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Nagyszabású történelmi játékokkal  
várta az érdeklődőket  

a Diósgyőri vár július 29-30-án. 

Történelmi forgatag a Diósgyőri várban

8.
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MINDENKI A SZINVA TERASZRA!

JÁTÉKOK, VIADALOK, MULATSÁGOK – KÖZÉPKORI MÓDRA!

KÁNIKULA! 

Hajrá Diósgyőr! 6.
oldal
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A gimnáziumokban két hete 
kezdődött, az általános isko-
lákban már régebben tart a 
nyári intézményfelújítás Mis-
kolcon. Idén nyáron több mint 
35 millió forintot szánt az is-
kolák megújulására a Miskolci 
Tankerületi Központ.

– Már tavaly felmértük az 
igazgatók igényeit, s már akkor 
elköltöttünk 29 millió forintot 
karbantartási és felújítási anya-
gokra – úgy, hogy azért tarta-
lék is maradjon. Nagyon fon-
tos, hogy ha egy iskolában év 
közben valami végleg elrom-
lik, azonnal cserélhető legyen, 
ezért sok alkatrész van raktá-
ron – mondta el László István, 
a Miskolci Tankerületi Köz-
pont igazgatója

– A Miskolci Tankerüle-
ti Központhoz nyolcvanegy 
feladatellátási hely tartozik – 
vannak köztük tanintézmény, 
telephely és székhely is – sorol-
ta az igazgató. – Ezen a nyáron 

az előbb említett 29 milliót ki-
egészítettük még 6,3 millióval, 
így összesen több mint 35 mil-
liót fordítunk a felújításokra. A 
tisztasági festések mellett pad-
lóburkolatot, vizesblokkot cse-

réltetünk, ahol kell, tornater-
meket újítunk fel, s azokba az 
intézményekbe, ahol táncmű-
vészeti oktatás folyik, speciális, 
kopásálló linóleumot vásáro-
lunk. Ilyen például az avaste-
tői, a görömbölyi általános is-
kola, a Fazekas Utcai Általános 
Iskola vagy a Herman Ottó Ál-
talános Iskola is.

Lesz, ahol lefestik a radiáto-
rokat, kijavítják, korszerűsítik 
a világítást, kinek-kinek igénye 
szerint, hiszen – ahogy László 
István hangsúlyozta – folya-
matos kapcsolatban vannak az 
iskolaigazgatókkal. Egy biztos: 
tanévkezdésre mindennel ké-
szen kell lenni, hogy a diákok 
már megújult környezetben 
vehessék újra birtokba tanul-
mányaik helyszíneit.

Város
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Az Európai Unió és a ma-
gyar kormány támogatásá-
val, közel 48 millió forint-
ból valósult meg a Miskolci 
Egyesített Szociális, Egész-
ségügyi és Gyermekjóléti 
Intézmény (MESZEGYI) Új-
győri Szolgáltatási Központ-
jának az infrastrukturális 
fejlesztése.

Az önkormányzat tulajdo-
nában lévő, időskorúak ellá-
tásának helyet adó központot 

kívülről és belülről egyaránt 
modernizálták, építészeti, gé-
pészeti és elektromos felújítá-
son is átesett, s az energiaha-
tékonysági korszerűsítés sem 
maradt el. A válaszfalakat fel-
váltották a könnyűszerkezetes, 
hő- és hangszigetelt gipszkar-
tonfalak, és a régi nyílászáró-
kat is újakra cserélték. A külső 
homlokzat nem csak új színt, 
hanem hőszigetelést is kapott, 
míg a benti helyiségeket kifes-
tették és leburkolták.

A mozgássérültekre is gon-
dolva parkoló, rámpa és aka-
dálymentes mosdó is készült, 
a gyengénlátók segítésére pe-
dig színkontrasztos vezető-
sávokat alakítottak ki. – A 
MESZEGYI, az önkormány-
zat és a képviselők segítsé-
gével, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap társfinanszí-
rozásával valósult meg a beru-
házás – mondta el Deák-Bár-
dos Mihály önkormányzati 
képviselő. – Kívül-belül tel-
jesen megújult az intézmény, 
amelynek nagyon örülök, hi-

szen ráfért már a korszerű-
sítés. Biztos vagyok benne, 
hogy a klubtagok örömmel 
veszik birtokba – hangoztatta 
a képviselő. Gúr Péter Attila, a 
MESZEGYI megbízott intéz-
ményvezetője arról szólt, hogy 
a központ az Újgyőri főtér és 
környékén élő idősebb lakos-
ság gondozását segíti.

– Egy nappali ellátásos klub 
működik ebben az épületben, 
és mivel hosszú évek óta nem 
történt jelentősebb beruhá-
zás, boldogan tértünk vissza a 
megújult központba – részle-

tezte a megbízott intézmény-
vezető. – A nappali ellátásnak 
az a lényege, hogy az idősek 
társaságban legyenek, közös-
ségi életet éljenek. Itt kulturált 
körülmények között tölthe-
tik el az idejüket, a mi felada-
tunk pedig az, hogy hasznos-
sá tegyük a napjaikat. Vannak 
benti foglalkozásaink, de kö-
zösségépítő lehet egy kirán-
dulás, vagy akár egy városi 
rendezvényen való részvétel is 
– tette hozzá.

„A mi feladatunk, hogy hasznossá tegyük a napjaikat”

KORSZERŰ ÉPÜLETET KAPTAK AZ ÚJGYŐRI IDŐSEK

A miskolci kórházi har-
monizáció következő lé-
péseként, a Szent Ferenc 
Tagkórházba költözik a 
diósgyőri rehabilitáci-
ós osztály – tájékoztatott 
hétfői közleményében Tiba 
Sándor, a B.-A.-Z. Megyei 
Központi Kórház főigaz-
gatója.

A költözésre augusztus 
2-3-4-én került sor. – A 
miskolci felnőtt rehabili-
tációs ellátás ezzel tovább 
centralizálódik, a biztonsá-
gosabb betegellátás érdeké-
ben – egy tagkórházon belül 
működik majd három moz-
gásszervi rehabilitációs, egy 

gasztroenterológoiai és egy 
kardiológiai rehabilitációs 
osztály, továbbá a reumato-
lógiai osztály is – hangsú-
lyozza a közlemény.

Kiemelten fontos, hogy 
a fekvőbeteg ellátást nem 
igénylő esetekben – vagy-
is a járóbeteg ellátás során 
– a betegek lehetőleg a la-
kóhelyükhöz legközelebb 
kaphassák meg a szükséges 
ellátásokat. Így a diósgyőri 
lakosok a diagnosztikus 
vizsgálatokat illetve a szük-
séges gyógytorna, fizikote-
rápiás kezeléseket továbbra 
is igénybe vehetik a Kórház 
utca 1. szám alatt is – zárt 
szavait Tiba Sándor.

Átköltözött  
a rehabilitációs 
osztály

Tanévkezdésre befejezik  
a felújításokat az iskolákban

Megújult környezet fogadja a diákokat
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TE HOGY HŰSÍTED MAGAD?
Gyenes Lilla (15 éves):
– Szerintem csakis a medencében lehet 

kibírni ezt a meleget! Én általában így hű-
sölök, de sátorozni is szoktunk menni tó-
partra, ahol szintén kellemes a víz mellett. 
A vízosztás is remek ötlet, gyorsan meg-
szomjazik az ember ilyen kánikulában.

Csohány Domitilla (38 éves): 
– Én úgy gondolom, nagyon fontos a 

megfelelő öltözködés ilyenkor. A gyerekek-
nek például elengedhetetlen a sapka, mi 
egyébként nagyon szeretünk fagyizással is 
hűsölni, pedig természetesen mindig van 
nálunk.

Tóth Kamilla (15 éves): 
– Gyakran járunk ilyenkor piknikezni 

a tópartra a barátokkal. Egy egész hűtő-
ládányi innivalót viszünk, ebben a gyü-
mölcsöket is hidegen tudjuk tartani. Ter-
mészetesen kalapot is viselek ilyenkor, a 
napszúrás és a leégés ellen.

Nagy László (25 éves): 
– Nagyon gyakran választjuk a stran-

dot ebben a nagy melegben. Jól esik a lu-
bickolás a hűs vízben, az ember ki sem 
akar jönni. Lakásban, irodában, zárt he-
lyiségben nagyon fontos ilyenkor a ventil-
látor vagy a klíma megfelelő használata. 

A héten az országos hőségriadón belül Miskolcon is hőségriadó volt. A hőmérő gyakran 38-40 
fok körüli hőmérsékleteket mért. A rendészeti bizottság vezetőjeként ezért fontosnak tartottam, 
hogy ellenőrizzem a kutak, szökőkutak állapotát és működését, amelyek a város egész területén 
rendben üzemelnek. A klimatizált helyek is megfelelő számban állnak rendelkezésre minda-
zok számára, akik a közterekről hűvösebb helyre kívánnak vonulni. Az egészségügyi intézmé-
nyek pedig felkészülten várják az esetleges riasztásokat – írta pénteki közleményében Hubay 
György önkormányzati képviselő. - Fontos, hogy ezekben a napokban különösen figyeljünk oda 
a nyugdíjas családtagjainkra, szomszédainkra, és lehetőség szerint segítsünk nekik a forró na-
pok megpróbáltatásai közepette. Figyelmeztessük őket a napi 3-4 liter víz szervezetbe vitelének 
a szükségességére, lehetőség szerint minden segítséget adjunk meg számukra ezekben a meleg 
napokban. Örömmel jelentem a miskolciaknak, hogy a város minden téren felkészült a legmele-
gebb nyári napok okozta helyzetek kezelésére – zárul Hubay György közleménye.

Miskolc felkészült a hőség kezelésére

Nagyon meleg napokat 
éltünk, keddtől az egész 
országra a legmagasabb, 
harmadfokú hőségriasztást 
rendelte el Szentes Tamás 
országos tisztiorvosi fel-
adatokért felelős helyettes 
államtitkár.

A nagy meleg miatt idén 
harmadszor telepítette ki fris-
sítő párakapuit és csapos áll-
ványait a MIVÍZ a belváros 
forgalmas területeire. A hő-
ségriasztás ideje alatt hideg 
vizet osztanak járókelőknek 
a Centrumnál, a Búza téren 
és a Villanyrendőrnél is. – 
Frekventált helyszíneket ke-

restünk, olyanokat, ahol sok 
ember jár. A Búza téri vásár-
csarnok sarkánál, a Villany-
rendőrnél és a Centrumnál 
pedig legnagyobb a forgalom 
a belvárosban – mondta el Vi-
szokai János, a MIVÍZ Kft. 
szolgáltatási igazgatója. A hő-
ségriadó kapcsán nem csupán 
tiszta, hideg vizet kínálnak a 
járókelőknek – a hűsítést szol-
gálják a párakapuk is, ezek a 
hőségriadó végéig lesznek ki-
rakva. Viszokai János kiemel-
te, átlagosan ötszáz pohárral 
osztanak ki friss vizet az arra 
járóknak naponta, de előfor-
dult már, hogy ez a szám a há-
romezret is elérte.

Hideg vízzel, párakapukkal 
frissítették a járókelőket

Rekkenő hőség van, sorra dőlnek meg 
a melegrekordok. A legjobb, amit te-
hetünk a bőséges folyadék fogyasztása 
mellett, ha lehűtjük a testünket: vagyis 
csobbanunk egyet Miskolc valamelyik 
strandján.

A Selyemréti Strandfürdő 4 óra 30 
perctől várja az úszni vágyókat a hét 
minden napján, az úszómedencébe. A 
többi medence 9 órakor nyit ki. Este 8 
órakor zárja be kapuit a fürdő, így 7 óra 
30 perckor van medence és szauna zárás. 
Nyári szezonban 3 kassza van nyitva: a 
főpénztáron kívül kinyit ilyenkor a Ba-
ross utcai – amihez egy ingyenes parkoló 
is tartozik –, valamint a Selyemrét felőli 
kassza is.

