mi 
is részesei lennénk a titoknak.

A színpadnál a Zártosztály 
(Csillag Endre „Csuka” – Mir-

kovics Gábor „Zserbó” – Hir-
leman Bertalan – Sipos Pé-
ter „Sipi” – Lázár Zsigmond 
„Zsiga”) és a Bakancsos Edda 
(Barta Alfonz „Talfi” – Zse-
lencz László „Zsöci” – For-
tuna László „Tüsi” – Csapó 
György „Buksi” – Darázs Ist-
ván „Dudi”) tagjai rendez-
kedtek. A nézőtéren ültünk le 
Mirkovics Gáborral és Fortu-
na Lászlóval beszélgetni.

– A Zártosztály formáció 
már 4-5 éve létezik. Annak 
idején egy buli kedvéért áll-
tunk össze, de akkora volt a 
közönség lelkesedése, hogy 
aztán több lett. Később ez 
kibővült azzal, hogy meg-
hívtuk a régi ős-eddásokat. 
A mostani két koncertnek 
az az apropója, hogy Talfi-
nak (Barta Alfonz) most 
volt a hatvanadik születés-
napja. Jelezte, hazautazik 
az USA-ból, az ő kérésére 

jött mindez össze, szeretett vol-
na velünk ünnepelni – kezd-
te Mirkovics Gábor. – Utána 
megkerestük a többi régi tagot, 
is, volt, akit 25 év után. 

Slamovits István (Slamó) 
sajnos nem vállalta a fellépést. 
– 2015-ben már volt egy ilyen 
buli, akkor is úgy terveztük, 
hogy turnét csinálunk belőle, 
csak hát nehéz egyeztetni az 
időpontokat - Sipos Peti például 
az Irigy Hónaljmirigyben éne-

kel. Később persze nem kizárt a 
folytatás – tette hozzá „Zserbó”.

Megemlítették az 1985-ös 
„visszatérést” is, amit kiemel-
kedő momentumnak neveztek. 
– Abba az Eddába végső soron 
én szedtem össze az embereket, 
amikor visszajöttünk Norvé-
giából. Ott vendéglátózni vol-
tunk, amit általában minden-
ki lenéz, pedig nagyon komoly 
munka – hangoztatta Fortuna 
László.  Kiemelte, nagyon sok 

jó emlék köti Miskolchoz. 
Imádnak ide járni, hiszen 
eredendően miskolci a ze-
nekar, nagyon szereti őket 
az itteni közönség. 

A Kör, Ünnep, Éjjel ér-
kezem, Gyere őrült és 
még számos Edda-sláger. 
Aki ellátogatott koncert-
re, egy igazi „best of” vá-

logatást hallhatott. Aztán pe-
dig énekelt, tombolt, és élvezte 
a zenét, hiszen semmihez sem 
hasonlítható érzés, amikor a 
sok-sok éve imádott dalokat 
hallhatunk élőben. Olyan volt 
a buli, mint egy hatalmas osz-
tálytalálkozó, fergeteges össze-
jövetel a régi cimborákkal. 

MÉDER NOÉMI

Július 29-30-án, a XVIII. 
Középkori Forgatagon a vár-
játékok kedvelői sok újdon-
ságra, valósághű viadalokra, 
és mulatságra számíthatnak! 

A Diósgyőri várban nyüzs-
gő középkori udvart, a Lovagi 
Tornák Terén pedig izgalmas 
lovagi előadásokat láthatnak. 
Közreműködők: Kassai Lajos 
világrekorder lovasíjász, Vi-
segrádi Szent György Lovag-
rend, Pavane zászlóforgatók, 
Vermes Törzs, Krekács Zol-
tán lovas solymász, Diósgyőri 
Aranysarkantyús Lovagrend, 

Kisújszállási Szabad Lovagok 
Rendje, Debreceni Történelmi 
Korok Hagyományőrző Egye-
sület, Oroszlánszív Lovagrend, 
Farkasok Íjász Egyesület, Feke-
te Sereg Lovagrend, Sárkányos 
Szövetség Lovagjai, Miskol-
ci Kard és Kereszt Johannita 
Testvériség, Magyar Buhurt 
Szövetség. Folyamatos progra-
mok: Tábori életkép megjele-
nítése – Várárok Buhurt aréna, 
Csani és Janó vásári mutatvá-
nyai, kézműves termékek vá-
sára –Vásártér, Vár utca Kö-
zépkori szekértábor, kaloda 
és szégyenketrec, kézműves 

foglalkozás, hangszertörténe-
ti kiállítás, középkori játékok 
és ügyességi feladatok, bajví-
vó oskola és apródi viadalok 

– Alsó várudvar. Udvari zené-
szek: Agyagbanda Hollóének 
Hungarica Szelindek Régi-Vi-
lágzene Forgatag.

Nagy érdeklődés mellett 
rendezték meg az elmúlt 
hétvégén a kétnapos Miskol-
ci Dixie és Jazz Fesztivált a 
Szinva teraszon. 

Július 14-én és 15-én estén-
ként ismert dixie és jazz zene-
karok biztosították a kellemes 
szórakozást, pörgős kikapcso-
lódást a miskolci belváros egyik 
leghangulatosabb helyszínén. 
A Szinva partján három-há-
rom együttes tolmácsolásában 
szólaltak meg a népszerű mű-
faj legismertebb dallamai, slá-
gerei. A fesztiválon fellépett 

mások mellett a miskolci D. T. 
Band, a budapesti Hot Club of 
Hungary, a Zólyomból érkező 
Dixie Chicks Dixieland Band, 
de itt volt nálunk a kecskemé-
ti Bohém Ragtime Band, vala-
mint a Pilsner Jazz Band is. A 
fesztivál utolsó fellépőjeként a 
házigazdát, a Miskolc Dixie-
land Band-et köszönthette a 
szép számú közönség a Szinva 
teraszon felállított színpadon. 
A Miskolci Dixie és Jazz Fesz-
tivál fővédnöke Kriza Ákos, 
Miskolc polgármestere, fő tá-
mogatója pedig Miskolc ön-
kormányzata volt.
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„MINDEN SARKON ÁLLTAM MÁR...” 

Program 5 
Bakancsos Edda és Zártosztály az Adyban!

Legnagyobb történelmi játékaira készül  
a Diósgyőri vár 

Pörgős dixie dallamok a Szinva teraszon

Három DJ, egy éjszaka, 
rengeteg fürdőruha alól ki-
kandikáló csupasz felület, 
eszem-iszom…kell ennél 
több? És a legfontosabb: 
ami a barlang falai között 
történik, az ott is marad! 
Július 22. Miskolctapolca!

A nyári időszak elenged-
hetetlen kelléke a pancsolás. 
És ha már választhatsz, hogy 
hova és mikor menj, akkor 
miért ne választanád az év 
legnagyobb éjszakai fürdős 
partiját! Egy éjszaka, amikor 
még riszálhatunk is egyet az 
ország legjobb lemezlovasai-
nak a zenéire. Bárány Attila, 
Stereo Palma és Szecsei Atti-
la pörgeti majd a talpaláva-
lót ezen a nem mindennapi 
szombat éjszakán.

Este 8 óráig minden a szo-

kásos mederben halad majd 
a barlangfürdő falai között, 
ám amint az óra nyolcat üt, 
az egész placc egy rendha-
gyó diszkóvá alakul majd. 
Bárány Attila este 8-kor 
nyitja meg az estét. Közel 
30 éve dolgozik azon, hogy 
az emberek ne csak hallgas-
sák, hanem éljék is a zenéjét. 
Nem csupán a különböző 
szetteket használja a közön-
ség mulattatására, hanem 
rendkívül szórakoztató DJ 
is. Sziporkázó mondatai 
még színesebbé teszik az ál-
tala abszolvált bulik utóízét. 
Őt követi 9 óra 30 pertől 
Szecsei Attila, aki mini-
mal stílusban szórakoztatja 
majd a nagyérdeműt, mi-
közben újfent ő lesz „a leg-
rosszabb énetek”. Az éjsza-
kát 11 órától a Stereo Palma, 
vagyis Náksi Attila zárja. A 
Stereo Palma szinte minden 
fesztiválon jelen van az or-
szágban, így egyértelmű, 
hogy ezen az esti csobbaná-
son is tiszteletét teszi a mis-
kolci, lubickoló közönség 
előtt. Ők hárman gondos-
kodnak majd arról, hogy a 
hangulat a tetőfokára hág-
jon, s a bikinis közönség ki-
rúghassa a barlang oldalát. 

