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SIKERES PROGRAM,  
LAKOSSÁGI TÁMOGATÁS

Új polgármesteri megbízott  
vezetésével folytatódik  
a nyomortelep-felszámolás Miskolcon 

ZÁSZLÓT BONT A „MÉG JOBBIK” 

MÁMA MÁR NEM SZAKAD TOVÁBB?
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BOSCH-JUBILEUM

„A VÁROS ÉS A GYÁR 
EGYÜTT FEJLŐDIK” ISTVÁN A KIRÁLY 

A klasszikussá vált rockopera nagyzenekari bemutatójára 
Miskolcra érkeztek a szerzők: Szörényi Levente és Bródy János2.
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Legyártották a 100 milliomo-
dik kéziszerszámot a Bosch 
miskolci üzemében. A jeles 
alkalomból a Robert Bosch 
Power Tool Kft. ünnepséget 
szervezett, melyen részt vett 
Szijjártó Péter külgazdasági 
és külügyminiszter is. 

 „A miskolci üzem jövője  
stabil és megalapozott”

Fükő László ügyvezető igaz-
gató köszöntőjében részletesen 
szólt arról, hogyan jutottak el 
a gyár első termékétől – a del-
tacsiszolótól – a százmilliomo-
dik termékig, egy kétsebességes 
akkumulátoros fúró-csavaro-
zóig. Emlékeztetett, 2002-ben 
még összesen három terméket 
gyártottak, az üzem azonban 
gyorsan fejlődött. Az első há-
rom évben szinte havonta egy-
egy új gyártósorral bővültek.  
2008-ban már a 25 milliomo-
dik kéziszerszám gördült le a 
gyártósorról – ez egy innováci-
ós nagydíjat is elnyert pneuma-

tikus fúrókalapács volt. Négy év 
múlva, 2012-ben már az 50 mil-
liomodik terméknél tartottak. 

2016-tól újabb intenzív fej-
lődés kezdődött. A miskolci 
üzem kapacitása egy év alatt 
40 százalékkal nőtt, mára 
már több 38 ezer négyzetmé-
ter alapterületű. Jelenleg kö-
zel 2400 munkavállalójuk van. 
2017-ben több mint 11 millió 
terméket gyártottak és a Bosch 
árbevétele meghaladta a 157 
milliárd forintot. A termékek 
nemcsak számukban, hanem 
összetételükben is bővültek: 
korábban a barkácsgépek és a 
kerti gépek fejlesztése és gyár-
tása állt a fókuszban, ma ezeket 
ipari gépek és e-bike akkumu-
látorok egészítik ki.

– Termelési sikereink mel-
lett leginkább a munkavál-
lalóinkra vagyunk büszkék. 
Bebizonyították, hogy a vi-
lág bármely gyárával szemben 
versenyképessé tudják tenni 
a miskolci telephelyet – húz-
ta alá az ügyvezető igazgató, 
hozzátéve: munkájuk eredmé-
nyét a sorozatosan elnyert dí-
jak is bizonyítják. – Százmil-
lió termékkel a hátunk mögött 
kijelenthetjük, hogy a miskol-
ci üzem jövője stabil és meg-
alapozott – zárta szavait Fükő 
László. 

„A Bosch megbízható,  
biztos partnere a városnak”

Kriza Ákos polgármester be-
szédében arról szólt, hogy a 
Bosch csoport az elsők között 

ismerte fel a Miskolcban rejlő 
lehetőségeket, azóta együtt fej-
lődik, gyarapodik a város és a 
gyár. A globális piacra gyártó 
vállalat napjainkban több mint 
6,5 ezer embert foglalkoztat; 
ennyi család megélhetését biz-
tosítja a városban és vonzás-
körzetében.