A Miskolctapolca Barlangfürdőbe 9 
órától érkezhetnek hűsölni a látogatók, 
minden nap. A pénztárak 7 óráig vannak 
nyitva, a fürdő pedig 8 órakor zárja be a 
kapuit. A barlangban aquaterápia is üze-
mel, ami 8 órától látogatható egészen 7 
óráig. Hétvégén és ünnepnapokon pedig 9 
órakor nyit ki az aquaterápia. A szombati 
nap kivétel! Ugyanis a hét hatodik napján 
éjszakai fürdőzést tartanak a strand terü-
letén. Minden szombaton DJ-k szolgáltat-
ják a talp alá valót egészen 12 óráig. 

A Miskolctapolcai Strandfürdő külté-
ri úszómedencéjébe már 7 órától érkezhet 
a nagyérdemű, a családi medence pedig 9 
órától nyit ki. Este 7 órakor zárja be kültéri 
medencéit a tapolcai strand. A két kültéri 
medencén kívül, a wellnesben is van lehe-

tőségük felfrissülni a vendégeknek 9 órától, 
este 9 óráig. A fitness részleg 7 órától van 
nyitva munkanapokon, hétvégén 9 órakor, 
a szaunavilág pedig hétköznap 11 órától, 
hétvégén pedig 9 órától várja az izzadni vá-
gyókat.

A kánikula sem mindig ad 
felmentést napi teendőink el-
végzése alól – bizony, ha úgy 
adódik, a legnagyobb meleg-
ben is útnak kell indulnunk. 
Mit tegyünk, mire készüljünk 
ilyenkor, s főleg: mit vigyünk 
magunkkal, ami segíthet átvé-
szelni a hőséget? Erről kérdez-
tük a szakembert. 

– A megelőzés a legfontosabb 
– mondta el Kódor Éva gyógy-
szerész szakasszisztens. – A fo-
lyamatos folyadékbevitel elen-
gedhetetlen, azonban ezzel is 
vigyázni kell, a testsúlyunkhoz 
arányosan mért mennyiséget 
szabad csak meginnunk. Kerül-
jük a szénsavas és nagyon cuk-
ros italokat, mindig tartsunk 
magunknál vizet, bárhová is el-
indulunk. Ha valaki alkoholt 
fogyaszt, ügyelnie kell a folya-
dékpótlásra. Ha vízparton va-
gyunk vagy medence közelében, 
bármennyire is hívogató a hűs 
víz, ittas állapotban ne menjünk 
bele, mert könnyen baleset tör-
ténhet.

Az UV-B sugárzásra is figyel-
ni kell, naptej használata még 

akkor is erősen ajánlott, ha nem 
a strandra megyünk. Napszúrás 
ellen kalappal is lehet védekezni, 
a tarkónkra, homlokunkra vagy 
a csuklónkra helyezett hideg vi-
zes zsebkendő vagy törölköző is 
segít a túlhevülés megelőzésé-
ben. Lázcsillapítót tartsunk ma-

gunknál arra az esetre, ha mégis 
bekövetkezne a napszúrás.

Ha légkondicionált helyiség-
ben kívánunk hűsölni, ne legyen 
túl alacsony a hőmérséklet, és ne 
is üljünk közvetlenül a készülék 
alá. – 22 foknál ne állítsuk hide-
gebbre a klímát, az ennél alacso-
nyabb hőmérséklet nem egész-
séges, főleg ha belegondolunk, 

hogy milyen következmények-
kel járhat, ha a benti 17 fokból 
kimegyünk a 35-40 fokba. 

Főként az idős embereknél 
fontos az elővigyázatosság; ná-
luk ajánlott, hogy ne a legforróbb 
időpontban vágjanak neki az út-
nak, inkább a reggeli órákban 
érdemes elindulniuk. Fontos, 
hogy hűvös szobában legyenek, 

és folyamatosan fo gyasszanak 
folyadékot. Ha valaki szív- és ér-
rendszeri problémákkal küzd, 
rendszeresen szedje a felírt 
gyógyszereit. A melegben foko-
zottan kell figyelni az erek tá-
gulására, a különböző gyógy-
növénytartalmú készítmények, 
például vadgesztenyét tartal-
mazó kenőcsök jók a visszeres 
problémákra. Könnyű, lenge, 
kényelmes ruhákat viseljünk. Ha 
száraz a levegő, és égető a nap-
sütés, érdemes úgy védenünk 
bőrünket, hogy nagyon vékony 
hosszú ujjú felsőrészt viselünk, 
esetleg hosszú, lenge ruhát.

Hosszabb utazásra érdemes 
fertőtlenítő és frissítő, nedves 
törlőkendőt csomagolni, vala-
mint napozás utáni készítményt. 

MÉDER NOÉMI

„Nyár van, alig fürdőruhában…”

LENGE RUHÁZAT, SOK FOLYADÉK – HASZNOS TANÁCSOK 
KÁNIKULA IDEJÉRE



Soós Attila Fidesz-frakcióve-
zető szerint a helyi jobbikos 
politikusok valószínűleg 
elfelejtették tájékoztatni a 
múlt szombaton Miskolcra 
látogató Vona Gábor pártel-
nököt – például az országos 
átlagot meghaladó béreme-
lésről, Bosch-beruházásról 
– ezért a helyi ügyek ismere-
te nélkül volt kénytelen fel-
mondani szokásos leckéjét.

Vona Gábor Miskolcon, a 
párt helyi vezetőinek társa-
ságában arról beszélt, hogy 
a Jobbik továbbra is Európai 
béruniót szorgalmaz, ennek 
érdekében augusztus 20-án 
aláírásgyűjtésbe kezdenek. 
Cél a bérek felzárkóztatása a 
nyugat-európai színvonalhoz.

Soós Attila, a Fidesz helyi 
frakcióvezetője erre reagálva 
úgy fogalmazott: Miskolcon 
köztudott, hogy 2017 elején 
minden közszolgálatban dol-
gozó, több, mint hatezer mun-
kavállaló részesült az országos 
átlagot meghaladó béremelés-
ben. – Minderről a helyi job-

bikos politikusok valószínű-
leg elfelejtették tájékoztatni a 
hétvégére városunkba látoga-
tó Vona Gábor pártelnököt, 
aki ezért a helyi ügyek min-
den ismerete nélkül volt kény-
telen felmondani szokásos 
leckéjét szombat délelőtti mis-
kolci sajtótájékoztatóján – írja 
közleményében Soós Attila.

Az külön szerencsétlensége 
volt a Jobbiknak, hogy pont 
ezen a héten jelentették be, a 
Bosch napokban átadott be-

ruházásával, immár múlt idő-
ben mondhatjuk: Európa leg-
nagyobb kéziszerszám-gyára 
épült fel Miskolcon. Városunk 
gazdasága erősödik, a regiszt-
rált munkanélküliek aránya 
két évtizedes mélypontra ke-
rült településünkön. Ugyan-
akkor a helyi iparűzési adó, 
illetve idegenforgalmi bevé-
telek újabb és újabb csúcsokat 
döntenek Miskolcon – zárta 
szavait a Fidesz miskolci frak-
cióvezetője.

Miskolcon nyitották meg a Harmadik Kor Közérdekű Nyug-
díjas Szövetkezet első irodáját, csütörtöktől már fogadják a 
nyugdíjas éveikben is dolgozni vágyó szépkorúakat. Egész-
ségügy, kereskedelem, turisztika – akár ezeken a területeken 
is újra munkába állhatnak azok, akik szeretnék a nyugdíju-
kat kiegészíteni.

– Hát igen, való-
ban, jól jönne az a kis 
„pótlék” a nyugdíjam 
mellé – nyilatkozta 
Durbák Istvánné, aki 
az elsők között keres-
te fel az Arany Corvin 
üzletházban kialakí-
tott irodát. Elmondá-
sa szerint jó erőben 
érzi magát, úgyhogy 
4, de akár 6 órában is 
tudna még dolgozni. 
Közgazdasági szakkö-
zépiskolában végzett, 
bő 30 éves munka-
viszonya alatt dolgo-
zott pénztárosként és 
könyvelőként is.

A Harmadik Kor 
Közérdekű Nyugdíjas Szö-
vetkezet a diákszövetkezetek 
mintájára az idősek rugalmas 
foglalkoztatását teszi lehetővé. 
Vallják, hogy a munka nem 

csak az életszínvonal elérésé-
hez kell – sikerélményt is hoz, 
közösséget jelent. 

Mindezeket felismerve az 
Országgyűlés megalkotta an-

nak a kereteit, hogy a nyug-
díjasok egy közcélú szövet-
kezet tagjaként rugalmasan, 
nagyon kedvező feltételekkel 
vállalhassanak munkát. – A 
szövetkezeti forma mind a 

nyugdíjasoknak, mind a mun-
káltatóknak tökéletesen meg-
felel – mondta el a miskolci 
iroda vezetője. Galambos Gá-
borné kiemelte, a munkaválla-

lók 4-6-8 órában is dolgozhat-
nak - a Munka törvénykönyve 
által szabályozott, garantált 
minimálbér-díjazással - de 
fontos tudni, hogy ettől el is 
térhet a munkáltató. A nyu-

gellátásban részesülő 
időseknek a szövetke-
zeten keresztül szer-
zett jövedelmük után 
sem egészségügyi, 
sem nyugdíjjárulékot 
nem kell fizetniük, 
csupán 15 százalékos 
személyi jövedelem-
adót.

A belvárosi üzletház 
első emeletén találha-
tó irodában tájékoz-
tatást adnak a mun-
kavállalás feltételeiről, 
az érdeklődők regiszt-
rálhatnak, kitölthetik 
tagsági kérelmeiket – 
ezt megtehetik egyéb-
ként a www.nyugi-
munka.hu oldalon is. 

A nyugdíjas-szövetkezetek ál-
láskínálatai hamarosan elér-
hetővé válnak az ország egész 
területén.

KUJAN I. 

Nyugdíjas-szövetkezet Miskolcon –  
Megnyílt az első iroda
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Négy megállót helyez át 
az MVK Zrt. ideiglenesen 
a Muhi és Lorántffy Zsu-
zsanna utcán zajló aszfal-
tozási munkálatok miatt 
augusztus 4-én, pénteken 
reggel hét órától. 

A munkálatok miatt vár-
hatóan egy hónapon ke-
resztül csak ezekben a meg-
állókban állnak meg a 9-es, 
21-es és 21B jelzésű buszok.  
Az áthelyezés a következő-
képpen alakul majd:

1. A Tatárdomb ideigle-
nes megállóhely (a Tokaji 
Ferenc utca, illetve Kandó 
Kálmán utca irányába) köz-

vetlenül az eredeti megálló-
hely előtt lesz. 

2. A Kenyérgyár ideigle-
nes megállóhely a Kandó 
Kálmán utca irányába az 
eredeti megállóhely előtt 
készül el. 

3. A Kenyérgyár ideigle-
nes megállóhelyet a Tiszai 
pályaudvar, illetve Szondi 
György utca irányába 40 
méterrel az eredeti megál-
lóhely mögé helyezik.

4. A Kandó Kálmán utca 
irányába elhelyezkedő 
Könyves Kálmán utca ide-
iglenes megállóhelyet köz-
vetlenül az eredeti megálló 
előtt alakítják ki.

Áthelyezik az  
autóbusz-megállókat 

Van részünk bőven – országosan és itt, Mis-
kolcon is – sporteseményekben, sportsikerekben 
a nyáron.  Nézem a Tour de Hongrie kerékpár-
versenyen, az egyetemi kosárlabda Eb-n, vagy 
éppen a vizes világbajnokságon készült felvétele-
ket a vidám, önfeledt sportolókról, sportszerető 
közönségről, a szép helyszínekről, s eszembe jut-
nak azok a hivatásos, ellenzéki fanyalgók, akik 
keserves képpel mantrázzák Brüsszelben, illetve 
mindenhol, ahol még hisznek nekik (mondjuk 
ott is, ahol nem) hogy mi egy „kicsi, rosszkedvű, 
befelé forduló ország” vagyunk. 