„Buli van a parton,  
a szabadstrandon…!”
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GYULAI NYÁR A HŐFORRÁS HOTEL-ÉS ÜDÜLŐPARKBAN
2017. 06. 21. – 2017. 08. 31. között
5 nap/ 4 éj félpanziós ellátással, medence használattal
• 2 ágyas, pótágyazható standard szobában: 35.600.-Ft/fő
• pótágyon (2 fő felett) 33. 600.-Ft/fő
A csomagok a további díjmentes szolgáltatásokat is tartalmazzák: fitnesz terem és teniszpálya használata, 
parkolás a szálloda előtti úton, gyermekprogramok, gyermek játszószoba, korlátlan internet hozzáférés, 
gyerek- és úszómedence használata, játék kölcsönzés.

SZÉP kártyát elfogadunk!
További ajánlatok, információ és foglalás: 
Hőforrás Hotel és Üdülőpark
5700 Gyula, Rábai M.u.2.,  
Tel.: 36-66/ 463722, 463740, szallasrendeles@
hoforrashotel.hu

1199 Ft

Eh. csontos csirkemell                                                    
1 kg  
(baromfit árusító üzletekben)

COOP Vödrös tejföl 12 %        
850 g
  
EGys.ár: 469 Ft/kg 

399 Ft

COOP Prémium  
csemege szalámi   
380 g, Egys.ár: 3681,57 Ft/kg 
helyett 3155Ft/kg  
1399 Ft helyett  

899 Ft

ÚJABB ORSZÁGOS AKCIÓ  
VALAMENNYI COOP ÜZLETÜNKBEN JÚLIUS 19-25-IG!

COOP Szuper, COOP ABC áruházainkban keresse  
az akciós PICK és SÁGA termékeket:

Pick olasz felvágott 1 kg 1499  Ft 
Pick zala felvágott 1 kg 1499  Ft 
Pick téliszalámi szel. védőfól. 70 g Egys.ár: 7129Ft/kg 499  Ft 
Sága füstlizer pulykapárizsi sajtos 1 kg 1399  Ft

Jamie Oliver hűségakció a grillezés szerelmeseinek! Pontgyűjtés csak 
COOP Szuper áruházakban! Részletek az üzletekben!

Apróhirdetés
Miskolci ruha és táska javító üzletbe 
szakképzet varrónőt felveszek. Érdek-
lődni: 06-70/422-5245.

Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 63 900 
Ft-tól, továbbá nyílászárók (műanyag, fa, 
alumínium), garázskapuk cseréje óriási 
kedvezménnyel, teljeskörű árnyékolás-
technikával. Tel./fax: 46/402-292, mobil: 
30/336-5528, web: www.aluport.hupont.
hu, bemutatóterem: Miskolc, Bükk áru-
ház I. emelet. Nyitva: h, sz, cs, p: 9–17 órá-
ig, 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 famunkák készítése; Vel-
ux ablakok beépítése, cseréje; íves fedések és 
hajlatok készítése; tetők szellőztetése. www.
kerekgyarto-acs.hu. Tel.: 06-20/460-6775.

Eladó Miskolcon kertvárosi környezetben, 
2 szintes sorház, felújított 4 szobás lakása, 
garázzsal, tulajdonostól. Irányára: 18,8 M Ft  
Érdeklődni: 06-70/265-2930

Nem italozó, önállóan dolgozni tudó 
ácsot és korábban ács mellett dolgozó 
segédmunkást keresek Miskolc és kör-
nyékére, nem csak tetőn végzendő mun-
kákra. Tel.: 06-20/460-6775.

Pótfelvételi  
a Miskolci Egyetemen

uni-miskolc.hu

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

Az akció érvényes: 
2017. 07. 22-tól 2017. 07. 28-ig 

Fa deo 150 ml, 3328 Ft/l 499 Ft
Woolite foly. mosószer, 1 l 399 Ft
Woolite foly. mosószer, 3 l, 333 Ft/l 999 Ft
Woolite foly. mosószer, 4,5 l, 333 Ft/l 1499 Ft
Tide mosópor, 4 kg, 450 Ft/kg 1799 Ft
Dove hidratáló szappan, 100 g, 2090 Ft/kg 209 Ft
Dove hidratáló tusfürdő, 250 ml, 2396 Ft/l 599 Ft
Clin ablaktisztító pump., 500 ml, 938 Ft/l 469 Ft
Mosódió labda, 5 mosáshoz 299 Ft
Silan textilöblítő, 2 l, 499 Ft/l 999 Ft
Pur mosogató, 450 ml, 598 Ft/l 269 Ft
Ajax univerzális felmosó, 1 l 549 Ft
Szódabikarbóna (háztartási) 1 kg 399 Ft
Floppy  nedves baba törlőkendő  

70 db/cs, 2,8 Ft/db 199 Ft
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KŐMŰVES, SZOBAFESTŐ ÉS
TMK LAKATOS 

munkakörökbe, miskolci telephelyére

A munkakörök betöltéséhez szükséges feltételek:
-  legalább szakirányú szakmunkás-bizonyítvány

-  jó fizikai és szellemi terhelhetőség
- az érintett szakmunkában szerzett gyakorlat

 A jelentkezéshez csatolni kell:
- a pályázó személyi adatait,

- az eddigi szakmai tevékenységet 
bemutató fényképes önéletrajzot,

- iskolai végzettséget és egyéb képzettséget, 
ismereteket igazoló okiratok másolatát.

A munkakörök betöltéséhez szükséges feltételek:
-  legalább szakirányú szakmunkás-bizonyítvány

-  jó fizikai és szellemi terhelhetőség
- az érintett szakmunkában szerzett gyakorlat

 A jelentkezéshez csatolni kell:
- a pályázó személyi adatait,

- eddigi szakmai tevékenységet bemutató fényképes önéletrajzot,
- iskolai végzettséget,  egyéb ismereteket igazoló okiratok 

másolatát.

Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.

munkatársakat keres

KŐMŰVES, SZOBAFESTŐ ÉS
TMK LAKATOS 

munkakörökbe, miskolci telephelyére
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 Az Észak-magyarországi 
Közlekedési Központ Zrt.

munkatársakat keres

Jelentkezés: 
2017. július 27-ig
Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
3527 Miskolc, József A. u. 70.
Libárt Rudolf létesítmény fenntartási részlegvezető
vagy e-mailben: libart.rudolf@emkk.hu

Jelentkezés: 
2017. július 27-ig
Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
3527 Miskolc, József A. u. 70.
Libárt Rudolf létesítmény fenntartási részlegvezető
vagy e-mailben: libart.rudolf@emkk.hu

JELENTKEZÉS: 
INGYENES TELEFONSZÁM:

06-80-180-065
MAIL:

kiraly.recepcio@kedplasma.com

MINDENKIT, AKI MEGFELEL 
AZ ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATON, 

PÁROS MOZIJEGGYEL 
AJÁNDÉKOZUNK MEG

AKI PLAZMÁT AD, 
ÉLETET MENT!

A PLAZMAADÁS FONTOS!
EGY HEMOFÍLIÁS BETEG 
EGY ÉVES KEZELÉSÉHEZ:

DONÁCIÓRA VAN SZÜKSÉG
1200

AZ UNIÓ COOP ZRT
COOP SZUPER ÁRUHÁZAIBAN:

„ JAMIE OLIVER HŰSÉGAKCIÓ,
A GRILLEZÉS SZERELMESEINEK”

KERESSE
A

COOP SZUPER ÁRUHÁZAINKAT
ÉS GYŰJTSE

A JAMIE OLIVER
MATRICÁKAT!

MINŐSÉGI GRILL ESZKÖZÖK - VONZÓ ÁRAK!

Minden elköltött 1000Ft után 1 pontot kap a pénztárnál!
Gyűjtsön össze Jamie Oliver matricát és

szerezze meg rendkívüli kedvezménnyel a 
minőségi grill és tálaló eszközöket!

AKÁR 77%-os KEDVEZMÉNY MÁR 1999Ft-tól!