– A Bosch megbízható, biz-
tos partnere a városnak és ez 

a kapcsolat kölcsönösen elő-
nyös.  A vállalatcsoportnak 
lényeges szerepe van abban, 
hogy Miskolc a fejlődés útjára 
lépett és a jelentős gazdasági 
előrelépést felmutató városok 
élmezőnyébe került – fogal-
mazott Kriza Ákos, kiemelve: 
az, hogy a Bosch fantáziát lá-
tott és lát a városban, más cé-
gek letelepedésére is ösztönző-
leg hat. Megteltek a város ipari 
parkjai, ezért újabb zöldmezős 
területek megnyitása van napi-
renden. Az ide települő világ-
cégek, az új technológiák meg-
jelenése pedig magával hozta 
a közép- és egyetemi szintű 
műszaki képzés megújítását 
is. – Folyamatosan azon dol-
gozunk, hogy magasan kép-
zett munkaerő álljon minden 
miskolci cég rendelkezésére. 
Célunk, hogy Miskolc a régió 
innovatív, ipari, fejlesztési, ku-

tatási és oktatási központja le-
gyen; egy színvonalas oktatás-
sal megtámogatott, dinamikus 
gazdasági övezet – tette hozzá 
Miskolc polgármestere. 

Kriza Ákos elmondta, a vá-
ros 116 milliárd forint értékű 
fejlesztést valósított meg az el-
múlt években az élet különbö-
ző területein. – Bebizonyítot-

tuk, hogy a város adottságai, 
gazdasági, szellemi és kultu-
rális élete egy minőségi kör-
nyezet megvalósításához ve-
zet. Büszkék vagyunk az önök 
sikereire, az együttműködés 
folytatásaként várjuk a továb-
bi mérföldköveket – zárta kö-
szöntőjét Miskolc polgármes-
tere.

Elkészült a 100 milliomodik kéziszer-
szám a Bosch miskolci üzemében

Város
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„EGYÜTT FEJLŐDIK, GYARAPODIK A VÁROS ÉS A GYÁR”

Az elmúlt néhány évben egy egyre sikeresebb Magyarorszá-
got, egy egyre sikeresebb Boscht és e kettő közös sikertörté-
netét láttuk – fogalmazott az ünnepségen a külgazdasági és 
külügyminiszter. 

Szijjártó Péter szerint a 
2010-es Magyarországhoz ké-
pest a különbséget „zongoráz-
ni lehetne”: azóta mintegy har-
madára, 177 ezerre csökkent 
hazánkban a munkanélküliek 
száma. Most már 70 hónapnyi 
folyamatos csökkenést követő-
en rekordalacsonyan, 3,8 szá-
zalékon áll a ráta – Európában 
csak három országban alacso-
nyabb a munkanélküliség.

Magyarország évről évre nö-
velni tudta az exportot. Tavaly 
– nemzetgazdasági rekordot 
döntve – a kivitel meghaladta a 
100 milliárd eurót. Ebben jelen-
tős szerepe volt a gépiparnak, 
melynek versenyképességét az 
is mutatja, hogy az előállított 
termékek közel 92 százalékát 
exportálni tudták. Ma már 395 
ezren dolgoznak ebben a szek-
torban, egy év alatt 2,5 százalé-
kos növekedést sikerült elérni.

– Ezek az eredmények nem 
jöhettek volna létre a nagy 
nemzetközi vállalatok Ma-
gyarországba vetett bizalma, 
és a nagy magyar vállalatok 
teljesítménye nélkül. Folya-
matosan tudjuk javítani gaz-
dasági teljesítményünket és 
ebben a Boschnak is rendkí-

vül fontos szerepe van – húz-
ta alá a miniszter, hozzátéve: 
a csoport tavaly mintegy 58 
milliárd forintnyi beruházást 
hajtott végre hazánkban. Ezer 
új munkahelyet teremtettek, 
ma már több mint 13 500 
munkatársuk van. Árbevéte-
lük több mint 13 százalékkal 
nőtt az elmúlt évben.

– A miskolci cég elmond-
hatja magáról, hogy Magyar-
országon az egyik leginno-
vatívabb gépipari vállalat és 

Európa legna-
gyobb kézi-
szerszám-gyá-
rává vált. A 
v á l l a l a t c s o -
porton be-
lül a legna-
gyobb egység 
– mondta el 
Szijjártó Péter.