Tény és való, sokan szeretnék, ha tényleg az 
lennénk. Sokan mesterkednek azon most is, 
hogy elrontsák a kedvünket – de mi meg nem 
hagyjuk! Azért sem! 

Ezt az „azért sem!”- et éreztem a vizes világ-
bajnokság parádés megrendezésében is, amely a 
harmadik legnagyobb sportesemény a világon az 
olimpia és a labdarúgó világbajnokság után. A 
külső és belső ellenzék hozta a formáját, nem ér-
heti vád: mindent elkövetett, ami emberileg lehet-
séges, hogy megfúrja a rendezvény sikerét. Ment 
a szokásos koreográfia, jajgatás az „oktatásegész-
ségügyről” – szándékosan írtam egybe, mert álta-
lában levegőt sem vesznek közte, mikor mondják. 
Mindenről ez jut eszükbe, mint Mórickának, én 
meg unom. De nagyon. Vagy ahogy a Tankcsap-
da énekli: „Unom a rádiót, unom a tévét, Unom 
az elejét, unom a végét…” – főleg amikor ez van 
benne. Alig mérhető pártocskák versengtek, és 
versengnek azóta is, ki tud nagyobbat mondani 
„korrupcióról”, „túlárazásokról”, hátha összejön 
valahogy a parlamenti küszöb. Hiába. 

Julio Maglione, a vizes sportokat tömörítő 
nemzetközi szervezet, a FINA elnöke „min-
den idők legjobb világbajnokságának” nevezte 
a magyarországit. A sikeres rendezésnek pedig 
nyilván mérhető hozadéka van, illetve lesz – 
sok más mellett országimázsban, befektetői ér-
deklődésben, turisztikai bevételekben. 

Ha egy ország haladni akar valamerre, meg 
kell magát mutatnia a világban. Meg kell mu-
tatnia, mire képes, nekünk pedig jól vissza kell 
mennünk az időben, ha olyan összenemzeti 
erőkifejtést keresünk, amellyel igazi, nemzet-

közi elismerést vívtunk ki. Utoljára talán 1956, 
illetve Puskás Öcsi Aranycsapata volt ilyen. 

Ami nyilván nem véletlen. A (most éppen) bal-
liberális oldal – mindegy, melyik nagyhatalom 
árnyékában – valamiért évtizedek óta mániá-
kusan fél tőle, hogy ez a nemzet kihúzza magát, 
és sikeres lesz. Gondoljunk csak vissza a tavalyi, 
labdarúgó Eb magyar sikereit övező kétségbeesé-
sükre, aztán Szanyi Tibor MSZP-képviselő dia-
dalittas nyilatkozatára a belgák elleni vereségünk 
után, hogy a „foci győzött az ostoba nacionalista 
hőzöngéssel szemben”. Legalább ne mondaná ki 
ilyen nyíltan – tudván, hogy ez még a saját hír-
magyarázó megmondóembereiknek is kínos. De 
kimondja, mert úgy van vele, hogy manapság 
nem csak hogy „elfogadott”, de egyenesen divatos 
és nagyon kifizetődő dolog bizonyos körökben a 
saját országa ellen szurkolni. Na ez a gáz. 

Ennek a szemléletnek a leképeződése a „Mo-
mentum Mozgalom” vagy micsoda támadása a 
magyarországi olimpia megrendezése ellen. Ez 
a csoportocska nagy valószínűséggel erre a célra 
lett „beélesítve”, az ismert ellenzéki pártok nyil-
ván a saját szavazóik előtt sem akarták bevál-
lalni, hogy az olimpia ellen kampányoljanak. 

Nem kétséges ugyanis, hogy az ország ezzel a 
kormányzattal sikeresen megrendezte volna az 
olimpiát is – rég nem látott egységbe forrasztva 
a magyarokat, s előidézve valami olyan nemzeti 
reneszánszt, amelynek hatásait, következménye-
it sokan még itthon sem tudták igazán felmérni. 

Vannak azonban, akik pontosan felmérték, és 
meg is ijedhettek tőle, elég rendesen.  Azok, akik 
átjárható határokat, nyílt társadalmat meg to-
leranciadiktatúrát hirdetve, globális gazdasági 
érdekből a nemzetek egészséges immunrendsze-
rének a legyengítésén fáradoznak. Azok, akik 
gyakorlatilag védtelenül és felkészületlenül dob-
ták oda Európát a migráns-áradatnak, terrortá-
madásoknak, s azóta is minden módon akadá-
lyozzák, hogy Európa meg tudja magát védeni 
– holott ehhez minden eszköz rendelkezésre áll. 
Azok, akik folyamatosan a javunkat akarják, s 
egyre idegesebbek tőle, hogy mi meg nem adjuk.

Csak azért sem!                                                                                                       
SZEPESI SÁNDOR

CSAK AZÉRT SEM!
A szerkesztőtől

A Salkaházi Sára nyugdíjas 
program Facebook oldalán 
nyílt levélben tiltakoznak 
a nyugdíjasok a Jobbik ve-
zetők rájuk tett kijelentései 
miatt. 

A három aláíró egyike az 
a szépkorú hölgy, aki Vona 
Gábor pártelnököt kérdez-
te miskolci látogatásakor a 

Színva teraszon, és arra kér-
te, hogy kérjen bocsánatot 
minden magyar nyugdíjastól, 
amiért „Vona úr azt vágta az 
arcunkba, hogy „remegő ke-
zekkel húzzuk a bevásárló-
kosarat, miközben szennyvíz 
ömlik a szánkból.” – írják a 
nyugdíjasok. 

A levél szerint korábban 
Jakab Péter is megsértet-

te a miskolci nyugdíjasokat, 
amiért sem a párt, sem a szó-
vivő azóta sem kért bocsána-
tot.

Állításuk szerint a párt-
elnök most ehhez a sértege-
téshez zárkózott fel. A nyílt 
levél azóta az interneten is 
terjed, és többen lájkolják a 
Salkaházi program résztve-
vői közül.

Vona és a miskolci valóság –  
elfelejtették tájékoztatni?

Nyugdíjasok a Jobbik vezetők ellen



Mint arról már hírt adtunk, 
2017. augusztus 15-től 2021. 
február 11-ig ismét Torma 
Andrást nevezte ki a Miskol-
ci Egyetem rektorává Áder 
János köztársasági elnök. 
Ebből az alkalomból kér-
tünk interjút a miskolci uni-
versitas régi-új vezetőjétől.

– Kezdjük egy értékeléssel: 
hogyan látja rektor úr, miben 
sikerült előrelépnie a Mis-
kolci Egyetemnek az elmúlt 
években?

– Rektori kinevezésem kez-
dő időpontja 2013. augusz-
tus 15-e volt, így engedje meg, 
hogy csupán kinevezésem évé-
ig, tehát 2013-ig nyúljak visz-
sza. Álláspontom szerint az 
egyetem előrelépésének főbb 
állomásait azok a sikerek jelen-
tik, amelyeket az elmúlt évek-
ben személyesen, illetve az 
egyetem közösségével együtt 
elértem, elértünk. Ezek kö-
zül – csak felsorolásszerűen 
– a következőket emelem ki: 
az egyetem morális és anyagi 
helyzetének rendezése, jó hír-
nevének helyreállítása; Stabil, 
nyugodt és kiszámítható mun-
kahelyi légkör kialakítása és 
fenntartása, a kancellári és a 
konzisztóriumi rendszer sike-
res működtetése; Az egyetem 
új arculatának megteremté-
se, ideértve az új honlapot, az 
egyetemi újságot, a céges pa-
pírokat, stb; Sikeres MAB in-
tézményi akkreditáció és az 
egyetem nemzetközi akkre-
ditálása. Az egyetem nemzet-
közi láthatóvá tétele, az angol 

nyelvű képzések számának és 
a külföldi hallgatók létszámá-
nak jelentős emelése; A műsza-
ki karok fiatal oktatói számára 
Terplán Program meghirdeté-
se, valamint a főépület befeje-
zése és a „Nagy TIOP” projekt 
sikeres lezárása.

– Csak idén számtalan 
egyetemi projektbe vágtak 
bele, elég csak megemlíteni 
a Felsőoktatási Ipari Együtt-
működési Központ létreho-
zásának tervét. Milyen stra-
tégiai célokat tűzött ki maga 
elé a Miskolci Egyetem, hová 
szeretne eljutni a következő 
években?

– Rektori megbízatásom so-
rán kiemelt figyelmet fordítot-
tunk az európai uniós pályá-
zati források megszerzésére. 
2007 és 2013 között mintegy 
11 milliárd forint érkezett az 
egyetemre, így a jelen hét éves 
pénzügyi időszakra legalább 
ennyi forrás megszerzését tűz-
tük ki célul. Most, 2017-ben 
már világosan látszik, hogy a 
kitűzött célt elértük, sőt jelen-
tősen túlteljesítettük, hiszen 
már most mintegy 17 milli-
árd uniós forrást ítélt meg ré-
szünkre az Irányító Hatóság. 
A források közül kiemelkedik 
a FIEK projekt, amely a fel-
sőoktatás és az ipar együtt-
működését hivatott megte-
remteni, illetve elmélyíteni. A 
FIEK projekt forrása mintegy 
5 milliárd forint, amelyből a 
Miskolci Egyetem projektgaz-
daként több mint 3 milliárd fo-
rinttal részesedik. Részben ez a 

projekt, részben az egyetem ál-
tal elnyert többi projekt alap-
vetően azt a célt szolgálja, hogy 
a Miskolci Egyetem 2015-ben 
megalkotott Intézményfejlesz-
tési Tervében rögzített Inno-
vatív Tudásváros felépüljön 
2020-ig. Az Innovatív Tudás-
város különös ismertetőjegye 
a társadalmi-gazdasági inno-
váció, amely kifejezéssel azt 
érzékeltetjük, hogy a Miskolci 
Egyetem nem csupán a gazda-
sági innováció tekintetében jár 
az élen, hanem a társadalmi 
innováció tekintetében is.

– Tovább bővült az egyetem 
együttműködési megállapo-
dásainak sora, kihelyezett 
képzések indulnak Ózdon és 
Sátoraljaújhelyen is. Miben 
látja ezek jelentőségét rektor 
úr?

– A nemzeti felsőoktatási 
törvény 2015. évi módosítása 
tette lehetővé az úgynevezett 
felsőoktatási közösségi képzési 
központok felállítását és mű-
ködtetését azon térségekben, 
ahol nincs egyetem. B.-A.-Z. 
megyében ilyen térség Ózd és 
környéke, valamint Sátoralja-
újhely és környéke, így adott 
volt a két város polgármesteré-
nek az a kérése, hogy a Miskol-
ci Egyetem vigyen felsőoktatá-
si képzést az adott térségekbe. 
Hosszas előkészítő és szerve-
ző munkálatokat követően ma 
már biztosra vehető, hogy Óz-
don és Sátoraljaújhelyen két-
két szakon meg fog indulni a 
képzés. A jelentőségét e kép-
zéseknek abban látom, hogy e 

központokban tanuló hallga-
tók nem mennek el a térségből, 
hanem otthonuk közelében 
szereznek diplomát, így alapo-
san feltehető, hogy a diploma 
birtokában nem hagyják el la-
kóhelyüket, illetve a térséget. 
Röviden e képzési formának 
legnagyobb jelentősége a né-
pességmegtartás. Emellett per-
sze nem elhanyagolható a gaz-
daságosság kérdése sem, hiszen 
nyilvánvalóan nem mindegy, 
hogy egy-két oktató utazik-e 
Ózdra vagy Sátoraljaújhely-
re, avagy 30-50 hallgató utazik 
Miskolcra.

– Hogyan lehet a nem túl 
kedvező demográfiai hely-
zet és az intézmények közötti 
erős verseny közepette meg-
tartani a hallgatói létszámot? 