Pontgyűjtés: május 31 - augusztus 31-ig
Pontbeváltás: május 31 - szeptember 30-ig

(ill. a készlet erejéig)

CSAK TÖRZSVÁSÁRLÓKNAK!



ÚJABB MISKOLCI SÍROKAT NYILVÁNÍTOTTAK VÉDETTÉ

Újabb helyi sírok védetté nyil-
vánításáról tárgyalt nemré-
giben Miskolc közgyűlése. A 
város területén összesen 34 
lezárt vagy működő temető 
található. Ezekben sok olyan 
egykori vezető, tudós, mű-
vész és más jeles személyiség 
nyugszik, aki tevékenységével 
egykoron jelentősen gazdagí-
totta Miskolcot. Nyughelyeik, 
munkásságuk méltók az utó-
kor tiszteletére.

A miskolci 
közgyűlés még 
2009-ben hozott 
döntést egyes 
helyi sírok, krip-
ták, díszsírhe-
lyek védetté nyil-
vánításáról. Első 
alkalommal 90 
egyedi sírhe-
lyet, 19 kriptát, 
6 sírjelet és két 
díszsírhelyet ja-
vasoltak védelemre, a város ti-
zenhárom temetőjében. A vá-
rosi közgyűlés júniusi, rendes 
ülésén újabb tíz jeles szemé-
lyiség sírhelyének védetté nyil-
vánításáról döntöttek. Ezek: 
Balázs Győző tanár, költő, író 
(1893–1973) – deszkatemető;  
Bárczay Miklós 1848-as főszá-
zados (1825–1900) – Hejőcsa-
ba Mécses utcai református te-
mető; Báró Radvánszky Ferenc 
Borsod megyei evangélikus 
egyházak főfelügyelője (1740–
1810) – belvárosi evangélikus 
templom; Csoba Tamás a rend-

szerváltást követően Miskolc 
első demokratikusan megvá-
lasztott polgármestere (1945–
1993) – mindszenti római ka-
tolikus temető;  Fazola Henrik 
a vasgyártás alapítója Ómas-
sán (1730–1779) – Hámori te-
mető; Ippi Bydeskuthy Ernő 
honvéd alezredes (1808–1899) 
– diósgyőri temető; Istvánffy 
Gyula etnográfus (1863–1921) 
– mindszenti római katolikus 
temető; Herrmann Ede Károly 
orvos, ornitológus, preparátor 
(1802–1854) és Szeöts Béla me-
zőgazdász, erdész, a Herman 

hagyaték gondozója 
(1857–1922) – hámori 
temető közös sír; Misley 
Emese 1956-os mártír 
(1943–1956) – deszkate-
mető, Oláh Miklós 1956-
os mártír (1936–1957) – 

avasi református temető. 
A kegyeleti bizottság ezen 

kívül javasolta Soltész József, 
Jakab András, Hullár Gábor, 
Bartha Béla, Kolozsi István és 
Varga Péter sírjának védelem 
alá helyezését is, akik az 1956-
os forradalom hősei voltak. Az 
említet személyek földi marad-
ványainak áthelyezése azon-
ban indokolt egy, a Tetemvár 
hősök temetőjében kialakí-
tásra kerülő méltó nyughely-
re, csak ezt követően kerülhet 
sor a végleges síremlék védetté 
nyilvánítására.

„NYUGHELYEIK, MUNKÁSSÁGUK  
MÉLTÓK AZ UTÓKOR TISZTELETÉRE”

Július 23-án, 17 órától, a Miskolc Televízió HívőSzó című 
műsorában a Miskolc-szirmai református templomból köz-
vetítenek istentiszteletet. Igét hirdet: Szombathy Dénes re-
formátus lelkész. 

Szirmát 1950-ben csatolták 
Miskolchoz, neve 1343 óta is-
mert. A helységet 1544-ben 
feldúlta a török, de ugyanezen 
század végére már újra bené-
pesült. Lakói ekkor reformá-
tus vallásúak voltak, akiknek 
az 1595-ös összeírás szerint 
már templomuk volt.

1674-ben a lakók kénytele-
nek voltak elhagyni otthonai-
kat, a török állandó zaklatása, 
valamint a Sajó gyakori árvizei 
elűzték őket, legtöbbjük a nem 
messze fekvő Alsókelecsény-
be költözött. Az 1674-ig volt 
templomról szinte semmit nem 
lehet tudni. A Rákóczi-szabad-
ságharc bukása után népesült 
be újra Szirma református la-
kókkal, akik deszkatemplomot 
építettek. Ezt 1784-ben lebon-
tották. Még abban az évben 
hozzákezdtek egy kicsiny kő-
templom építéséhez, amely to-
rony nélkül 1785-re készült el, 
kazettás famennyezettel. Száz 
év múlva a hívek száma úgy 

megszaporodott, hogy a temp-
lom szűknek bizonyult, ezért 
1871-ben kibővítették egy déli 

oldalhajóval. Ekkor építették a 
keleti homlokzat elé a 25 m ma-
gas tornyot, ezzel a templom el-
nyerte mai formáját. 1958-ban 
készült a régi hajóban két kar-
zat, majd 1982-84 között az el-
avult padok és berendezés he-
lyett újakat készítettek. 

A templom 250 kg-os ha-
rangjának felirata: „A szir-
mai ref. egyháznak Isten 
dicsőségére örök emlékül 
adományozta G. Szabó János 
és hitvestársa Váradi Zsófia 
az Úrnak 1923. esztendejé-
ben.” A másik, 133 kg-os ha-
rangot a II. világháborúban 
elvitt harang pótlására ön-
tötte Gombos Lajos 1972-ben 
Őrbottyánban. Felirata: „A 
Miskolc-szirmai református 
gyülekezet adakozásából ké-
szült Isten dicsőségére.”

„Uram, jöjj alá az én hajlékomba…”: 
A Miskolc-szirmai református templom

Pénteken, július 28-án a 18 
órai szentmisét Kelemen Di-
dák boldoggáavatásáért mu-
tatják be a minorita templom-
ban. Július 30-án, vasárnap 
lesz a Szent Anna templom 
búcsúja. Az ünnepi szentmisét 
10.30-tól Papp Tihamér feren-
ces atya mutatja be. A búcsút 
megelőzően július 26-án, szer-
dán szentségimádási napot 
tartanak. 

Személyi változások az 
avas-déli jezsuita Ige templo-
mában. Augusztus 1-től Ta-
más Barna atya Marosvásár-
helyre kerül, a P. Endes István 
rendház közösségébe. Felada-
ta a kollégiumi lelkészség és a 
templomi szolgálat lesz. Öt-
éves miskolci szolgálatát júli-
us 30-án, vasárnap a 11.30-as 
szentmisén köszönik meg. A 
torontói Szent Erzsébet plé-

bánia eddigi plébánosa, Rigó 
Jenő október 1-től a miskolci 
Pongrácz Szent István rend-
ház közösségének lesz a tagja 
és átveszi András Attilától az 
avasi plébánia vezetését. Júli-
us 23-án vasárnap 18 órától 
Continental Singers-koncert 
lesz a szirmabesenyői római 
katolikus templom kertjében, 
Kossuth u. 28. (rossz idő ese-
tén a templomban). 

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

1847. július 8-án járt Petőfi Sándor másodszor Mis-
kolcon. Ezen látogatásáról írásban is megemlékezett. 