A külgaz-
dasági és kül-
ügyminiszter 
kiemelte, egy 
teljesen új vi-
lággazdasági 

korszakba léptünk, és a Bosch 
miskolci üzeme, a magyar 
vállalatcsoport a magyar gaz-
daság minőségi megújulását 
is elősegíti. – Hazánk rend-
kívüli sikereket ért el az új 
versenykörülmények között: 
az autóiparban, elektroniká-
ban vezető vállalatok sorra 
hozzák ide beruházásaikat, a 
kutatás-fejlesztést, a gyártást. 
A Bosch beruházásai is dön-
tőnek bizonyulnak, ők is bi-
zalmat szavaztak hazánknak 
az új ipari korszakban. Velük 
sikeresen tudtunk átállni az 
új korszakra, meg tudtuk tar-
tani a vezető pozíciót– emelte 
ki Szijjártó Péter. Mint mond-
ta, továbbra is Németország 
az első számú kereskedelmi 
partnere Magyarországnak, a 
külkereskedelmi forgalom 27 
százaléka jut Németország-
ra, s onnan érkezik a működő 
tőke 28 százaléka. – Ma már 
hatezer német vállalat műkö-
dik nálunk, és 300 ezer em-
bernek adnak munkát – tette 
hozzá.

Sikeres Magyarország, sikeres Bosch

A Bosch csoport Magyarországon 2017-ben, négy telephe-
lyen minden eddiginél többet, összesen 55 milliárd forintot 
fordított kutatás-fejlesztésre. A miskolci kéziszerszámgyár-
ban az innovációs tevékenység a kerti- és a barkácseszközök 
mellett az ipari szerszámok fejlesztését is magában foglalja 
és a termékötlettől a koncepciós fázison át a gyártásfejleszté-
sen keresztül egészen a termék piaci bevezetéséig terjed. 

A miskolci kéziszerszámgyár idén – a 10 milliárd forint 
feletti árbevétellel bíró cégek összetett versenyében – meg-
kapta az Év Gyára elismerést. A miskolci vállalatot ezenfelül 
a Legjobb menedzsment folyamatok címmel, fejlesztési tö-
rekvéseit pedig az Ipar 4.0 Szakmai Különdíjjal jutalmaz-
ták. A Bosch magyarországi autóipari mérnökei az automa-
tizált vezetésre és az elektromos mobilitásra összpontosítva 
a jövő mobilitásán dolgoznak. Egerben az automatizált ve-
zetés egyik alapját adó elektromos kormányrendszerek fej-
lesztésével foglalkoznak. A miskolci autóipari vállalat két, 
az elektromobilitás fejlesztését célzó, konzorciumi együtt-
működésben megvalósuló projektet is bejelentett 2017-ben. 
A Bosch Budapesti Fejlesztési Központ új generációs fejlesz-
tési projektjei megvalósítására jelenlegi területe mellett 60 
000 négyzetméteres telken bővíti a budapesti campust. Az új 
rész építése 2018 második félévében kezdődik, a tervezett át-
adása 2021-ben lesz és elsősorban az automatizált vezetésen 
dolgozó fejlesztési osztályok költöznek az új komplexumba. 
A Bosch folyamatosan arra törekszik, hogy innovatív fejlesz-
tései által közelebb hozza a jövő technológiáit. 

KULCSSZEREPBEN  
A FEJLESZTÉS



Úgynevezett „Amper Felvételi Juniálist” rendeztek a na-
pokban, a Miskolci Egyetem Körcsarnokában. A programot 
most első ízben szervezték meg az intézménybe jelentkező, 
illetve végzős középiskolások számára.