– Rektori tevékenységem 
első évében, 2014-ben 2452 
hallgatót vettünk fel, így bá-
zisként ez a kiindulópont. 
Akkoriban 2039 fő volt a ne-
gyedik próbakör eredménye, 
így ehhez igazodva érdemes a 
kérdést vizsgálni. 2015 szep-
temberében a felvett hallgatók 

létszáma 2473 fő volt, a negye-
dik próbakör eredménye pedig 
2047. 2016 szeptemberében a 
felvett hallgatók létszáma 2602 
fő volt, a negyedik próbakör 
eredménye pedig 2209. Most, 
2017-ben még nincs végered-
mény, de az biztosra vehető, 
hogy tavalyhoz és tavalyelőtt-
höz hasonlón ismét növekedni 
fog a felvett hallgatók száma, 
ugyanis a negyedik próbakör 
eredménye 2263 fő, vagyis 54 
fővel több, mint ahány hallga-
tót tavaly vettünk föl. E száma-
datokhoz hozzátartozik az a 
tendencia, hogy a magyar kö-
zépiskolákban évről évre ke-
vesebben érettségiznek, évről 
évre kevesebben jelentkeznek 
egyetemekre. Ez évben például 
a tavalyi 111 000 főhöz képest 
5 %-kal kevesebb, 106 000 fő 
nyújtott be jelentkezési lapot a 
különböző egyetemekre. Ösz-
szességében tehát az ország-
ban tapasztalható demográfiai 
hullámvölgy ellenére a Miskol-
ci Egyetem évről évre növeli 
az első éves hallgatói számát, 
az Ön által említett kétség-
kívül erős verseny közepette 

is. Ehhez mindenekelőtt sok 
munkára, jelentős anyagi és 
szellemi erőforrásokra és kre-
ativitásra volt szükség. Ilyen 
kreatív megoldás például az 
Ökumenikus Nyíltnap, a Lá-
nyok Napja, az Ásványbörze, 
a Kutatók Éjszakája, a Miskol-
ci Egyetemi Napok., valamint 
tájékoztatás a „Selmeci ha-
gyományok” ápolásáról. Ezek 
a megoldások hitünk szerint 
a versenytársak elé helyezik a 
Miskolci Egyetemet, ezért nem 
csökkent az egyetem vonzereje 
az elmúlt években sem.

– Reményeik szerint mi-
lyen egyetem várja a ciklus 
végén az ide jelentkezőket? 
Mik lesznek a Miskolci Egye-
tem „hívószavai” a 2020-as 
évek elején?

– A 2020-as évekre – mint 
jeleztem – felépül az Innova-
tív Tudásváros. Ennek „hívó 
szavai” lehetnek a „legszebb 
campus”, a „legzöldebb egye-
tem”, az „igazi universitas” 
valamint a „Egyetemváros – a 
város egyeteme”.

KUJAN ISTVÁN

Interjú Torma András rektorral

Ismét gyönyörködhetünk az 
Avasi Református Temp-
lom orgonajátékában. Az 
augusztus 20-i hálaadó ün-
nepség egyben jótékonysági 
koncert is lesz, hogy a még 
hiányzó két síp is a helyére 
kerülhessen, és a hangszer 
tökéletes hangzással örven-
deztesse meg a városlakókat 
és az idelátogatókat.

2008-ban adták át először a 
most felújított orgonát, később 
azonban elektromos meghi-
básodás miatt sokáig nem le-
hetett megszólaltatni – tudtuk 
meg Hangó István református 
lelkésztől. A javítás megszerve-
zését és a helyreállítást a város 
is támogatta Pfliegler Péter al-
polgármester vezetésével.

– Hosszú egyeztetések és 
szervezések eredménye ez. 
Rendkívül megtisztelő és 
örömteli számunkra, hogy 
a városnak is ennyire fontos 
volt az orgona helyreállítása - 
hangoztatta a lelkész.

Június 15-re készültek el a 
helyreállítással. Sárosi Dániel 
orgonaművész már a felújítás 
előtt is játszott a hangszeren. 
Mint mondta, a különbség 
nyilvánvalóan érzékelhető, jó 
tapasztalatai vannak. Az or-
gona most már a hőmérsékle-
tet is jobban bírja, nehezebben 
hangolódik el, nagyon sok da-
rab játszható rajta.

Mint megtudtuk, egy má-
sik orgona is található itt; Ma-
gyarországon rendkívül ritka, 
hogy két ilyen hangszer le-

gyen egy templomban. Ez ki-
sebb, de nagyon különleges és 
szép hangzású darab..

Augusztusban többször is 
rendeznek az Avasi Templom-
ban orgonakoncertet, a 20-ai 
azonban igazán különlegesnek 
mondható. Egyrészt hálaadó 
ünnepség lesz, hogy sok évnyi 
hallgatás után ismét szól az or-

gona, ugyanakkor emlékezés 
az Avasi Református Templom-
ban több mint öt évtizede meg-
szólaló hangversenyekre, és Le-
hotka Gábor professzorra, aki 
ezeket a 60-as években elkezd-
te. Augusztus 20-án két tanít-
ványa, Bundzik Tímea és Szta-
hura Ágnes vállalták a fellépést. 

MÉDER NOÉMI
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Újra szól az avasi templom orgonája

Idén július 15. és 20. között rendezték meg Ljubljaná-
ban, Szlovénia fővárosában a 24. Közép Európai Infor-
matikai Diákolimpiát. 

A versenyen 13 ország-
ból 58 középiskolás mérkő-
zött meg. A rendkívül erős 
mezőnyben Gáspár Attila, a 
Földes Ferenc Gimnázium 
11. évfolyamos diákja bron-
zérmet szerzett. Attila Rio de 
Janeiróban, az 58. Nemzetkö-
zi Matematikai Diákolimpi-
án is eredményesen képvisel-
te hazánkat. A versenyen 111 
ország 615 diákja vett részt 
- Attila megismételte tavalyi 
eredményét és ismét aranyér-
mes lett!

Szép sikert hozott a Föl-
des Ferenc Gimnáziumnak 
az indonéziai Yogyakartá-
ban megrendezett, Nem-

zetközi Fizikai Diákolim-
pia is. Ezen a versenyen 92 
ország 424 diákja mérette 
meg magát. A magyar fia-
talok nagyszerűen szerepel-
tek, a csapat minden tagja 
érmet szerzett. A harmadik 
olimpiáján résztvevő Tom-
pa Tamás Lajos, a Földes 
diákja aranyérmet szerzett, 
így teljessé tette olimpiai 
éremgyűjteményét. 2015-
ben ugyanis bronzérmet, a 
2016-ban pedig ezüstérmet 
szerzett. Ő a második olyan 
magyar, akinek mindhárom 
érme megvan. (Képünkön a  
Fizikai Diákolimpia magyar 
résztvevői.)

„A Miskolci Egyetem évről évre növeli az első éves hallgatóinak a számát”

Fizika, kémiai sikerek 
a diákolimpiákon



Az elmúlt hétvégén magabiz-
tos, 3-0-s győzelmet aratott a 
Diósgyőri VTK a Swietelsky 
Haladás vendégeként a lab-
darúgó NB I 3. fordulójában. 
A piros-fehérek veretlenül 
vezetik a tabellát, emellett 
pedig a lőtt és a kapott gó-
lok tekintetében is az egyik 
legjobb mutatóval büszkél-
kedhetnek, úgy, hogy folya-
matosan idegenben lépnek 
pályára.

Az elmúlt közel 20 évben 
a DVTK képtelen volt nyer-
ni a Haladás vendégeként, 
egészen múlt hét szombatig. 
A Diósgyőr fegyelmezetten 
játszott, nem kapkodott, és 
bár az első 45 perc nem volt 
túl élvezetes, a fordulás után 
megváltozott a játék képe. A 
félidőben beállt Ugrai Roland 
üde színfoltja volt a mezőny-
nek: előbb tökéletesen ívelt 
az első gól szerzőjének, Ta-
más Márknak a fejére, majd 
több hazai játékost kicselezve 
tört be az ellenfél büntetőte-
rületére, az akció végén pedig 
Óvári Zsolt volt eredményes. 
A Budapest Honvéd elleni 
találkozót követően sok kri-

tikát kapott Ugrai, ezúttal 
viszont kulcsszerepe volt a 
siker kiharcolásában.

A tipikusan egygólos össze-
csapásnak kinéző bajnoki vé-
gül három DVTK-gólt hozott, 
a hajrában Busai Attila távoli 
lövésének Király Gábor nyúlt 
mellé, így alakult ki a végered-
mény. (Labdarúgó NB I, 3. for-
duló: Swietelsky Haladás – Di-
ósgyőri VTK 0-3)

– Összességében megérde-
melten nyertünk – mondta a 
mérkőzés után Bódog Tamás 

szakmai igazgató. – Az első 
játékrész rágós volt, ha valaki 
minket nézett, és nem a vizes 
világbajnokságot, annak kö-
szönjük. A második félidő már 
abszolút a miénk volt, sikerült 
megvalósítanunk, amit gyako-
roltunk. Alaposan felkészül-
tünk a Haladásból, megvoltak 
a mozgások és a helyzeteinket 
is kihasználtuk.  

Három forduló után a Diós-
győr vezeti a tabellát, így a jó 
kezdésnek köszönhetően esé-
lyesként várja a Balmazújváros 

és a Puskás Akadémia elleni 
bajnokikat. A hajdúságiakhoz 
augusztus 5-én, szombaton 
utazik, és több szempont mi-
att is pikánsnak ígérkezik az 
a mérkőzés. Egyrészről azért, 
mert az újonc a legutóbbi for-
dulóban négygólos összecsa-
páson szerzett pontot a cím-
védő Honvéd vendégeként, 
másrészről pedig az a Horváth 
Ferenc ül a Balmaz kispadján, 
aki tavaly még a DVTK veze-
tőedzője volt.                          

TÓTH MILÁN
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Szombaton 18 órától az újonc 
Balmazújváros vendége lesz a 
listavezető Diósgyőri VTK az 
OTP Bank Liga 4. fordulójá-
ban. Mint ismeretes, a hazai-
ak vezetőedzője az a Horváth 
Ferenc, aki tavaly még a mis-
kolciak kispadján ült.

– Biztos vagyok abban, hogy 
Ferencnek ez dupla motiváci-
ót jelent, akarva-akaratlanul 
is így van – mondta el a csü-
törtöki sajtótájékoztatón Bó-
dog Tamás, a DVTK szakmai 
igazgatója. – Nem biztos, hogy 
ő így vélekedik róla, ez 

csak az én véleményem, de én 
is ugyanígy lennék a helyzettel, 
ha egy volt csapatom ellen bi-
zonyíthatnék. Ferenc ismeri a 
játékosaim többségét, fel tudja 
készíteni az övéit. Éppen ezek 
az apróságok azok, melyek 

megmozgatják a nézők, 
a szurkolók és az edzők 
fantáziáját is

Bódog nem csak 
ezért, hanem a Bu-
dapest Honvéd ellen 
mutatott jó játéka mi-
att sem írja le a Bal-
mazújvárost. Az újonc 
a címvédő mellett a 
Videotonnal is dön-
tetlent játszott, míg 
hazai pályán csak mi-
nimális különbséggel 
kapott ki a Vasastól. A 
szakember elmondta: 
a nagy meleg ellenére 
sikerült elvégezniük 

az eltervezett mun-
kát, és ezúttal is ki 
kell adniuk magukból 
a maximumot, mert a 
hazaiak biztos, hogy 
komoly ellenállást 
fognak tanúsítani.

– Bárcsak a baj-
nokság végén is az 
élen állnánk, nem 
bánnánk – vette át a 
szót edzőjétől Szarka 
Ákos, a DVTK csatá-
ra. – Most hétvégén 
is szeretnénk három 
ponttal gazdagodni. 
Így, hogy elsők vagyunk, kicsit 
könnyebben megy a munka, 
de ugyanolyan keményen dol-
gozunk, mint a szezonkezdés 
előtt. Az időjárás nem a leg-
jobb, viszont mindenki hason-
ló cipőben jár, és a meccsen is 
ugyanez lesz a helyzet. A nagy 
meleg nem lehet kifogás.