Ebben az évben a költő 
bebarangolta Magyarorszá-
got, élményeit Kerényi Fri-
gyes költőnek, barátjának 18 
úti levélben írta meg. A vá-
rosunkban és környékén el-
töltött időről X. úti levelében 
emlékezett meg: „...Hajnal 
hasadta előtt indultam Bejé-
ből Tornalja és Putnok felé 
ide Miskolcra. Az egész út a 
Sajó völgyén visz keresztül, 
alacsony, zöld és kék hegyek 
és halmok között, melyek 
nyájasan üdvezlik az embert 
s vesznek tőle búcsút egy-
más után. Nincs szebb, mint 
folyvást tartó szép vidéken 
utazni. Minden új kilátásnak 
megörülünk, s nem érünk 
rá sajnálkozni, hogy elhagy-
juk, mert amint egyikből ki-
lépünk, már ott vagyunk a 
másikban, s így egyre csak 
gyönyörködnünk kell. Útitár-
sam egy szerelmes ifjú bará-
tom volt. Az egész úton sze-
relme történetével tartott. Az 
efféle históriákat hallani a 
legirtóztatóbb unalmak közül 
való unalom, ha csak a hall-
gató maga is nem szerelmes. 
Így már egészen más. S mint-
hogy ránk illet a „zsák meg-
leli foltját”, igen jól mulattam, 
sőt a sok szerelemrőli beszéd 
még homöopaticus kúra gya-
nánt is szolgált a roppant for-
róság ellen, melyben dél felé 
Miskolcra értünk. Ebéd alatt 
kompánia alakult, kirándulni 

Diósgyőrre a Hámor-
ba. Nekem tetszett ez 
a legjobban, mert Di-
ósgyőr vidékét már 
oly rég s oly sokszor 
hallottam magasztal-
ni, s még nem láttam. 
Sokat vártam, de még 
többet találtam. Oh e 
bájos völgy, alig féló-
rányira Miskolctól. A 
völgy elején fekszik 
a falu, s benne nagy 
Lajos király leányá-
nak, Máriának kas-
télya. Most már csak 
rom, természetesen. Négy 
tornya áll még, az is csak fé-
lig, csonkán. Ha lakhelyéről 
megítélhetjük lelkét, a kirá-
lyi hölgy költői lélek volt, s 
azért – mindamellett, hogy… 
volt – tisztelet emlékének. A 
falun belül, hol a hámor van, 
egyre szűkebb lesz a völgy s 
végre egészen kősziklák közé 
szorul, meredek, vad kőszik-
lák közé, s az út fölfelé tart 
kanyargósan a Szinva part-
ján, mely számos zuhatagot 
képez, fönn pedig a hegyen 
tóba gyűl, melynek vize sö-
tétzöld, minthogy tükre az 
őt környékező bércek erde-
jének. Az ember azt gondol-
ja, hogy legalább is Helvéciá-
ban van, Helvécia valamelyik 
szebb vidékén. S hogy sem-
mi ne hiányozzék, a termé-
szet barlangot is helyezett e 
völgybe, még pedig csepegő 

barlangot. Az igaz, hogy Ag-
gtelekhez képest semmi, de 
minthogy ebbe nem fáklyák-
kal, hanem csak gyertyákkal 
járnak, az aggtelekinél sokkal 
tisztább, fényesebb s ez pótol-
ja némileg a nagyszerűséget. 
Egész délután itt mulattunk, 
késő este tértünk haza, én 
különösen elfáradva a kéjtől. 
Akár hiszed barátom, akár 
nem, de engem jobban meg-
visel a lelki élvezet, mint a 
testi fáradozás. Talán ezért is 
írtam le ily bágyadtan e szép 
napomat. Közeledik az éjfél, 
karján hozza gyermekét, az 
álmat, s ez felém nyújtja ke-
zét, hogy kezemből kivegye 
a tollat. Jó éjszakát. Holnap 
folytatom utamat Sáros-Pa-
tak felé, s onnan… magam 
sem tudom még, merre. Jó éj-
szakát.”  

SOMORJAI LEHEL

JÚLIUSBAN TÖRTÉNT – városi visszatekintő
PETŐFI SÁNDOR MISKOLCON
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SZURKOLJUNK EGYÜTT A SZINVA TERASZON!

A DVTK labdarúgó csapata győzelem-
mel kezdte az OTP Bank Liga idei kiírá-
sát a Vasas vendégeként. A következő há-
rom fordulóban ismét idegenben lépnek 

pályára Bódog Tamás ta-
nítványai. Akik nem tud-
nak elutazni a csapattal 
Budapestre, Sopronba, 
vagy Balmazújvárosba, 
azok sem maradnak le a 
közös szurkolás élményé-
ről. A következő három 
hétvégén várják a DVTK 
szurkolóit Miskolc bel-
városában, a Szinva tera-
szon, ahol – szokás sze-

rint – egy hatalmas kivetítőn követhetik 
majd a mérkőzést. A helyszínen Hollósy 
András, a DVTK hangulatfelelőse (ké-
pünkön) igazi meccshangulattal várja 

majd a drukkereket. (Július 22. (szom-
bat): 18:00 Budapest Honvéd - Diósgyőri 
VTK)

Pénteken 20:10-től (lapzártánk után) 
játszotta utolsó csoportmeccsét a buda-
pesti vizes világbajnokságon a magyar 
férfi vízilabda-válogatott Franciaország 
ellen, ezt a találkozót is figyelemmel kí-
sérhettük a Szinva teraszon. Vasárnap-
tól pedig a vizes vb valamennyi magyar 
vonatkozású eseményét láthatjuk az óri-
ás-kivetítőn, együtt szurkolhatunk a ha-
zai sikerekért. Az úszó döntők és a vízi-
labda döntő akkor is láthatók lesznek a 
Szinva teraszon, ha nem lesz magyar sze-
replőjük.

Győzelemmel kezdte a bajnokságot a DVTK a Vasas ellen Új-
pesten, méghozzá kapott gól nélkül. Négy nyári igazolás debü-
tált a csapatban, a gólokat viszont a „régiek” szerezték: Diego 
Vela ötödik, Szarka Ákos második alkalommal volt eredményes 
diósgyőri mezben.

Az első félidőben gyorsan vezetést szerzett és további helyzeteket 
alakított ki jól játszó csapatunk. Az ötödik perctől már folyamato-
san támadott a DVTK, a legveszélyesebb szituáció sokáig az volt, 
amikor Busai lövését a 16-oson blokkolták. Volt fejes, akrobatikus 
mozdulat Szarkától, végül Forgács bal oldali beadása találta üresen 
a hosszú oldalon az ötös sarkánál Diego Velát, aki egyből a háló-
ba lőtt (0-1).  A második játékrészben talán kevesebb volt a ven-
déghelyzet, de így is sikerült megduplázni az előnyt. A 73. percben 
Makrai jobb oldali keresztlabdájára kiválóan érkezett Szarka Ákos 
és tíz méterről a kapu jobb oldalába bólintott, (0-2). Ez maradt a 
végeredmény. 

OTP Bank Liga 1. forduló Vasas FC – Diósgyőri VTK 0-2 (0-1)
– Nehéz mérkőzés volt, azonban az első perctől kezdve uraltuk a 

találkozót, megérdemelten győztünk. Amit elterveztünk, az meg-
valósult, próbáltuk korán és magasan letámadni az ellenfelet, ami 
többé-kevésbé sikerült. Természetesen van hová fejlődni, sokszor 
egy-két ütemmel később értünk oda vagy el sem indultunk. Ezzel 
együtt le a kalappal a játékosok előtt, futómennyiségben, hozzáál-
lásban hozzátették, ami elvárható, így tudtunk a Vasas fölé kere-
kedni. Szép győzelmet arattunk, a pillanatot lehet ünnepelni, de 
kőkeményen kell tovább edzeni.– értékelt a mérkőzést követően 
Bódog Tamás szakmai igazgató. (dvtk.eu)
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GYŐZELEM A NYITÁNYON!

Július 23. és 29. között Győr ad otthont az Európai Ifjúsá-
gi Olimpiai Fesztiválnak (EYOF), melyen hat miskolci te-
hetség is megmérettetheti magát. Hétfőn délelőtt az atléti-
kai centrum futópályáján beszélgettünk a főszereplőkkel.

A Miskolci Városi Sportiskola hat fiatalja készülhet az 
olimpiára, amire Deák-Bárdos Mihályék igazán büszkék 
lehetnek, hiszen ha az egyéni sportágakat nézzük, egyet-
len klub sem képviseltetheti magát ilyen sok versenyzővel. 
A sportiskola szakmai igazgatója szeretné, ha a „miskolci 
különítmény” eredményesen szerepelne, de véleménye sze-
rint még fontosabb, hogy kiadják magukból a maximumot. 
– Pályafutásotok egyik legfontosabb eseménye vár rátok – 
mondta Deák-Bárdos Mihály a 2000 és 2003 között született 
versenyzőknek. – Élvezzétek ki minden pillanatát a viadal-
nak, mert kevés sportolónak adatik meg, hogy Magyaror-
szágot képviselje ilyen fiatalon egy világeseményen, ráadá-
sul hazai pályán. Ne a helyezés legyen a fő szempont, hanem 
az, hogy kihozzátok magatokból a maximumot!