A Miskolci Egyetemre ér-
kező diákokat színes progra-
mokkal, koncertekkel, kültéri 
játékokkal, fesztiválhangulat-
tal várták. Kriza Ákos pol-
gármester köszöntőjében ki-
válónak nevezte a várost és 
az egyetemet is. – A Miskolci 
Egyetem Európa legrégebbi 
műszaki egyeteméből nőtte 
ki magát, s ma már egy va-
lóságos universitas. Mind-
azoknak, akik itt végeznek, 
Miskolc kiváló lehetőségeket 
biztosít, hogy itt éljék le az éle-
tüket – hangsúlyozta. Kriza 
Ákos utalt rá, hogy az elmúlt 

években hatalmas gazdasági 
fejlődés ment végbe a város-
ban. Olyan nagy világcégek 

jöttek ide, fejlesztenek Mis-
kolcon, mint például a Bosch 
vagy a Ten Pao. Ezek a válla-
latok pedig keresik a kiváló-
an képzett szakembereket, a 
végzős egyetemistákat. Mis-
kolc polgármestere kiemelte: a 
város megtesz mindent azért, 
hogy aki egyszer miskolci lett, 
az itt is maradjon. – Aki Mis-
kolcot választja, annak bizto-
sítva van a jövője a munka te-
rületén. Az a kapocs, ami az 
egyetem és a város között van, 
az elmúlt években tovább erő-
södött – emelte ki. 

A rendezvényen az is el-
hangzott, hogy az egyetem 
nem csupán a tanulásról szól, 
a szórakozásra is időt kell sza-
kítani. – Miskolc ezen a terü-
leten is kiváló lehetőségekkel 
szolgál. Elég végigsétálni a 
belvárosban, mindig pezsgő 
életet lehet tapasztalni – hang-
súlyozta Kriza Ákos.

Torma András rektor remé-
nyét fejezte ki, hogy a jelenlé-
vő diákok szeptembertől már 
hallgatókként lépnek be az 
Egyetemvárosba. – A város és 
az egyetem közös gondolko-
dásnak és együttműködésnek 
az eredménye az a díj, amelyet 
most első alkalommal adtunk 
át a város napján. Közösen pá-
lyáztunk egy egyetemi sport-

bajnokság megrendezésére, 
amit el is nyertünk. 2024-ben 
több mint hatezer egyetemi 
sportoló lesz majd jelen ezen a 
versenyen – mondta el a rek-
tor. – Most egy olyan újdon-
ságnak vagytok a részesei, 
amit hagyománnyá szeret-
nénk tenni. Ezentúl minden 
évben megrendezzük majd a 
felvételi juniálist, hogy már a 
jelentkezés pillanatában érez-
zétek: a Miskolci Egyetem szá-
mít rátok – hangsúlyozta Tor-
ma András.

A rendezvényen, a szóra-
kozás mellett, a középiskolá-

sok bepillantást nyerhettek 
az egyetemi közösség életébe. 
Találkozhattak egyetemi hall-
gatókkal, megtapasztalhatták, 
miért érdemes ehhez a közös-
séghez tartozni. A végzősök 
mellett meghívták a város 11. 
évfolyamos diákjait, hogy ők 
is ízelítőt kapjanak az egye-
temi életből, a campus han-
gulatából. Volt buborékfoci, 
extrém íjászat, segway aka-
dályverseny és lézerharc. A 
színpadon pedig fellépett töb-
bek között a The Sign együttes 
és ByeAlex, valamint egy hip-
hop tánccsoport is.

„Aki Miskolcot választja, az gondol a jövőjére!”
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FELVÉTELI JUNIÁLIS AZ EGYETEMEN 

„Miskolcról származnak a legkeményebb zenekarok”
Miskolc mostantól nemcsak a 
rock fővárosa, de poptörténeti 
emlékponttal is rendelkezik – a 
napokban avatták ezt fel a Gár-
donyi Művelődési Ház falán. 
Nem is lehetne méltóbb helyen, 
mint az első magyar popfesz-
tivál révén létrejött Gárdonyi 
Ifjúsági Park otthonában.

Edda, Presser Gábor, Demjén 
Ferenc – csak néhány azok kö-
zül a rocklegendák közül, aki-
ket Miskolc adott a zenei élet-
nek. – Miskolcról származnak 
a legkeményebb zenék és a leg-
keményebb zenekarok – fogal-
mazott az emlékpont átadásán 
Rozsonits Tamás, a Moby Dick 
zenekar tagja.