A rengeteg mezőnymunkát 
végző, a szezonban eddig egy 
gólt szerző Szarka feladata nem 
csak az, hogy az ellenfelek védő-
it tartsa rettegésben, ugyanúgy 
ki kell vennie a részét a véde-
kezésből is, mint a többieknek. 
– A védő nem csak védekezik, a 
csatár nem csak támad, a csapat 

együtt hajtja végre a feladatokat. 
– magyarázta Bódog. – Ákos 
három mérkőzésen egy gólt lőtt, 
ami nem rossz arány, hiszen ez 
tizenegy találatot jelentene a 
szezon végén. A csatárunkra vé-
dekezésben is számítunk, illetve 
fontos szerepe van a pontrúgá-
soknál is.                            TÓTH M. 

Mint ismert, mindössze 306 drukker tekintheti meg a ven-
dégszektorból a Balmazújváros - DVTK labdarúgó mér-
kőzést. A jegyek pillanatok alatt elfogytak, érvényes belépő 
nélkül pedig senki ne induljon útnak. Aki nem tud ott len-
ni a helyszínen, azokat a Szinva teraszon várják, ahol - szo-
kás szerint - a hatalmas LED-kivetítőn lesz majd követhető 
a mérkőzés. A helyszínen a DVTK legendás játékosai, De-
ák-Bárdos Mihály, birkózó Európa-bajnokunk és Hollósy 
András, a DVTK hangulatfelelőse újra igazi meccshangula-
tot teremtenek. Lesz dekázó verseny is, ahol értékes nyere-
mények (sok-sok hűsítő) keresik majd gazdájukat.

– Szerettünk volna egy olyan programsorozattal kedves-
kedni Miskolc sportbarát közösségének, ami országosan 
is egyedülálló – mondta el lapunknak Hollósy András, a 
DVTK hangulatfelelőse. – Nagyon büszke vagyok arra, hogy 
a folyamatosan „házon kívül” játszó csapatunknak itthon 
százak, ezrek szurkolnak együtt! Nagyon bízom benne, hogy 
nem fogy el a lendület, s továbbviszi majd a csapatot a so-
ron következő mérkőzéseken is – emelte ki. - Mindenkit arra 
buzdítok, most szombaton is jöjjön el a Szinva teraszra, szur-
koljuk ki együtt az újabb sikert, hogy a DVTK megőrizze ve-
zető helyét a bajnokságban! Hajrá, Diósgyőr! – zárta szavait 
Hollósy András. 

2017. augusztus 5., szombat 18:00 Balmaz Kamilla Gyógy-
fürdő FC – Diósgyőri VTK

Múlt héten mindössze 90 
perc alatt elfogyott a Bal-
mazújváros - DVTK mérkő-
zésre, a vendégszektorba szó-
ló 306 belépőjegy. A DVTK 
minden idők második leg-
jobb rajtjának és a diósgyőri 
szurkolók közismert fanatiz-
musának köszönhetően elő-
re borítékolható volt, hogy 
újabb jegyekre nyílik igény.

Emiatt a DVTK hivatalos 
levélben kérte az újonc klubot 
további szektorok megnyitásá-
ra. A keddi biztonságtechnikai 

megbeszélésen a rendező klub 
határozottan képviselte állás-
pontját, mely szerint nincs le-

hetőség a vendégszektor befo-
gadóképességének bővítésére, 
és további DVTK szurkolók 

beengedésére. A rendezők fo-
kozottan ellenőrzik, majd a 
belépők személyazonosságát, 
elkerülendő, hogy vendég-
szurkolók a nem számukra 
fenntartott szektorokban fog-
laljanak helyet.

Szombaton 18 órától tehát a 
306 szerencsés diósgyőri tud-
ja majd a helyszínen biztatni 
a csapatot. A többiek pedig a 
képernyők ellőtt, illetve való-
színűleg rengetegen a Szinva te-
raszon szurkolhatnak a DVTK 
újabb győzelméért.

MINDENKI  
A SZINVA TERASZRA!

Bódog: „Ezúttal is ki kell adnunk magukból a maximumot!”
A DVTK a tabella élén

Háromszázan szurkolhatnak majd a helyszínen 

EGYRE FÉLELMETESEBB A DVTK  
MÉRLEGE
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Toborzót tart a MEAFC férfi 
röplabdacsapata augusz-
tus 7-én 16 órától a Miskolci 
Egyetem E/4-es kollégiumá-
nak tornatermében. A szak-
osztály szeretné beindítani 
az utánpótlás-nevelést, és 
akár már idén elindulna a 
honi bajnokság másodosztá-
lyában.

Városunkban a férfi röp-
labdának nincs komoly 
múltja, mégis több általá-
nos- és középiskolában foglal-
koznak utánpótlás-neveléssel. 
A MEAFC röplabda-szak-
osztálya az elmúlt években 
egy regionális-bajnokságban 
indított felnőtt csapatot, nem 
is eredménytelenül, hiszen az 
együttes két ízben is a csúcsra 
ért. Tavaly a Magyar Kupába 
is nevezett a MEAFC, és bár 
a háromszoros magyar baj-
nok Vegyész RC Kazincbar-
cika kiejtette, a szakosztály a 

lelkesedéséből semmit nem 
veszített.

Mivel idén nyáron a röp-
labda is bekerült a tao-támo-
gatási körbe, a MEAFC újabb 
álmokat dédelgethet, így első 
körben az utánpótlás-nevelést 
indítaná be a középiskolák be-
vonásával.

– Egyeztettem azokkal a 
miskolci középiskolákkal, ahol 
tartanak röplabdaedzést, az 
edzők mozgósítani fogják já-
tékosaikat az augusztusi vá-
logatóra – mondta el Barócsi 
Ákos szakosztályvezető. – Ed-
dig nagyon pozitívak a vissza-
jelzések, végre lenne egy klub, 
amely összefogja a fiatalokat. A 
toborzón megnézzük a sráco-
kat, akikből összeáll a serdülő 
és a junior csapat. A tao-támo-
gatásnak köszönhetően lesz 
lehetőségünk arra, hogy több 
csapatot is versenyeztessünk, 
így még jobban elő tudjuk se-
gíteni a fiatalok fejlődését.

A múlt héten Győr adott 
otthont az Európai Ifjúsá-
gi Olimpiai Fesztiválnak 
(EYOF), melyen a Miskolc 
Városi Sportiskola több 
sportolója is kiváló ered-
ményt ért el – összesen öt 
érmet zsebeltek be. Az MVSI 
vezetősége csütörtökön kö-
szöntötte a fiatalokat.

A legfényesebb medált a 
cselgáncsozó Feczkó Csanád 
szerezte, míg az úszó Vécsei 
Réka három ezüstnek örülhe-
tett, Faragó Petra pedig edző-
jét is meglepve léphetett fel a 
dobogó legalsó fokára. A há-
rom atléta sem panaszkodha-
tott: Pintér Erik, Iván Zsom-
bor és Bacsa Fanni is értékes 
tapasztalatokkal és élmények-
kel gazdagodtak, ráadásul az 
utóbbi kettő a döntőbe is kva-
lifikálta magát.

A sajtótájékoztatón Illyés 
Miklós, az MVSI ügyvezetője 
köszönetét fejezte ki a sporto-
lóknak – mint mondta, nívós 
eseményen képviselték Miskol-
cot és a sportiskolát. Kiemel-
te a felkészítők, Sajgó László 
(úszás), Kálmán Tibor (csel-
gáncs), Tigyi József és László 
István (atlétika) munkáját is.

– Hihetetlen volt a hangu-
lat, mint egy igazi olimpia, 

olyan volt az egész – mesélte 
mosolyogva Pintér Erik távo-
lugró. – Sokat lehetett tanul-
ni ebből a versenyből, meg-
tapasztalhattuk, milyen egy 
igazán nagy eseményen a lég-
kör – hangoztatta. 

Iván Zsombor három egyé-
ni csúcsot is megdöntve vé-
gül hatodik lett a hármas-
ugrók döntőjében, míg a 15 
éves Bacsa Fanni 110 méter 
gátfutásban megnyerte elő-
futamát, de a fináléban egy 
technikai hiba miatt nyol-
cadikként ért célba. A judó-

sok még nem pihenhetnek, 
hiszen vár rájuk még egy vi-
lágbajnokság is, amelyre va-
sárnap utaznak Chilébe. Az 
aranyérmes Feczkó Csanád 
örömmel nyugtázta, hogy 
a sok munkának meglett az 
eredménye. – Szép és jó em-
lékekkel gondolok vissza a 
győri viadalra, de nem csak 
a bronz miatt, hanem mert 
remekül is éreztem magam 
– mondta Faragó Petra, aki 
nem is volt százszázalékos 
állapotban a verseny napján, 
kis megfázással bajlódott. 

Nagyon szurkoltam a váltó-
nak, kicsit berekedtem – me-
sélte a minap.hu-nak az élmé-
nyeit a három ezüstöt nyert 
Vécsei Réka. – Hihetetlenül 
erősek voltak az ellenfeleim, 
mindegyik versenyszámban 
ki kellett adnom magamból a 
maximumot a jó helyezés érde-
kében. Mindhárom érmemre 
büszke vagyok, nagyon meg-
küzdöttem érte. Most jön egy 
hónap pihenő, legalábbis én 
így tervezem, aztán szeptem-
bertől újra kezdjük a munkát.

TÓTH M.

Megtartotta első edzését ked-
den délelőtt a DVTK Jeges-
medvék nyáron kinevezett 
vezetőedzője, Mikael Tisell. 
A nyilvános tréninget követő 
sajtótájékoztatón a svéd szak-
ember Nagy Ádám csapat-
menedzser, és a csapat egyik 
alapembere, Magosi Bálint 
társaságában beszélt az idei 
célkitűzésekről.

– Magasak 
az elvárások, 
és nem csak a 
korábbi ered-
mények miatt 
– mondta el a 
sajtótájékozta-
tón Mikael Ti-
sell, aki már 30 
éve edzőskö-
dik. Többnyire 
svéd másod- és 
harmadosztá-
lyú együttesek-
nél dolgozott, 
de hazája utánpótlás-váloga-
tottjainál is megkapta a stafé-
tát. – Tiszteletreméltó az, amit 
a miskolci csapat elért az elmúlt 
három évben, nem akármilyen 
teljesítmény. Most azonban egy 
új szezon kezdődik. Több fron-
ton, a magyar bajnokságban, a 
Magyar Kupában, a Visegrád 
Kupában és a Kontinentális Ku-
pában is bizonyítani szeretnénk, 
amihez nem csak a játékosok-
nak, de nekem is a maximumot 
kell nyújtanom – hangsúlyozta.

A Macik augusztus 10-én, 
hazai pályán játsszák első fel-
készülési mérkőzésüket, majd 
12 nappal később már a magyar 
és szlovák csapatokból álló Vi-
segrád Kupa első csoportmecs-
cse következik a Poprád ellen. 
Magosi Bálint is osztotta edzője 
véleményét, hozzátéve: sokat je-
lenthet az a tény, hogy a korábbi 
csapat „magja” Miskolcon ma-
radt.

– Szintet kell lépnünk, nekem 
is fejlődnöm kell, főleg a fegye-
lem terén – fogalmazott a csatár. 
– A körülmények adottak, a csa-
pat magja megmaradt, de nem is 
nagyon volt oka senkinek a távo-
zásra, hiszen mi vagyunk a cím-
védők. A cél természetesen a baj-
nokság és az MK megnyerése, de 
a Visegrád Kupában és a Konti-
nentális Kupában is szeretnénk 
minél tovább eljutni – emelte ki.

Nagy Ádám 
csapatmene-
dzser elárul-
ta, a keret még 
nem végleges, 
lehetnek moz-
gások. A klub 
korábban be-
számolt már a 
kanadai-ma-
gyar Rusk Jed, 
a junior világ-
bajnoki cím-

mel büszkélkedő, finn Rasmus 
Kulmala, a Csíkszeredáról in-
dult Köllő Roland, az Újpestről 
érkező Tóth Gergő – aki a klub-

történet legeredményesebb játé-
kosának, Adriánnak a testvére –, 
a kanadai Ned Lukacevic, a finn 
Anssi Rantanen és a magyar vá-
logatott Vas János szerződtetésé-
ről is.