Három atléta (Bacsa Fanni, Iván Zsombor és Pintér Erik), 
két judós (Faragó Petra és Feczkó Csanád) és egy úszó (Vécsei 
Réka) utazhat a most vasárnap rajtoló sporteseményre. Múlt 
héten még Miskolcon készült a csapat, de szombaton már Bu-
dapestre utaznak az ünnepélyes fogadalomtételre. Szerencsé-
re a versenyhelyszínek nem lesznek egymástól távol, így akár 
még szurkolhatnak is egymásnak fiatal sportolóink. T. M. 

Hajrá Diósgyőr, hajrá magyarok!

A hétvégén ismét idegenben szere-
pel a Diósgyőr, a címvédő Buda-
pest Honvéd ellen is a győzelem a 
cél. A mérkőzés szombaton 18 órá-
tól kezdődik, a Bozsik stadionban.

Lipták Zoltán a múlt hétvégén eltil-
tás miatt nem léphetett pályára, de a 
Honvéd ellen már számíthat rá Bódog 
Tamás. A szakmai igazgató irigylésre 
méltó helyzetben van, hiszen amellett, 
hogy Liptákot hadba küldheti, a „győztes 
csapaton ne változtass” elvet is követheti.

– Mindenki egészséges, a fiúk parádés 
formában vannak – mondta el a csütör-
töki sajtótájékoztatón Bódog Tamás, aki 
szerint viszont egyáltalán nem lehet leírni 
a szerdán Bajnokok Ligája selejtezőn ve-
reséget szenvedett hazai gárdát. – Láttuk 
a Honvéd meccsét, tudjuk, mik az erős-
ségeik és a gyengéik. Legjobb tudásunk 
szerint igyekeztünk felkészíteni a játéko-

sokat, remélem, ki tudjuk használni a le-
hetőségeket. A három pontért megyünk 
Budapestre, a csapat jó formában van, a 
heti munkát becsületesen elvégeztük. Az a 
lendület, ami jellemzett minket az elmúlt 
öt-hat hétben megmaradt, abszolút pozi-
tív hozzáállással megyünk neki a mérkő-
zésnek – hangoztatta a szakmai igazgató. 

A Honvéd kettős vereséggel, 5-3-as ösz-
szesítéssel búcsúzott a BL további küzdel-
meitől, ennek ellenére a két kupameccs 

között győzött az NB I nyi-
tányán, a Szombathelyi Ha-
ladást magabiztosan fektette 
két vállra (2-0). Bódog szerint 
nem véletlenül lettek bajno-
kok a fővárosiak, jó csapatuk 
van és biztos, hogy ezt a szom-
bati összecsapáson is bizonyí-
tani akarják. Ugyanakkor a 
DVTK is ott lesz a pályán és 
Diego Vela szerint nincs okuk 

a félelemre. – Nagyon remélem, hogy 
ugyanúgy játszunk, mint a Vasas ellen – 
fogalmazott a miskolciak spanyol közép-
pályása. – Felkészültünk, alaposan rákon-
centráltunk az ellenfélre, bízom abban, 
hogy ismét győztesen hagyjuk el a pályát. 
A nyáron nem volt nagy mozgás az öltö-
zőben, a csapat magja megmaradt és úgy 
hiszem, hogy az újaknak gyorsan sikerült 
beilleszkedniük – tette hozzá.

TÓTH MILÁN

EGY ARANY, ÖT ÉREM A MISKOLCI ÚSZÓK TERMÉSE
A múlt héten a Kemény Dénes Városi Sportuszoda adott 
otthont az országos cápa bajnokságnak. A viadalon kiválóan 
teljesítettek a Miskolc Városi Sportiskola tehetségei, hiszen 
amellett, hogy egyéni csúcsokat úsztak, egy bronz-, három 
ezüst- és egy aranyéremnek örülhettek.

Az idei évben a cápa korosztályban a 2005-ben és 2006-
ban született fiúk, valamint a 2006 és 2007-ben született lá-
nyok vehettek részt. Az MVSI-t tíz fiatal képviselte, akik nem 
hoztak szégyent Hölcz Péter és Sajgó László edzőkre. Többen 
is egyéni csúcsokat döntöttek, aranyjelvényes minősítéseket 
szereztek, de a legfontosabb, hogy a dobogón is több ízben 
állt miskolci tehetség. A legfényesebb medáliát Tulipán Ben-
ce szerezte 200 méter pillangón, de ezüstnek örülhetett Kiss 
Róbert Ádám és Esztián Petra is, utóbbi ráadásul két ízben.

Ifjúsági olimpia:
Van esély a miskolci 
éremszerzésre!
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A Hell cégcsoport alumí-
nium italdobozokat gyártó 
üzemet létesített Szikszón. 
Az energiaitalt gyártó tár-
saság tulajdonában lévő Qu-
ality Pack Zrt. 30 milliárd 
forintos beruházással épült 
üzemét nemrégiben adták át.

A 42 ezer négyzetméter 
alapterületű gyár évi 1,2 mil-
liárd darabos kapacitással vi-
lágszínvonalon képes gyárta-
ni 250 milliliteres alumínium 
italdobozokat és hozzá a do-
boztetőket. A tervek szerint 
a cégcsoport 2019 végére 320 
új munkahelyet hoz létre, a 
dobozgyár pedig három éven 
belül újabb 150 embernek ad 
majd munkát. Az avatáson 
Szabó László, a Külgazdasági 

és Külügyminisztérium par-
lamenti államtitkára hangsú-
lyozta: a gazdasági növekedés 

motorja a mo-
dern és innova-
tív technológiai 
megoldások al-
kalmazása. Erre 
kiváló példa a 
Hell csoport leg-
modernebb és 
leghatékonyabb 
technológiát al-
kalmazó új gyá-
ra.

Kiemelte, az 
új beruházások 
tovább erősítik 
a Hell csoport 
meghatározó 
szerepét mind 
a magyar, mind 
pedig a nem-
zetközi piacon. 
Ez a kormány 
azon célkitűzé-

sével is egybeesik, hogy mi-
nél több magyar tulajdonú 
vállalkozás érvényesüljön a 

külpiacokon. Csereklye Bar-
nabás, a Quality Pack Zrt. 
cégvezetője elmondta, Ma-
gyarország első alumíniumi-
taldoboz-gyára egyedülálló 
stratégiai pozíciót jelent a 
Hellnek az üdítőital- és ener-
giaital-gyártásban. A fejlesz-
tés az Eximbank Zrt., az 
Unicredit Zrt., és a Raiffei-
sen Bank Zrt. társfinanszí-
rozása mellett valósult meg. 
Szijjártó Péter külgazdasági 
és külügyminiszter tavaly je-
lentette be, hogy a Hell cég-
csoport a 30 milliárd forin-
tos beruházáshoz 7 milliárd 
forint vissza nem térítendő 
támogatást kap, egyedi kor-
mánydöntés keretében. A 
Hell nettó árbevétele 2016-
ban közel 28 milliárd fo-
rintra nőtt az előző évi 19,9 
milliárdról. Adózás előtti 
eredménye 1,336 milliárd fo-
rint volt tavaly.

Nagy léptékű, 3,4 milliárd 
forintos beruházással bőví-
ti felsőzsolcai gyárát a Sicta 
Kft. - jelentette be szerda 
délután Budapesten Szij-
jártó Péter külgazdasági és 
külügyminiszter. 

A vállalat a világ egyik ve-
zető alkatrészgyártója, Eu-
rópában piacvezető a tur-
bó-feltöltők alkatrészeinek 
gyártásában. Vevői között 
megtalálhatók a világ leg-
nagyobb autógyárai, a Fel-
sőzsolcán gyártott alkat-
részeket egyebek mellett 
Mercedesekbe, Porschékba 
és Audikba szerelik be.

- A cégcsoport Franciaor-
szág és Magyarország mel-
lett Bulgáriában és Kíná-
ban is jelen van, felsőzsolcai 
gyárunkat tíz évvel ezelőtt 
alapítottuk - mondta el a tá-
jékoztatón André d’Alés ve-
zérigazgató. Eddig 30 millió 
eurót fektettek be ide, a gyár 
azóta a cégcsoport stratégiai 
központjává nőtte ki magát.