A zenész véleménye szerint 
Miskolc olyan városa Magyar-

országnak, mint Angliának 
Birmingham. Olyan zeneka-
rokat adott Magyarországnak 
és a magyar rocktörténelem-
nek, amelyek utat mutattak. – 
Irigykedve hallgattuk azokat 
a zenekarokat, amelyek ko-
rábban játszottak Miskolcon, 
mint mi. Sokat meséltek róla, 
milyen fantasztikus fogadta-
tása van ebben a városban a 
rockzenének – fogalmazott, 
kiemelve: fontos, hogy ismer-
jük a múltunk mérföldköveit, 
hiszen csak a múlt megbecsü-
lésén épülhet fel a jövő.

– A Gárdonyi Ifjúsági Park 
olyan hely volt, ahol nem le-
hetett nem megfordulni – er-
ről Tánczos Tamás, a Miskolci 
Kulturális Központ Nonprofit 
Kft. intézményvezetője beszélt. 

– Itt mindig olyan koncertek 
voltak, amelyeken nemcsak ér-
demes, de szinte kötelező volt 
részt venni. Meg kell őriznünk 
az utókornak ezeket az emlé-
keket – hangoztatta.

Tánczos Tamás ígéretet tett 
arra, hogy jövő tavasszal újra 
megnyílik a Gárdonyi Park: – 
Török Ádám és a Mini fellé-
pésén láttuk, mennyire igényli 
ez a korosztály, hogy legyenek 
még ehhez hasonló koncertek. 
Ezért folytatni akarjuk, mert 
folytatnunk kell, 
hogy igényes, ér-
tékes rockzenét 
hallgathasson a 
következő gene-
ráció is – emelte 
ki az intézmény-
vezető.

A Nemzeti 
Kul   turális Alap 
Hangfoglaló Prog-
ramja négy évvel 
ezelőtt indult útjá-
ra. – Három éve jelölünk ki az 
országban poptörténelmi em-
lékpontokat – mondta el Bajnai 
Zsolt, a Hangfoglaló Program 
Ideiglenes Kollégiumának ve-
zetője. A Várkert Bazárban, a 
legendás Ifi Parkban avatták fel 
az ország első ilyen pontját.

– Nem elég csak jelentkezni 
erre a címre. Be is kell tudni bi-
zonyítani, hogy az adott hely 

méltó az emlékpont státuszra 
– részletezte a program vezető-
je. Budapest után Pécs, Debre-
cen, majd Sopron következett. 
Miskolcon pedig a Hangszert 
a kézbe rendezvény kapcsán 
merült fel az emlékpont lehe-
tősége.

Bajnai Zsolt kiemelte: fontos 
a magyar könnyűzene öröksé-
gének megőrzése. A Hangfog-

laló Programra 
négy év alatt 
közel 3 milliárd 
forintot fordí-
tott a Nemze-
ti Kulturális 
Alap. Ebből a 
magyar köny-
nyűzene tör-

ténetének örökségével foglal-
kozó alprogramra, csaknem 
100 millió forintot költhettek 
el. Ez számos örökségvédelmi 
programot magában foglalt – 
könyvkiadást, interjúkészítést, 
örökségek megvásárlását, ki-
állításszervezést, poptörténel-
mi emlékpontok létrehozását. 
Nem csupán egy tábla került 
fel a Gárdonyi egyik falára, ké-

szülőben van egy honlap és egy 
telefonos applikáció is.

Az 1973-as Diósgyőri Pop-
fesztivál megszervezésére (az 
első ilyen rendezvény az ország-
ban) azért szövetkezett a hazai 
zenész szakma, hogy a bevé-
telből egy ifjúsági parkot hoz-
zanak létre Miskolcon. A Gár-
donyi park 1974-ben nyitotta 
meg a kapuit. Több korszakot 
is megélt, az indulástól egészen 
napjainkig, amikor a Hangfog-
laló Program támogatásával 
újra több koncertet sikerült itt 
szervezni. A poptörténelmi em-
lékpontot Bajnai Zsolt, Zselencz 
László Zsöci (Edda), és Fortuna 
László Tüsi (Edda) avatták fel.