– Vezetőedzőnk kérése volt, 
hogy egyelőre még ne végle-
gesítsük a keretet, hiszen látni 
akarja, mely csapatrészek szo-
rulhatnak további erősítésre – 
jelentette ki Nagy Ádám, aki 
néhány információt azért meg-
osztott a sajtó munkatársaival. 
– Reméljük, hogy Tóth Adrián 
a hónap végén már csatlakoz-
ni tud a kerethez, Hajós Ro-
land december elejéig sérült, 
míg Popovics Patriknak szep-
temberig van lehetősége arra, 

hogy teljesítményével meggyő-
ze edzőjét.

Tisell elárulta, fizikálisan 
még szeretné egy kicsit fejlesz-
teni a csapatot, de az eddigi ta-
pasztalatokkal elégedett. – Egy 
védekezésben és támadásban 
is jól szervezett csapatot sze-
retnék látni, emellett különös 
figyelmet fordítunk a speciá-
lis játékszituációkra is – nyilat-
kozta a svéd tréner. – Nagyon 
nem fog változni a játék képe, a 
szurkolók nagyjából ugyanazt 
fogják látni, amit eddig is. Ha-
sonlóan gondolkodom a jég-
korongról, ahogy a csapat, így 
gyökeres változtatásokkal nem 
kell számolni! – tette hozzá. 

TÓTH MILÁN 

ELKEZDTÉK A FELKÉSZÜLÉST A MACIK – MÁR A SVÉD EDZŐ IRÁNYÍT 

Újjáélesztenék  
a férfi röplabdát 

A SPORTISKOLA OLIMPIKONJAIT  
KÖSZÖNTÖTTÉK



A középkori forgatagon ezúttal is számos elképesztő pro-
dukciót láthatott a nagyérdemű. Természetesen én is ott vol-
tam, élményeimet pedig íme, közhírré teszem!

Érkezésemkor egy pillanatra 
azt hittem, hogy rossz évszázad-
ban vagyok. Muzsikusok, lova-
gok, várnagyok… és Nagy La-
jos király? Biztos voltam benne, 
hogy csak álmodom, de aztán 
ráeszméltem: az éves középkori 
forgatag zajlik éppen Diósgyőr 
várában. Nekiindultam hát, 
hogy felfedezzem, milyen is volt 
itt az élet annak idején, és persze 
szándékomban állt keríteni ma-
gamnak egy lovagot… vagy leg-
alább egy jó sültet.

Zeneszó minden sarokból, 
hangos kacajok a piciny apró-
doktól, isteni illatok a kifőzdék 
mellől, kardcsattogás a távolból. 
Megannyi látnivaló, és még több 
felfedeznivaló! Nem volt veszte-
getni való idő, hiszen elhang-
zott a kiáltás „Utat a királynak!” 
Megkezdődött a királyi pár és 
udvartartásuk felvonulása, han-
gos zeneszó hirdette mekkora 
ünnepség zajlik a várban. 

Ezt követően sokan másokkal 
a Lovagi Tornák Tere felé vet-

tem az irányt, ahol bajvívásokat 
hirdettek. A történelemórákról, 
filmekből tudjuk, hogy is ment 
ez akkoriban, de azért bíztam 
benne, hogy egy-egy csata vé-

gén a király most 
kegyelmet ad 
majd a legyőzöt-
teknek, senki nem 
veszíti el a fejét a 
viadalban. 

Kezdetét vette 
a bevonulás, a Pa-
vane zászlóforga-
tók úgy repítették 
magasba a színes 
lobogókat, mintha 
varázslattal irányí-
tanák őket. Kas-
sai Lajos világre-
korder lovasíjász 
most is célba talált 
sebes nyilaival, a 

Vermes törzs bemutatóját pedig 
szinte mágia hatotta át.  Krekács 
Zoltán lovas solymászt akár 
„madársuttogónak” is ki lehetne 
kiáltani, annyira összhangban 
volt szépséges madaraival. A 
Visegrádi Szent György Lovag-
rend és a Fekete Sereg bemuta-
tóit biztosan örökre az emléke-
zetembe véstem, mint ahogyan 
a Diósgyőri Aranysarkantyús 
Lovagrend korhű felszereléseit 
és eszközeit is.

Aztán a királyi gárda levo-
nult a színtérről, ehangzott az 
első csatakiáltás, eldördült az 
első ágyúlövés, s egy valódi 
harc vette kezdetét! A szeme-
im előtt hullottak a harcosok, 
repültek a nyilak… Már kezd-
tem kétségbeesni, mikor azon-
ban körbenéztem, és láttam a 
mellettem ülő embereket, akik 

ámulattal figyelték, rögzítették 
az eseményeket okostelefonja-
ikon, visszatértem a valóságba: 
ez az egész csupán színjáték, és 
senki nem sérült meg igazán. A 
színészi játék, a pirotechnika, a 
látványelemek azonban annyi-
ra élethűek voltak, hogy egy-egy 
pillanatra tényleg elbizonytala-

nították a nézőt, melyik század-
ban van.  

A legvégén persze a győztes fél 
megkegyelmezett a vesztesnek, 
és mindenki életben maradt. A 
tapsvihar magáért beszélt, Mis-
kolc rég látott már ilyen színvo-
nalú, ennyire valósághű produk-
ciókat.                       MÉDER NOÉMI 
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Nagyszabású történelmi játékokkal várta az érdeklődőket a 

Diósgyőri vár július 29-30-án. A XVIII. Középkori Forgatagon 
a várjátékok kedvelői sok újdonságot, valósághű viadalokat, 
és mulatságokat láthattak, középkori módra! A Diósgyőri vár 
ezen a hétvégén egy nyüzsgő középkori udvarrá változott, a 
Lovagi Tornák Terén pedig izgalmas lovagi párbajok zajlottak, 
amelyeken a harc „első vérig” zajlott.

A közreműködők között volt Kassai Lajos világrekorder lo-
vasíjász, a Visegrádi Szent György Lovagrend, a Pavane zász-
lóforgatók, a Vermes Törzs, Krekács Zoltán lovas solymász, a 
Diósgyőri Aranysarkantyús Lovagrend, a Kisújszállási Sza-
bad Lovagok Rendje, a Debreceni Történelmi Korok Hagyo-
mányőrző Egyesület, az Oroszlánszív Lovagrend, a Farkasok 
Íjász Egyesület, a Fekete Sereg Lovagrend, a Sárkányos Szövet-
ség Lovagjai, a Miskolci Kard és Kereszt Johannita Testvériség, 
valamint a Magyar Buhurt Szövetség. 

A folyamatos programok között láthattuk tábori életképek 
megjelenítését, Csani és Janó vásári mutatványait, kézműves 
termékek vásárát, középkori szekértábort, kalodát és szégyen-
ketrecet, kézműves foglalkozást, hangszertörténeti kiállítást, 
középkori játékokat, ügyességi feladatokat, bajvívó oskolát és 
apródi viadalokat. 

„Uram, királyom életem-halálom kezedbe ajánlom…”

Augusztus 6-án, 17 órától, a Miskolc Televízió HívőSzó című 
műsorában a Miskolc-Szirmai Görög Katolikus Templom-
ból közvetítenek szent liturgiát, felvételről. Bemutatja: Ste-
fán Zoltán parókus. 

Csordás János 1996-ban 
hozta létre a Szirmai Görög 
Katolikusokért Alapítványt, 
a közösség saját templomá-
nak felépítése érdekében. 2001. 
szeptember elsejével Keresztes 
Szilárd hajdúdorogi megyés-
püspök megalapította az ön-
álló Miskolc-Szirmai Görög 
Katolikus Egyházközséget, 
ennek első parókusává Ob-
bágy Miklóst nevezte ki. Még 
ebben az évben megkapták a 

telket a berekkerti részen, ahol 
templomot, parókiát és közös-
ségi házat szándékoztak építe-
ni. Megkezdődött a közösség 
még intenzívebb szervezése 
és a templom tervezési szaka-
sza. A tervek elkészülte után 
2006. március 25-én lerakták a 
templom alapkövét. 2007 őszé-
től Stefán Zoltán lett az új pa-
rókus, aki a templom építését 
kapta feladatul. A tervek át-
alakítása után, 2008 novem-

berében elkezdték az építést, 
2009. májusában pedig vásá-
roltak egy parókiát a közelben, 
melyet június 24-én szentelt fel 
Kocsis Fülöp megyéspüspök.

Az új templomot Orosz 
Atanáz püspök szentelte fel 
két évvel később, 2011. no-
vember 27-én. 2013-ban le-
burkolták a templom belse-

jét, majd az előtte lévő teret. 
2015-ben sikerült egy napele-
mes rendszert kiépíteni, ami-
vel az altemplom közösségi 
terének fűtését és világítását 
oldják meg. Egy év múlva a 
külső világítást is kiépítet-
ték, idén pedig helyére került 

az ikonosztázion, amit ősszel 
szentelnek fel. A templom tel-
jes felépítéséhez a hívek és he-
lyi cégek adományain kívül 
hozzájárult az Amerikai Püs-
pöki Kar és Szécsényi Mari-
ann önkormányzati képvise-
lő is.

Két új káplán kezdi meg 
szolgálatát Miskolcon. A 
Mindszenti plébániára he-
lyezte dr. Ternyák Csaba érsek 
Versler Sándort, a diósgyőri 
plébániára pedig Maksó Pé-
tert. Mindketten a vasárnapi 
szentmiséken mutatkoznak 

be. A Minorita-templom bú-
csúja előtti háromnapos lelki-
gyakorlatot augusztus 12–14. 
között, az este, 18 órai szent-
misék keretében Györfi Béla 
Szabolcs pálos szerzetes, a bu-
dapesti Sziklakápolna és ko-
lostor házfőnöke vezeti.

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

„Uram, jöjj alá az én hajlékomba…”:  
A Miskolc-Szirmai Görög Katolikus Templom



Ha az állatkertre, mint intézményre gondolunk mindenki szeme 
előtt a Madagaszkárból ismert New York-i állatkert kontúrja raj-
zolódik ki: vagyis egy beton placc tele rácsokkal. Nos, mindenki 
nyugodjon le, jó hírem van! A Miskolci Állatkert és Kultúrpark 
egy cseppet sem hasonlít Alex, Marty, Melman és Gloria lakhe-
lyéhez. A mi állatkertünk nem egy betondzsungel, hanem valódi 
erdő, valódi fákkal, valódi levelekkel!

Minden alkalommal, ami-
kor felsétálhatok a Csanyikból 
a kanyargós, erdei úton, a tüdő-
szanatórium mellett jobbra ka-
nyarodva, majd a szalonnasütős 
placcnál élesen balra sorolva, a 
szívem egyre gyorsabban kezd 
verni. Ezt a fajta pulzusszám nö-
vekedést nem az emelkedő okoz-
za, sokkal inkább az izgatottsá-
gom. Izgatottan várom, vajon 
mi változott itt a legutóbbi láto-
gatásom óta. Vajon még mindig 
ott vannak a teknősök az oktató 
terem előtt? Még mindig két láb-
ra áll a mackó a nasiért cserébe? 

Be lehet még menni a kecskék-
hez? Itt vannak még kenguruk, 
és le lehet ülni a leopárd lakhelye 
előtt egy kis ablak elé nézelőd-
ni? Vajon még mindig 6 évesnek 
érzem majd magam az állatkert 
„falai” között? A válaszom: igen!

Amint meglátok egy-egy ál-
latot, egyből közelebb futok a 
ketrecükhöz és elkezdek beszél-
ni hozzájuk. Ezt követően pedig 
megállapítom, hogy otthonra is 
szeretnék egy példányt, legyen 
szó akár medvéről, leopárd-
ról, vagy gyűrűsfarkú makiról. 
Egyáltalán nem vagyok valami 

tudatos nézelődő, és az is elég 
gyakran előfordul velem, hogy 
eltévedek. Ezt kiküszöbölendő 
hívtam segítségül az állatkert 
egyik legrutinosabb kalauzát, 
Krajnyák Zoltán zoopedagógust.