A Sicta azért döntött Ma-
gyarország mellett, mert úgy 

vélik, hazánkban befektető-
barát a politika és az adókör-
nyezet. A magyar munkaerő 
kiválóan képzett és felkészült, 
s Felsőzsolca mellett szólt a 
Miskolci Egyetem közelsége 
is. Az egyetem és a cég szoro-
san együttműködik a duális 
képzések tekintetében.

Csöbör Katalin országgyű-
lési képviselő köszönetet mon-
dott a cégcsoportnak azért, 
hogy magyarországi leányvál-
lalatát Felsőzsolcán, az ő vá-
lasztókörzetében hozta létre. 

A befektetésnek köszönhető-
en 115 új munkahelyet teremt 
a cég és ahogy eddig, úgy a jö-
vőben is fontos szempont lesz 
a magyarországi beszállítók 
arányának a bővítése. 

Szijjártó Péter kiemelte, a 
beruházás 13 százalékát – 
azaz 437 millió forintot – a 
magyar kormány biztosítja, 
– A világban a termelési ka-
pacitásokért zajló verseny át-
alakult, s ebbe Magyarország 
is benevezett – hangsúlyozta. 
– Itt a legalacsonyabb a tár-

sasági adó és személyi jöve-
delemadó kulcsa Európában, 
a munkára rakódó adóterhek 
folyamatosan csökkenni fog-
nak a következő időszakban 
is. A duális képzés elterjesz-
tésével az ország meg tud fe-
lelni a munkaerőpiacon je-
lentkező kihívásoknak és a 
kormány a kontinens egyik 
legszélesebb körű költség-
vetési támogatási rendszerét 
működteti a beruházások 
ösztönzése érdekében.

TÓTH M. 

Világszínvonalú dobozgyár épült Szikszón

Három és fél milliárdos beruházás,  
több mint száz új munkahely Felsőzsolcán

A legmodernebb, leghatékonyabb technológiát alkalmazzák

Több mint 420 diák dol-
gozik idén nyári munkán 
a miskolci polgármesteri 
hivatalban, a különböző 
önkormányzati cégeknél, 
valamint a Miskolc Hol-
ding tagvállalatainál.

A fiatalok számos terüle-
ten kipróbálhatják magukat. 
Vannak, akikhez az admi-
nisztratív munka áll köze-
lebb, de más egyéb mellett 
utasszámlálói, teremőri fe la-
dat körben, vagy éppen nyá-
ri táborok felügyelőiként is 
el tudnak helyezkedni a diá-
kok. Koczák Szilvia szóvivő 
elmondása szerint, a polgár-
mesteri hivatalban idén ösz-
szesen 62-en végeznek nyári 
munkát július 1- augusztus 
31. között, három turnusban.

Barta Eszter, az MVK Zrt. 
PR-főmunkatársa arról tájé-
koztatott, hogy náluk idén a 
buszok és a villamosok ta-
karításában is segédkeznek 

diákok. – Érdekes és pozitív 
dolog látni, milyen szemlé-
letváltáson mennek keresz-
tül az itt dolgozó gyerekek. 
– mondta. Tapasztaljuk, 
hogy sokkal felelősségtelje-
sebben utaznak, és jobban 
odafigyelnek a járművek 
tisztaságára, magánszemé-
lyekként is. Mérai Dorina 
és Bajó Alexandra idén má-
sodjára vesznek részt a di-
ákmunka-programban.

– Tavaly voltunk már és 
akkor is nagyon tetszett. A 
hangulat és a környezet jó, 
úgyhogy szívesen jönnénk 
jövőre is – nyilatkozta vidá-
man Alexandra. – Hat órát 
dolgozunk, reggel nyolctól 
délután kettőig vagyunk itt 
– tette hozzá Dorina. A meg-
kérdezett diákok elsősorban 
mindenhol a jó munkahelyi 
légkört emelték ki, de persze 
a kereset sem mindegy. 

MÉDER N. 

Sokan jelentkeznek nyári  
diákmunkára

Jó légkör, pénzkereset

A munka 
törvény-

könyve sze-
rint, a mun-

kaviszony 
megszünte-

tése rendes felmondással 
egyoldalú munkáltatói in-
tézkedés, amely az érintett 
munkavállaló hozzájárulá-
sát nem teszi szükségessé. 

A rendes felmondás akkor 
tekinthető „közöltnek”, ha azt 
az érintett munkavállalónak 
átadják. Az átadás történhet 
személyesen, de postai úton is.

A rendes felmondás köz-
lése akkor is hatályos, ha 
az érintett munkavállaló az 
átvételt megtagadja, vagy 
szándékosan megakadá-
lyozza. A munkáltatónak 
erről jegyzőkönyvet kell fel-
vennie, s ezt két tanú alá-
írásával kell hitelesítenie. 
A munkavállaló aláírása eb-

ben az esetben nem a rendes 
felmondással való egyetér-
tésként értékelendő, csupán 
a felmondás sikeres átadását 
igazolja. A felmondás közlése, 
az irat átvételének megtaga-
dása ellenére is hatályos.

A felmondás átvételének a 
megtagadása azért sem cél-
szerű, mert így a munka-
vállaló nem ismerheti meg a 
benne foglaltakat. A felmon-
dás jogi megtámadásra, ke-
reset indítására nyitva álló 
határidő viszont elkezdődik.

A rendes felmondással 
szemben, a dolgozó munka-
ügyi pert kezdeményezhet a 
munkaügyi bíróság előtt. Itt 
lehet vitatni, a felmondásában 
foglalt indokokat. A felmon-
dásban foglalt indokolásnak 
ugyanis valósnak és okszerű-
nek kell lennie, ezt a körül-
ményt a bíróság vizsgálja.

DR. STRASSBURGER GYULA 
ÜGYVÉD

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Munkajog

Varga László országgyűlési képviselő 2017. jú-
lius 26-án (szerdán) 17.00-18.00 között lakossági 
fogadóórát tart a Perecesi Közösségi Házban (Bol-
lóalja u. 160.).

LAKOSSÁGI FOGADÓÓRA



 A B.-A.-Z. Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara (BOKIK) Kézműipa-
ri Tagozatának meghívására me-
gyénkbe látogatott nemrégiben 
Parragh László, a Magyar Keres-
kedelmi- és Iparkamara elnöke. 

Megyei prog-
ramját Mezőkö-
vesden kezdte, 
ahol Tállai And-
rással találko-
zott. Mint ér-
dek lődésünkre 
elmondta, ha-
gyományosan jó 
kapcsolatot ápol 
a miniszterhe-
lyettessel, most a NAV-átalakítás tapasztala-
tairól beszélgettek.

– A kamara aktívan részt vett ebben, több 
javaslatunkat el is fogadta a kormány – hang-
súlyozta Parragh László. – Az elektronikus 
adóbevallás óriási sikert aratott, közel más-
fél millióan használták ki ezt a lehetőséget. 
A jövőben a kis- és középvállalkozásoknak is 
lehetőségük lesz erre. A kormány hajlik rá, 
és ha ez megvalósul, jótékony hatással lesz a 
NAV eredményességére is – tette hozzá. 

Az elnök a BOKIK Kézműipari Tagozatá-
nak összejövetelén is részt vett Miskolcon, a 
Népkerti Vigadóban. Itt egyebek mellett an-
nak a jelentőségét emelte ki, hogy a kamara 
kapcsolatrendszere erős legyen a gazdaság 
valamennyi irányába, kis- és nagyvállala-
tok felé egyaránt. – Azok az emberek, akik 
itt megjelentek, szeretik a munkájukat, ér-

tékes szolgáltatásokat 
nyújtanak, segítenünk 
kell őket a fejlődésben – 
hangsúlyozta.

Kovács J. Attila a BO-
KIK kézműipari alelnö-
ke lapunknak elmond-

ta, a találkozóra nemcsak a kamara tagjai, 
hanem a népművészeti egyesületek vezetői 
is meghívást kaptak. – Ilyenkor kicsit visz-
szatekintünk az elmúlt időszak történései-
re, a kézműves kupára. A visszatekintés után 
azonban előre tekintünk és láthatjuk, hogy 
bizony bőven van még teendő. Szeretnénk 
például, ha erősödne a kamara és a népmű-
vészeti egyesületek együttműködése úgy vél-
jük, a népi kézművességnek is teret kell kap-
nia – fogalmazott az alelnök.