MUNTYÁN BERNADETT

Poptörténeti emlékpontot kapott a rock fővárosa



Nagy Ákos személyében új 
polgármesteri megbízott áll 
a miskolci nyomortelep-fel-
számolási program élén – 
jelentették be csütörtökön a 
Muszkás oldalban megtar-
tott sajtótájékoztatón. 

Kriza Ákos polgármester 
emlékeztetett: 2014-ben arról 
döntöttek, hogy Miskolcon fel-
számolják a nyomortelepeket. 
Látható eredményeket értek 
el, amit mások is megirigyel-
ték, hiszen Kazincbarcika úgy 
döntött: Miskolchoz hasonló-
an felszámolja a városban ta-
lálható nyomortelepeket.

Az is látható azonban, hogy a 
baloldali sajtó most nem indított 
olyan támadást, mint amilyet 
korábban Miskolcnak kellett el-
szenvednie. A kazincbarcikai vá-
rosvezetést nem vonták kérdőre 
a program miatt, az Egyenlő Bá-
násmód Hatóság nem próbálja 
kötelezni őket semmire. A Hel-
sinki Bizottság sem jelent meg 
Kazincbarcikán.

Jelentős sikereket értek el
– Számunkra nagyon fontos 

a nyomortelepek felszámolása, 
ezért nem maradhat polgármes-
teri megbízott nélkül – hangoz-
tatta a miskolci polgármester, 
hozzátéve: Nagy Ákos kiválóan 
ismeri a feladatot, hiszen hosszú 
ideig Hubay György mellett dol-

gozott. Megválasztott képviselő-
ként, polgármesteri megbízott-
ként eredményesen tudja majd 
végig vinni a programot.

Hubay György országgyű-
lési képviselő, a rendészeti bi-
zottság élén vezette a nyomor-
telep-felszámolási programot. 
A csütörtöki sajtótájékoztatón 
elmondta, a sikert elsősorban 
az alapozta meg, hogy megkér-
dezték a miskolciak vélemé-
nyét a programról, és 35 ezren 
aláírásukkal támogatták azt. 

Hogy az elmúlt négy év meny-
nyire sikeres volt, azt Hubay 
György adatokkal is alátámasz-
totta. Az Álmos utcában 38 la-
kást bontottak el, a Béke szállón 
30-at, a Bábonyi-bércen pedig 
32-őt. A számozott utcákban 270 
lakásból 106-ot elbontottak, 52-
őt pedig kiürítettek, ezek bon-
tásra várnak. További 11 lakás 
esetében is folyamatban vannak 
a kiköltöztetések. A város más 
részein – például a Tetemváron, 
Martin-kertvárosban – is voltak 
hasonló szegregátumok, amiket 
szintén megszüntettek.

– A telepfelszámolásoknak 
köszönhetően jelentősen csök-
kentek az illegális szemétle-
rakások, a közegészségügyi 
problémák, s nagyságrendek-
kel visszaesett a bűnesetek szá-
ma is. A környező ingatlanok 
árai pedig elkezdtek emelked-
ni – sorolta Hubay György, aki 

immár az Országgyűlés Hon-
védelmi és rendészeti bizottsá-
gának tagjaként is segíteni tud-
ja a városvezetés munkáját.

Az ellenzék nem támogatta a 
telepfelszámolást

Az országgyűlési képviselő 
bírálta az ellenzéki pártok hoz-
záállását a nyomortelep-fel-
számolási programhoz. Mint 

fogalmazott, az MSZP-DK po-
litikusai „Brüsszelbe, Strass-
burgba szaladgálnak”, a Jobbik 
pedig azt mondta, hogy nem a 
telepeket kell felszámolni, ha-
nem a rendet kell elvinni ezek-
re a helyekre. Sporthasonlattal 
élve Hubay György úgy fo-
galmazott: „a Jobbik a szavak 
szintjén mindig világbajnok 
volt – de ha valamit meg kel-
lett valósítani a gyakorlatban, 

akkor még a vidék-bajnoksá-
got sem tudta megközelíteni”.