Első állomásunk az oktató te-
rem volt, ahol hüllőkkel lehetett 
testközeli élményem. Eleinte 
nem volt túl őszinte a mosolyom 
– sohasem fogtam még kaméle-
ont a kezemben. Ez idáig! Zoli 
azonban tett róla, hogy ez más-
képp legyen. Így sem mondom, 
hogy mindenféle remegés nélkül 
tartottam a kezemben ezt a szín-
váltós csodát – viszont gyönyörű 
volt, ahogy a napon felerősödtek 
a kis pikkelyes színei. Egészen 
összebarátkoztunk.

Aztán tovább ballagtunk az 
állatkert vadregényes tájain, és 
a következő állomásunk a bun-
der-majmok voltak. Megismer-
kedhettem köztük az állatkert 
legidősebb lakójával, Cimpával 
– amint azonban kicsit köze-
lebbről is szerettük volna len-
csevégre kapni a csapat tagjait, 
éktelen haragra gerjedtek, s egy 
minutum alatt körénk gyűl-
tek. Mondanom sem kell, Cim-
pát védték, az idősebb generáció 
iránti tekintély hihetetlen erővel 
bír közöttük. Szép lassan elolda-
logtunk hát, hogy alábbhagyjon 
a felhördülés és visszatérhesse-
nek szokásos napi teendőikhez 
ezek a szőrös kis élőlények.

A lámák etetése következett. 
A csapat a füle botját sem moz-
dította, amíg csak kedvesen 
hívogattam őket. Aztán kap-
tam pár szál répát, amitől egy 
szempillantás alatt annyian let-
tek körülöttem, hogy hirtelen 
azt sem tudtam, hová kapjak. 
Amint adtam nekik egy-egy 
szálat a B-vitamin bombából, 
máris a legjobb barátjukká 
avanzsáltam. Irigykedve néz-
tem azokat a diákokat, akik az 
állatkertben tölthetik el a szü-
nidejüket. Az állatkert osztá-
lyának tagjai nem csupán meg-
ismerkedhetnek a különböző 
kontinensek élővilágával, de 
bele is kóstolhatnak, milyen ér-
zés állatkertésznek lenni.

Barátkoztam kecskékkel, si-
mogattam nyuszikat, dobáltam 
szőlőszemeket az ormányos 

medvéknek. Ráeszméltem, hogy 
az általam oly tündibündinek 
tartott szurikáták nem is any-
nyira cukik, valamint hogy a 
goffin-kakadu betegesen imád-
ja a cipőfűzőt, és játszi köny-
nyedséggel fejti le a lábadról a 
munkavédelmi bakancsot is. 
Kalandozásom során kitalál-
tam, mit kérek majd karácsony-
ra: szeretnék örökbe fogadni egy 

ormányos medvét, mert a Mis-
kolci Állatkert és Kultúrpark 
„falai” között ezt is lehet.

Amennyiben igazi állatos, 
erdős, szőrös, természet köze-
li kalandra vágysz, úgy látogass 
el Miskolc legcsodásabb parkjá-
ba, a Miskolci Állatkert és Kul-
túrparkba. Hidd el, nem fogod 
megbánni!

MUNTYÁN BERNADETT
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Megnyitotta első MFB Pontjait Miskolcon és a megyében az 
OTP Bank. A szerdai, Uitz Béla utcai fiókban tartott sajtó-
tájékoztatón az OTP, a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (MFB) 
és a város vezetői kiemelték: az európai uniós, valamint a 
támogatással kombinált hitelek nem csak a vállalkozások, 
hanem a lakossági ügyfelek érdekeit is szolgálják.

Az MFB Pontok hálózatát 
azért hozták létre, hogy a vál-
lalkozások egyszerű ügyinté-
zés mellett, gyorsan és helyben 
juthassanak hozzá a fejlődés-
hez szükséges forrásokhoz – a 
lehető legalacsonyabb kama-
tok mellett. A következő hó-
napokban az OTP 163 MFB 
Pontot nyit országszerte, a 
miskolci megnyitóra szerdán 
került sor a bank legnagyobb 
miskolci fiókjában. Vörös Fló-

rián, az OTP Északkelet-Ma-
gyarországi régiójának ügy-
vezető igazgató-helyettese 
elmondta, a helyi vállalkozá-
sok és lakossági ügyfelek szá-
mára azért fontosak ezek a 
pontok, mert itt számos eu-
rópai uniós és magyarországi 
forrásról kaphatnak tájékozta-
tást, ismerkedhetnek meg az 
igénylés feltételeivel.

– Több százmilliárd forint-
ról beszélünk, ami ezeken a 

pontokon igényelhető – hang-
súlyozta Vörös Flórián. – Ez a 
vállalkozásoknál innovációra, 
kutatásokra, komplex beru-
házásokra, míg a lakosságnál 
energetikai korszerűsítésre, 

illetve megújuló energiafor-
rások bevezetésére használ-
ható fel. Nem csak Miskolcon 
nyitottunk MFB Pontot. A 
megyében, Ózdon, Tiszaúj-
városban és Kazincbarcikán 

is elérhetők ezek a szolgálta-
tások, az év végéig pedig to-
vábbi tizenegy fiókban lesz rá 
lehetőség.

Pfliegler Péter alpolgár-
mester rámutatott: Miskol-
con rengeteg fejlesztés, be-
ruházás történt az elmúlt 
időszakban, ami egyben azt 
is jelenti, a vállalkozások ki-
válóan érzik magukat a vá-
rosban, és ebbe a körbe tar-
tozik az OTP is. – Örülünk, 
hogy ez a fejlesztés megvaló-
sult – fogalmazott Pfliegler 
Péter. – Kollégáimmal utá-
najártunk, 2014 és 2020 kö-
zött 200 milliárd forintnyi 
fejlesztési pénz érkezhet a vá-
rosba. Érdemes lesz vállalko-
zóként és magánszemélyként 
is ellátogatni ezekre a pon-
tokra, hiszen alacsony kama-
tozás mellett juthatnak hozzá 
a támogatásokhoz - emelte ki 
az alpolgármester.

A megyei önkormányzat 
elnöke szerint fontos, hogy 
az MFB Pontokhoz minél 
többen hozzáférjenek, hi-
szen komoly uniós források 
érkeznek hazánkba. Török 
Dezső hozzátette, ezeket a 
vállalkozóknak lehetőségük 
lesz rendkívül alacsony, akár 
nulla- vagy kétszázalékos ka-
mattal megigényelni. – Csak 
megyénkben a következő 
időben százötven hektárnyi 
ipari park épül, amit helyi, 
megyei kis- és középvállal-
kozások (kkv) fognak meg-
tölteni – hangoztatta Török 

Dezső, aki szerint a cégek 
mellett a magánszemélyek is 
élni fognak a kedvező hite-
lekkel.

Bihall Tamás a vállalkozá-
sok nevében is megköszönte a 
szolgáltatás beindítását, ami-
nek köszönhetően a kkv szek-
tor résztvevői személyesen 
érdeklődhetnek a hitelekről, 
fejleszthetik tovább cégüket 
a versenyképesség érdekében. 
– Miskolc és a megye gazda-
sága fejlődik, ezt azonban fent 
is kell tartani, amihez az uni-
ós források jó alapot biztosíta-
nak – hangsúlyozta a megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 
elnöke. – Bízom benne, hogy 
ez a gazdasági dinamika to-
vább folytatódik, ehhez vi-
szont szükség van a fejlődésre, 
a vállalkozásoknak lépést kell 
tartaniuk konkurenciáikkal. 
Az MFB Pontokon igénybe 
vett hiteleknek köszönhetően 
ez könnyebb lehet - emelte ki 
a BOKIK elnöke.

A Magyar Fejlesztési Bank 
Zrt. konzorciumban nyit or-
szágszerte 642 fiókot az uniós 
források szétosztásához, en-
nek az egyik fő állomáspontja 
volt a miskolci fiók beindítá-
sa. – A mintegy hétszázmilli-
árd forint támogatás visszafi-
zetése után ez az összeg újra 
felhasználható, ami nagyban 
segíti a magyar gazdaság fej-
lődését – nyilatkozta Lovász 
Gergely, az MFB regionális 
értékesítés támogatója. 

TÓTH MILÁN
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Mint arról már hírt adtunk, új közparkot alakítanak ki a 
tapolcai elágazásnál. A területen lesz ingyen wifi, és led ki-
jelzőn is láthatjuk a buszok érkezésének időpo

Barta Gábor, a terület önkor-
mányzati képviselője a fej-
lesztésről elmondta: a terület 
eddig nagyon rendezetlen 
volt a környezetéhez képest. 

Esős időben sár keletkezett, 
ami nagyon megnehezítette 
a közlekedést. Ugyanakkor 
nap, mint nap több ezer autó 
és járókelő fordul meg itt, 

buszmegállók, gyorsétterem, 
benzinkút és élelmiszerüzlet 
is van a közelben.

A mintegy hétmilliós fej-
lesztésnek köszönhetően ha-
marosan egy zöld sziget emel-
kedik majd ki a forgalmas 
utak közül. Díszburkolattal 
ellátott járda épül végig a két 
buszmegálló közötti terüle-
ten, illetve egy kerti padokkal 
illetve szemetesekkel ellátott 
kis pihenő rész is lesz a fák ár-
nyékában – sorolta a képvise-
lő. A tapolcai elágazásnál ez a 
terület eddig kihasználatlan 
volt. A beruházás hétmillió 
forintból valósul meg, amit 
Barta Gábor saját képviselői 
keretéből finanszíroz.

Menyhárt Szabolcs, a pol-
gármesteri hivatal kabinet-
vezetője kiemelte: amellett, 
hogy a városkép miatt is fon-

tos a tér átalakítása, baleset-
védelmi szempontból is nagy 
előrelépést jelent. A parkot 
körbekerítik, ami biztonsá-

gosabbá teszi a közlekedést 
- a korlát megakadályozza, 
hogy a gyalogosok a zebrák-
tól távolabbi, forgalmas út-

szakaszokon keljenek át. Az 
új közpark a tervek szerint 
augusztus végére, de legké-
sőbb iskolakezdésre elkészül.

A Kormány a 2014–2020-as uniós ciklusban elérhető, vis�-
s�atérítendő európai uniós források kihelye�ésénél a� ügyfél-
kö�pontú rends�er megalkotását helye�te a kö�éppontba. A 
legfontosabb cél, hogy a vállalko�ások a lehető legs�élesebb 
körben, könnyen elérhető módon, gyorsan és minden eddi-
ginél olcsóbban juthassanak forrásho�. A viss�atérítendő 
támogatások terén jelentős, több mint 700 milliárd forintos 
keret áll rendelke�ésre, melynek 75%-át, kö�el 540 milliárd 
forintot hirdet meg a Kormány a ciklus első felében.

A viss�atérítendő pén�ügyi es�kö� források kö�vetítésével, 
illetve a� új értékesítési háló�at kialakításával a Kormány a 
Magyar Fejles�tési Bank Zrt-t bí�ta meg, amely kö�bes�er-
�ést írt ki a� MFB Pontok kialakításában s�erepet vállaló, 
hitelinté�eti partnerek kiválas�tására.

A� MFB Pontok háló�atát a kö�bes�er�ésen nyertes hitel-
inté�etek, a Takarékbank Zrt., a B3 TAKARÉK S�övetke�et, 
a Budapest Bank Zrt., a� FHB Zrt., valamint a� OTP Bank 
Nyrt., a� MKB Bank Zrt., a Gránit Bank Zrt és a� NHB Nö-
vekedési Hitel Bank Zrt. megkülönbö�tetett fiókjai és tagin-
té�ményei alkotják.

MISKOLCI FIÓKJÁBAN IS MEGNYITOTTA MFB PONTJÁT AZ OTP 
Startoljon el! 