Bihall Tamás, a BOKIK elnöke kérdésünk-
re megerősítette: van még teendőjük a kis-
vállalkozások területén, segíteni, korszerűsí-
teni kell őket. – A társaság erősödik, aminek 
örülünk és ezt a tendenciát természetesen a 
jövőben is szeretnénk fenntartani – nyilat-
kozta az elnök. 

TÓTH MILÁN

Határozottan nyár van. Mutatja ezt a már-már trópusira hajazó időjárás, és az is, hogy a 
lányok testét egyre kisebb felületen takarja valami ruhára emlékeztető anyagdarab. Meg-
jelentek a nyár igazi hírnökei, a színes hazai gyümölcsök is: ha idén még nem csurgott vé-
gig a könyöködön az őszibarack leve, nem húzta össze arcizmaidat a meggy savanykás íze, 
úgy nem is vagy igazán a nyár szerelmese. 

Ha valamikor, 
most igazán el-
jött az ideje, hogy 
a nyakatokba ve-
gyétek a várost 
szombat reggel és 
a hajnali órákban 
lebandukoljatok a 
város szívében lük-
tető piacra, vagy hi-
vatalosabb nevén a 
Búza téri ősterme-
lői piacra. Mielőtt azonban nekiló-
dulnátok, lenne egy-két tanácsunk a 
„piacszüzeknek”.

A legnagyobb hiba, amit egy iga-
zi amatőr elkövethet, ha nincs terve. 
Piacra konkrét tervvel kell érkezni, 
különben a rengeteg szín- és hang-
hatás olyannyira elvonja majd a fi-

gyelmünket, hogy a végén már azt 
sem tudjuk majd, melyik paradicso-
mos stand mellett jöttünk be. Tehát 
mindenképpen legyen bevásárlólis-
ta! Abban az esetben, ha nincs ilyen, 
könnyedén megeshet, hogy amikor 
otthon már odatettük a hagymát 
pirulni, akkor döbbenünk rá, hogy 

mindent vettetek, 
csak épp a burgonya 
hiányzik a paprikás 
krumplihoz. Megtör-
tént eseten alapul a 
sztori!

A következő pont 
a piaci protokollban: 
ne nyúljunk semmi-
hez! Higgyétek el, tu-
dom, mennyire nehéz 
megállni a nyomko-
dást vagy azt, hogy 

kézbe vegyük a 
portékát. Én is 
„fogdosós” faj-
ta vagyok, de a 
kereskedők erre 
harapnak a leg-
jobban. Érthe-
tő! Hiszen ha 
otthagyjuk az 
ujjaink apró 
lenyomatát a 
gyümölcsökön, 
akkor bizony a fránya őszibarack 
bebarnul és eladhatatlanná válik. 
Ha érdekel, mennyire puha a ba-
rack, akkor kérdezz rá. Ha pedig 
szaglászni is szeretnél, kérj erre en-
gedélyt!

Jön az alku kérdése. Nagyszü-
leinktől megtanulhattuk: „a pia-
con alkudni kell”. Vannak azonban 
olyan analfabéták – például én – 
akik fizikailag képtelenek erre a fo-
lyamatra. Nem főbenjáró bűn, ha ez 
a lépés lemarad a piaci túrából – ha 
valaki mégis ellenállhatatlan vágyat 
érez erre, inkább a kinti részen pró-
bálkozzon. Az árucsarnokban nem 
annyira bevett szokás.

Azokat a cuki, törékeny néniket 
szeretem igazán, akik pár évtized-
del szinte visszarepítenek a múltba, 
amikor megkérdezik: „Mit adhatok, 

kedveském?” Annyira édes, hogy 
el is felejtem, tulajdonképpen aka-
rok-e főzni tököt vagy csak egy pár 
szál répára lenne szükségem a hús-
levesbe...  Engem, mint naiv vásárlót 
már megvett a néni!  Van azonban 
a másik véglet is: aki elől nincs me-
nekvés. Folyamatosan kurjongatni 
fog utánunk: friss az 
eper… tessék a friss 
házi epret… olcsón 
adom kilóját! Amíg 
lát téged, hallani fo-
god őt... 

S hogy milyen mód-
szer alapján cikáz-
zunk a sorok között? 
Én az össze-vissza jár-
kálós típus vagyok, 
de nem feltétlenül ez 
a módszer a leghaté-

konyabb. Minden alkalommal kife-
lejtek valamit, vagy eltévedek, vagy 
nem találom meg, amit korábban 
kinéztem, stb. Célszerű inkább szé-
pen sorban haladni vagy pedig cél-
tudatosan lépdelni a kiválasztott 
termék felé.

MUNTYÁN BERNADETT
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Kézművesek találkoztak 
Miskolcon 

Szinte minden második miskolci vendéglátóipari vállalkozás 
trükközik a mennyiségekkel – tudtuk meg a fogyasztóvédelem 
szakembereitől. A kis- és középvállalkozások szankciója az 
első esetben még csak egy figyelmeztetés, de a visszaesőknél ti-
zenötezer forinttól akár félmillióig is terjedhet a büntetés.

Kedden mi is részt vettünk egy ilyen ellenőr-
zésen - ezúttal a Széchenyi utcai Borsodi Sörö-
zőt vették górcső alá.  Az ellenőrök ezúttal is 
egyszerű vendégként érkeztek. Rendeltek, majd 
közölték a pincérrel látogatásuk valódi okát.

Vizsgálták, mit tartalmaz az árlap kínálata, mi-
lyen árakon lehet megvásárolni az italokat-éte-
leket. Nézték, milyen a kiszolgálás, valóban any-
nyiba kerül-e az áru, mint amennyi az árlapon 
szerepel, illetve hogy valóban akkora mennyi-
séget kapnak-e a vendégek, amekkorát kértek. 
Megállapították, hogy ezúttal bőven megvolt a 
szükséges mennyiség, sőt, annál még több is.

A Borsodi Söröző 1999 óta működik, a 2013-
tól a vendéglátóhelyet üzemeltető cégnek Ficsór 
István a tulajdonos-üzletvezetője. Elmondta, 
még soha nem indult eljárás ellenük. – Folyama-
tosan figyeljük a jogszabályváltozásokat, min-
den szabályt betartunk, így a fogyasztóvéde-

lem munkatársai 
itt mindig mindent 
rendben találnak, 
pedig évek óta jár-
nak ide ellenőrizni 
– fogalmazott.

Nem mindegyik 
vállalkozás jár azonban el így, tudtuk meg Hor-
váthné Szendrei Szilviától. – Minden máso-
dik vállalkozásnál találunk jogsértést, egészen 
konkrétan mennyiségi kifogással éltek munka-
társaink. Fokozzuk az ellenőrzéseket, a kis- és 
középvállalkozások szankciója az első esetben 
még csak egy figyelmeztetés, de a visszaesők-
nél tizenötezer forinttól akár félmillióig is ter-
jedhet a büntetés – hangsúlyozta a Miskolci Já-
rási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi 
Főosztály főosztályvezető-helyettese.

Mint megtudtuk, a főosztály munkatársai 
június közepe óta körülbelül a huszadik 
ellenőrzésüket végezték ebben a tárgy-
ban. A szakminiszter száz ellenőrzést 
rendelt el augusztus végéig az idegen-
forgalmi attrakciók közelében és a na-
gyobb fesztiválokon Borsodban. A száz 
borsodi ellenőrzésből mintegy ötven 
a Miskolci Járási Hivatalhoz tartozik. 
Nyár végéig tehát még körülbelül har-
minc alkalommal tartanak próbavásár-
lást.      RÉPÁSSY OLÍVIA

Figyeljünk a mennyiségre  
a vendéglátóhelyeken!