– Minket nem tudnak eltán-
torítani ettől a feladattól, kö-
vetkezetesen végig fogjuk vin-
ni. Miskolcot az ország egyik 
legbiztonságosabb városává 
kívánjuk tenni, ezen az úton 
haladunk tovább – hangsú-
lyozta az országgyűlési kép-
viselő, Nagy Ákos munká-
ját is méltatva. Mint mondta, 

az elmúlt közel másfél évben 
nagy segítségére volt az új 
polgármesteri biztos, aki jól 
ismeri nemcsak a körzetet, de 
a nyomortelepek felszámo-
lásának feladatát is. – Alkal-
mas személynek tartom arra, 
hogy folytassa a megkezdett 
munkát. Jó kezekben lesz nála 
a körzet is, ebben biztos va-
gyok. Maximálisan támogat-
ni fogom őt és a városvezetést 
– zárta szavait Hubay György.

Miskolc a haladás és a fejlő-
dés városa

Nagy Ákos önkormányzati 
képviselőjelölt, polgármeste-
ri megbízott úgy fogalmazott, 
Miskolc a haladás és a fejlődés 
városa. Amikor a nyomorte-
lep-felszámolási programot 
folytatják, érzik, hogy nagyon 
sok miskolci támogatja ebben 
őket. Mint mondta, a Muszkás 

oldal 5. szám alatti ingatlant 
az önkormányzat árverésen 
vásárolta meg. A korábban 
itt élő, a társadalmi normákat 
semmibe vevő emberek jelen-
tős összegű tartozást halmoz-
tak fel az önkormányzat, a 
NAV és a közüzemi szolgálta-
tók irányába is.

– Önkormányzati képvi-
selőjelöltként programom 
egyik legfontosabb része a 
közbiztonság megerősítése, 
és a nyomortelep-felszámolá-
si program támogatása, teljes 
mellszélességgel. Jogászként és 
a program felelőseként is azt 
gondolom, hogy ebben a vá-
lasztókörzet lakóinak bizalmát 
és támogatását élvezem. A jú-
lius 15-ei időközi választáson 
ennek a programnak a folyta-
tásához és megerősítéséhez ké-
rem a választók támogatását – 
fogalmazott.

A CÖF Klub Miskolc ezút-
tal Trianon hatását a Fel-
vidéken megélő(k) törté-
nelmi hűségű emlékezését 
prezentálja azoknak, akik 
2018. június 21-én 18 óra-
kor ellátogatnak a Techni-
ka és Tudomány Házába, 
hogy meghallgassák Balas-
sa Zoltán előadását.

Trianon szinte minden 
magyarban, még a hajdan 
meggyőződéses kommunis-
tákban is a nemzetet ért sé-
relem miatti haragot váltot-
ta és váltja ki. A Trianonhoz 
vezető történelmi folyama-
tok megítélésében a közvéle-
mény meg-
o s z t o t t , 
többek kö-
zött a II. 
világhábo-
rút követő, 
szándékos 
t ö r t é n e -
l e m h a m i -
sítás miatt. 
G enerác i -
ók nőttek 
fel azon a történelem-okta-
táson, amely vagy elhallgat-
ta, vagy a Károlyi-kormány 
regnálását mentegetve lojá-
lisan szemlélte hazánk fel-
számolását, megnyomorí-
tását. Sajnálatos, de a hazai 
történészek is megosztottak 

a trianoni diktátumot illető-
en, pedig a közvélemény úgy 
hiszi, a dokumentumok csak 
egyféleképpen értelmezhe-
tőek. Ami nekünk fájdalom, 
a határon túl ragadtaknak 
még inkább az. Lakóhelyük-
höz hűen többször lettek 
más ország állampolgárai, 
megélték a kitelepítést, a Be-
nes-dektrétum következmé-
nyeit, a Caucescu-i Securitá-
te figyelmét, a kisebbségi lét 
reájuk szakadt megpróbálta-
tásait. 