Készül az új park a tapolcai elágazásnál
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399 Ft

Eh. sertéscomb   
1 kg,  
hétvégi akció:  
aug. 3–5-ig

Eh. sertéslapocka  
1 kg, 
hétvégi akció:  
aug. 3–5-ig

1099 Ft

Eh. csirkecomb  
farrésszel     
1 kg

1179 Ft

LEGÚJABB NYÁRI AKCIÓ VALAMENNYI  
COOP ÜZLETÜNKBEN AUGUSZTUS 2-8-IG!

Pick sertéspárizsi 1 kg 1499  Ft 
COOP 3:1 instant kávéitalpor 10x1,8 g, SZUPER ÁR: egységár: 1661,11 Ft/kg 299  Ft 
Nestea citrom 1,5 l, egységár: 186 Ft/l 279  Ft

Keresse az akciós polcainkon az egyéb termékeket is!

Frissen, finomat, szuper olcsón – baromfit árusító üzleteinkből:

Apróhirdetés
Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 
63 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók 
(műanyag, fa, alumínium), garázska-
puk cseréje óriási kedvezménnyel, tel-
jeskörű árnyékolástechnikával. Tel./
fax: 46/402-292, mobil: 30/336-5528, 
web: www.aluport.hupont.hu, be-
mutatóterem: 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 
famunkák készítése; Velux ablakok 
beépítése, cseréje; íves fedések és 
hajlatok készítése; tetők szellőzteté-
se. www.kerekgyarto-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 végzen-
dő munkákra. Tel.: 06-20/460-6775.

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

Az akció érvényes: 

2017. 08. 05-től 2017. 08. 11-ig 

Trikolor sf. kerítés zománc, 0,75 l, (fémre, fára) 2399 Ft/l 1799 Ft

Trinát ált. akrilfesték, ae. (több színben), 400 ml, 2498 Ft/l 999 Ft

Trikolor vízbázisú kerítéslazúr, 5 l (50 m2), 660 Ft/l 3299 Ft

Trinát magasfényű zománc, fehér, 1 l 2799 Ft

Trinát selyemfényű, vízbázisú zománc, fehér, 1 l 2799 Ft 

Colorex színezőpaszta (fal és zománf.) 100 ml, 4690 Ft/l 469 Ft

Ariel mosópor, 1,5 kg, 799 Ft/kg 1199 Ft

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

Tomi mosópor, 1,4 kg, 714 Ft/kg 999 Ft

Woolite mosógél, 1 l 399 Ft

Woolite mosógél, 3 l, 333 Ft/l 999 Ft

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

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

Velmetina hajlakk, extra erős, 300 ml, 1563 Ft/l 469 Ft

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink!
Adják fel apróhirdetésüket kedvezményes áron a Miskolci 
Naplóban hétköznap 8.00 és 16.00 óra között!

Hirdetésszervezőink az alábbi címen érhetők el:
3530 Miskolc, Kis-Hunyad u 9. Fax.: 46/358-200
Tel.: 46/503-501 E-mail: info@mikom.hu



Mozaik Miskolci Napló

Ha nem kapják meg időben lapunkat, ha terjesztési problémákat tapasztalnak, 
kérjük, hívják a 46/503-501/100-as telefonszámot, ahol rövid üzenetet hagy-
hatnak üzenetrögzítőnkön. Ha elérhetőséget is hagynak, problémájuk megol-
dása érdekében visszahívjuk Önöket!
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Mentő karambolozott a Zsig-
mondy kereszteződésében 

Súlyos baleset történt múlt vasárnap kora este Miskolcon, a Zsig-
mondy út és a Sajószigeti utcák kereszteződésében, ahol mentőautó-
val ütközött egy Opel személyautó. A rendőrség tájékoztatása szerint 
a megkülönböztető jelzést használó mentő sofőrje a piros jelzésen 
haladt át a kereszteződésben, amikor a másik személygépkocsi ne-
kiütközött. A balesetben öten – az autó utasai – könnyebb, nyolc na-
pon belül gyógyuló sérüléseket szenvedtek.

Villanyoszlopot döntött a Honda az Avason
Villanyoszlopot döntött egy kisodródó személyautó múlt 

szombaton kora este az avasi városrészben, az Ifjúság úton. A 
rendőrség tájékoztatása szerint egy Honda Civic sofőrje nagy 

sebességgel közlekedett, 
lesodródott az útról és 
nekiment az oszlopnak, 
amelyet kidöntött a helyé-
ről. Úgy tudjuk, az autó 

vezetője sérülés nélkül megúszta a balesetet.

Vízirendészeti  
ellenőrzések

A Borsod-Abaúj-
Zemp lén Megyei Ren-
dőr-főkapitányság nyári 
szezonra vonatkozó ide-
genforgalmi koncepció-
ja alapján, vízirendészeti 
ellenőrzést tartottak az 
elmúlt napokban a Miskolci- és a Tiszaújvárosi Rendőrkapitány-
ság munkatársai. A kontroll elsősorban a szabálysértések és a vízi 
balesetek megelőzését szolgálta, továbbá a szabadvizeken való tar-
tózkodás, illetve a horgászat szabályainak betartatására, ellenőrzé-
sére terjedt ki. A Miskolci Rendőrkapitányság munkatársai a nyé-
ki, mályi és kistokaji tavakon, míg a tiszaújvárosi járőrök a Sajó és a 
Tisza folyók, illetve bányatavak partján tartottak ellenőrzést.

Kigyulladt egy autóbusz a Pingyom-tetőn
Kigyulladt egy 

menetrend szerint 
közlekedő autóbusz 
a Harsány és Mis-
kolc közötti úton, a 
Pingyom-tetőn. Az 
érintett útszakaszt a 
helyszínelés, műszaki 
mentés idejére, teljes 
szélességében lezárták. A tűzesethez a miskolci hivatásos tűzoltókat 
riasztották, akik két vízsugárral oltották el a lángokat – közölte a ka-
tasztrófavédelem. Az egységek kiérkezése előtt a jármű sofőrje meg-
próbálta megfékezni a tüzet, azonban nem járt sikerrel. A tűzoltók 
munkáját nehezítette egy leszakadt elektromos vezeték. A tűz észle-
lését követően az utasok idejében le tudtak szállni a tömegközlekedé-
si eszközről, így nem sérült meg senki.

További rendőrségi, katasztrófavédelmi, bírósági hírek első kézből 
hírportálunkon, a www.minap.hu honlapon.

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 – április 20) Eddig bátran kiállt amellett, 
amiben hitt, de a sok negatív hang most elbizonytalaníthatja. 
Ne hagyja, hogy elvegyék a kedvét, kövesse a kitűzött céljait! 

Sok lehetőség kecsegtet, de keményen dolgozni is kell majd értük.

Bika (április 21 – május 20) Óvatosan próbál a végére járni 
a dolgoknak, mert tudja, hogy a mással történtek az Ön élete 
alakulását is befolyásolhatják. Legyen tapintatos, nehogy vala-

ki úgy érezze, hogy a magánéletében vájkál.

Ikrek (május 21 – június 21) Úgy érezheti, túl sok időt vesz-
teget valami olyasmire, ami valójában nem okoz Önnek örö-
met. Az élet túl rövid, ne pazarolja az energiáidat olyan dol-

gokra, amelyek nem váltják be a hozzájuk fűzött reményeket.

Rák (június 22 – július 22) Ne hagyja, hogy bármi is elterel-
je a figyelmét. Koncentráljon a lényegre, mert most minden 
azon múlik, hogy időben tudja-e elérni a kitűzött célt. Ha ha-

marabb végez a kötelességekkel, több idő marad a pihenésre.

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Egy apró nézeteltérésből 
parázs vita alakulhat ki, de nem szabad hagynia, hogy ez mesz-
szebbre menjen, mint amennyire szükséges. Uralkodjon az indu-

latain, nehogy valami olyasmit mondjon, amit később megbán.

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Valami sokkal tovább 
tart, mint ameddig Ön szerint indokolt lenne, ez pedig elveheti 
a kedvét a vele való további foglalkozástól. Döntse el, hogy mit is 

szeretne, mielőtt elszánná magát a következő lépésre. 

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Úgy dönt, hogy nem 
vár tovább, nagy dologba vágja a fejszéjét. Bátraké a szerencse, 
és ha az út rögös is lesz, az eredmény sok mindent megér majd. 

Próbáljon a kellemetlen dolgokra már az elején megoldást találni.

Skorpió (október 24 – november 22) Hiába vár, senki nem 
kínálja tálcán a megoldást, Önnek magának kell a válaszok után 
erednie. Ha úgy érzi, hogy az most segít, nyugodtan lazítson 

egy kicsit, de közben tartsa a szemét a célon, hiába a nyári szünet. 

Nyilas (november 23 – december 21) Lehet, hogy nem volt 
teljesen körültekintő, de úgy érzi, azok hibáztatják a legjobban, 
akiknek könnyebb út jutott, és nem kellett olyan akadályokkal 

megküzdeniük, mint Önnek. Ne törődjön a véleményükkel. 

Bak (december 22 – január 20) Szeretne maga mögött 
hagyni valamit, amit régóta cipel a múltból, ehhez azonban 
az kell, hogy tényleg le tudja tenni a terheket. Néha olyasmit is 

meg kell tennie, amihez nincs kedve, vagy nem az Ön feladata lenne.

Vízöntő (január 21 – február 19) Nem csak egy jó ötlete lehet 
ma, de olyat is talál, akivel meg tudja osztani, így a dolog gyorsan 
gyümölcsözővé válhat. Minden egybevág ezen a héten, hogy a 

dolgok innen a lehető legjobban alakuljanak.

Halak (február 20 – március 20) Ha úgy érzi, szüksége van 
most egy kis szünetre, arra, hogy megálljon, és átgondolja a 
dolgokat, akkor ne féljen halasztást kérni. Most se felejtse el, 

jobb egy kicsit később célba érni, mint a rossz úton elindulni.

FORRÓ NYOMON

Miskolci szurkolók százai ünnepelték múlt szombaton este 
a DVTK parádés győzelmét a Szinva teraszon, a LED kivetítő-
nél. Sok fiatal „nem vitte el szárazon” az örömet és a futball-él-
ményt: úgy gondolták, megmártóznak a Szinva vizében a káni-
kulára és a 3-0-ás győzelemre való tekintettel.

A hét fotója
VÉGH CSABA  

FELVÉTELE

Az interaktív játszóvárat 2015-ben építették fel a Baráthegyi Majorság területén, a Diósgyőri vár mintájára. A miskolci ön-
kormányzat egyik pályázatának, és egy áruház támogatásának köszönhetően, most folytatódhat a fejlesztés, már elkészült a 
vár körül a vizesárok és a tetőrész is be van fedve. Így jóval több programot tudnak itt szervezni, a bent lévők védve lesznek az 
időjárás viszontagságaitól. – Szeretnénk, ha a helyi összefogásnak, támogatásnak köszönhetően egy újabb turisztikai attrakció 
jönne itt létre, s a Miskolcra látogatók még több időt töltenének városunkban – nyilatkozta Jakubinyi László, a Szimbiózis Ala-
pítvány elnöke.                                                                                                                                                                      FOTÓ: JUHÁSZ ÁKOS

A játszóvárat is fejlesztik

Szinva-party!

Sportlétesítmények
2

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben miskolci 
sport létesítmények neveit rejtettük el. Kérjük, a megfejté-
seket együtt, egy levélben vagy e-mailben, legkésőbb 2017. 
augusztus 23-án éjfélig juttassák el szerkesztősé'günk-
be (3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.) vagy az info@mikom.
hu e-mail címre. A helyes megfejtéseket beküldők között 
egy-egy 2017-es Miskolci Kalendáriumot sorsolunk ki.  

Előző rejtvényünk helyes megfejtései: 1. Ifjabb Butterfly; 2. A Mester és Marga-
rita; 3. Székelyfonó; 4. Trouble in Tahiti.  Nyertesek: Molnár Sarolta, Miskolc, 
Bársony János u., Thodory Csaba, Miskolc, Kőporos u.
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