„HOGY A KILÓJA?” – piaci körképünk, nyár derekán

FOGYASZTÓVÉDELEM

Horváthné  
Szendrei Szilvia



Összesen huszonnyolc - tizenhat férfi és tizenkét női – egyetemi csapat (többségében hazájuk országos bajnokai) érkezett 
Miskolcra, a 14. Egyetemi Kosárlabda Európa-bajnokságra. Tizenhat országból jöttek el a kontinensviadalra, az elmúlt évek 
egyik legkiemelkedőbb miskolci sporteseményére. Összesen hetvennyolc mérkőzést játszottak, s játszanak még vasárnapig 
a fiatal egyetemi kosarasok, a megújult Egyetemi Körcsarnokban, a Jégcsarnokban és a Generali Arénában. Fotónkon stras-
bourgi egyetemisták köszöntik Miskolcot.                                                                                                           FOTÓ: MOCSÁRI   LÁSZLÓ
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Öt autó ütközött a Petőfi 
téren

Súlyos baleset történt szerdán kora délután Miskolcon, a Petőfi 
Sándor térnél, a Macropolisnál lévő kereszteződésben, ahol öt autó 
ütközött össze. Dojcsák Dávid, a megyei katasztrófavédelmi igaz-
gatóság sajtószóvivője elmondta, a karambolban két kisteherau-
tó és három személygépkocsi volt érintve. A helyszínre a mentők, 
rendőrök és a tűzoltók is riasztást kaptak, egy sérültet feszítő-vágó 
berendezés segítségével szabadítottak ki a roncsból. Üveges Csaba, 
az Országos Mentőszolgálat Észak-Magyarországi Régiójának szó-
vivője érdeklődésünkre elmondta: a balesetnek egy súlyos és két 
könnyebb sérültje van. Megerősítette korábbi információinkat, mi-
szerint egy gyermek is megsérült az ütközésnél.

Másfél éves kislány is az 
áldozatok között

Emberölés bűntett elkö-
vetésének megalapozott 
gyanúja miatt folytat bün-

tetőeljárást a B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság B. Csaba 36 
éves mezőcsáti férfival szemben. A gyanúsított július 17-én a haj-
nali órákban egy családi veszekedés következményeként felgyúj-
totta saját házát, amiben egy felnőtt és három gyerek aludt. Mi-
után a tűz továbbterjedt a gyújtogató elmenekült a helyszínről.

Az egyre terjedő lángokból egy 14 éves lány és egy 12 éves fiú még 
ki tudott menekülni, időközben azonban felrobbant egy gázpalack 
is. A 33 éves apa a 1,5 éves lányával már nem tudott kijutni az ingat-
lanból.  A rendőrök azonosították, majd elfogták a gyújtogatót. 

Gyalogosgázolás Diósgyőrben
A rendőrség tájé-

koztatása szerint el-
gázoltak egy nőt Di-
ósgyőrben, az Ady 
Művelődési ház előtt, 
a kijelölt átkelőhe-
lyen. Hétfőn kora 
este az Árpád úton 
egy személygépkocsi 
vezetője a megenge-
dett sebességnél gyorsabban haladt, majd a kijelölt gyalogátkelő-
helyen nem biztosított elsőbbséget. A baleset áldozatát súlyos sérü-
lésekkel szállították kórházba a mentőszolgálat munkatársai.

A mezőkövesdi rendőrök kapták el a fosztogatót
Elfogták a mezőkövesdi rendőrök azt a 31 éves sarudi férfit, aki 

hónapokig fosztogatta a hétvégi házakat. 2017. májusa és júliusa 
között a mezőkövesdi üdülőövezetben négy hétvégi házba sur-
rant be ahonnan készpénzt, valutát és arany ékszereket lopott. A 
Mezőkövesdi Rendőrkapitányság bűnügyi osztálya lopás bűntett 
és lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat 
büntetőeljárást a gyanúsítottal szemben, aki kihallgatása során be-
ismerte, hogy Heves megyében Tiszanána település üdülőöveze-
tében szintén négy, míg a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lévő 
Tiszaörs településen egy hasonló bűncselekményt követett el. A 
Mezőkövesdi Rendőrkapitányság értesítette a Határon Átnyúló 
Rendőri Együttműködés keretében az elfogásról a társszerveket is.

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 - április 20) Legszívesebben félre tenne 
mindent, és lazítana egy kicsit, de attól fél, hogy a körmére 
ég a munka. Lehet, hogy most valami olyasmit is el kell vál-

lalnia, amit nem nagyon szeretne, de ha megfizetik a dolgot, miért ne?

Bika (április 21 - május 20) Eddig is sok dolga volt, most 
azonban újabb felelősséget vállalt, és ez még több terhet ró-
hat a nyakába. Bízik benne, hogy ezzel a feladattal is idejében 

elboldogul majd, értékelni fogják a munkabírását. 

Ikrek (május 21 - június 21) Alaposan be kell osztania az 
energiáit, mert ha mindennek egyedül akar a végére járni, ak-
kor ez egy nagyon fárasztó hét lesz. Igyekezzen előre kidolgo-

zott tervet követni, a kommunikáció sokat segíthet a héten.

Rák (június 22 - július 22) Megérti, ha valamiről le kell 
mondania, de nem szeretné azt, hogy ezek a dolgok a feje fö-
lött történjenek. Úgy érzi, jogos elvárás, hogy valaki Önnel is 

megossza, mi miért, történik, mi van a dolgok hátterében. 

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Nem adja be egysze-
rűen a derekát, ha olyasmiről van szó, amivel egyébként nem 
ért egyet. Észérvekkel azonban Önt is meg lehet győzni, de ne 

vállaljon felelősséget mások munkájáért, ha kell, álljon a sarkára.

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Még éppen időben 
van, hogy meghozzon egy fontos döntést. Egy őszinte beszél-
getés valakivel ezekben a napokban felnyithatja a szemét, 

megértheti, mire van igazán szüksége. Ezen a héten tartsa ehhez magát.

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Az egészség a legelső, 
ennél semmi nem lehet fontosabb. Nem egyszerű hét elé néz, de 
figyeljen arra, hogy saját magára is jusson ideje, különben súlyos 

árat fizethet. Fontos, hogy ne akarjon mindent egyszerre elvégezni. 

Skorpió (október 24 - november 22) Egyszerű dolgot kér 
valakitől, és bosszantja, amikor még ezt sem teszi meg. Egy 
korábbi szívességet nem lehet számon kérni, de korábban Ön 

is tett már érte annyit, hogy kicsit most ő is megerőltesse magát.

Nyilas (november 23 - december 21) Szeretné kivenni a 
részét egy fontos családi eseményből, de úgy érezheti, mint-
ha mások nem engednék közel. Pedig ez nem így van, a csa-

ládjának szüksége van Önre, tévút, ha esetleg máshogy érzi vagy gondolja. 

Bak (december 22 - január 20) Nem érti, hogy tud valaki 
annyira nyugodt maradni egy feszült helyzetben, pedig ez nem 
jelenti azt, hogy ő ne lenne ideges. Mindenki máshogy kezeli a 

stresszt, ezt Önnek is tiszteletben kell tartania, és esetleg utánoznia.

Vízöntő (január 21 - február 19) Olyan híreket kap, melyek 
hallatán kicsit fellélegzik, hogy végül mégis jól alakultak a 
dolgok. Még semmi nincs kőbe vésve, de bizakodóan fordul-

hat a jövő felé. Sokat készült, és ez az eredményein is meglátszik majd.

Halak (február 20 - március 20) Az utolsó pillanatot is ki-
használja, hogy egy kicsit még rátegyen a tűzre, mert abban 
bízik, hogy így nagyobb sikereket érhet el. Próbálkozásait si-

ker koronázza majd, amit jelen esetben nagyon is megérdemelt.

FORRÓ NYOMON

Az állatokat is megviseli a nagy meleg, s ha nem gondosko-
dunk megfelelően kedvenceinkről a kánikulában, annak igen 
komoly következményei lehetnek. Képünkön a Miskolci Állat-
segítő Alapítvány Sajószigeti úti menhelyén frissítik fel az egyik 
„bentlakót” – a kutyus szemlátomást örömmel fogadja a hűsítő 
vízcseppeket. 

A hét fotója
JUHÁSZ ÁKOS   
FELVÉTELE

Hőség

Operafesztivál 2017
4

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben az idei operafesz-
tivál néhány előadásának neveit rejtettük el. Kérjük, a megfej-
téseket együtt, egy levélben vagy e-mailben, legkésőbb 2017. 
július 27-én éjfélig juttassák el szerkesztőségünkbe (3525 Mis-
kolc, Kis-Hunyad u. 9.) vagy az info@mikom.hu e-mail címre. A 
helyes megfejtéseket beküldők között egy-egy 2017-es Mis-
kolci Kalendáriumot 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

Salut Miskolc!
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