Balassa Zoltán Besztercebá-
nyán született a II. világhábo-
rú után. Már vegyészmérnö-
ki prakszisa alatt is a közélet 

irányába fordult érdeklő-
dése, a rendszerváltás előtt 
honismereti kerékpártúrát 
szervezett, színházrendezői 
tanfolyamot végzett, kezde-
ményezte gróf Dessewffy 
Arisztid sírjának megkoszo-
rúzását, tiltakozott a romá-

niai falurombolás ellen. A 
csehszlovák állambiztonság 
zaklatásai mellet a román tit-
kosszolgálat figyelmét is „ki-
érdemelte”.

1990-94 között az MDF 
külügyi bizottságában mun-
kálkodott, külsős szakértő-
ként. Az Együttélés politikai 

mozgalom 
alapító tag-
ja, kassai 
üg yvivője, 
majd az Or-
szágos Ta-
nács tagja, 
a Magyar 
K o a l í c i ó 
Pártja he-
lyi elnöke. 
2 0 0 1 - b e n 

kilépett az MKP-ból a párt 
megalkuvó politikája miatt. 
A Parázs színjátszó csoport 
vezetője, a Duna TV és MTV 
több műsorának szakértője, 
művelődéstörténeti tárgyú 
forgatókönyvek szerzője. 

DR. LENGYEL ATTILA
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Új polgármesteri megbízott vezetésével folytatódik  
a nyomortelep-felszámolás Miskolcon

Trianon egy határon túlra  
szakadt szemével

Borsodban egyre nagyobb 
hullámokat vet, hogy a mis-
kolci időközi választáson kö-
zös jelölt mögé állt be a párt 
a balliberálisokkal, amivel 
az elemzők szerint már egy 
későbbi, nyílt együttműkö-
dést „tesztelnek”. 

Toroczkai László (képün-
kön) közben meghirdette 
önálló politikai mozgalmát. - 
„Miután a Jobbik vezetése egy 
koncepciós eljárással betiltot-
ta a Mi Magunk platformot, 
Dúró Dórát és engem pedig ki-
zártak, az utunk egyértelművé 
vált. Korábbi ígéretemhez hí-
ven, amennyiben június 23-án 
az Ásotthalmon megjelenő baj-
társi közösségtől felhatalmazást 
kapok, akkor önálló politikai 
mozgalomként folytatjuk. A Mi 
Magunk azokat jelentette, akik 
a Jobbikon belül megpróbálták 
a pártot az árulás és elvtelen-
ség útjáról visszaterelni az ere-
deti útra. A 23-án zászlót bontó 
új mozgalom azonban már az 
egész nemzetet és az egész or-
szágot kívánja képviselni, ezért 
a nevünk június 23-tól Mi Ha-
zánk Mozgalom lesz” – írja kö-
zösségi oldalán. 

Bejelentette lemondását 
Szőcs Norbert, a párt Bara-
nya-megyei elnöke, kilépett a 
Jobbikból Fazekas Gabriella, 
aki 2010-ben a párt Terézváro-

si polgármesterjelöltje volt, és 
Dobi Zsolt a Jobbik Csongrád 
megyei sajtófőnöke. Kilépett 
még sokan mások mellett No-
vák Előd, a párt korábbi alel-
nöke, Ferenczi Gábor, Devecser 
polgármestere, Szmik Lajos, 
Győrújbarát képviselő-testüle-
tének és a Győr-Moson-Sop-
ron Megyei Közgyűlés tagja, 
valamint Szabó Ákos, a Jobbik 
nagykátai alapszervezetének 
elnöke is.

Információink szerint Bor-
sodból és Miskolcról is na-
gyon sok jobbikos részt vesz 
majd a Mi Hazánk Mozgalom 
zászlóbontásán. Úgy tudjuk, 
a sikertelen „néppártosodás”, 
választási vereség után vég-
képp kiverte a biztosítékot 
párt helyi tagjainál, szimpati-
zánsainál, hogy a Jobbik kö-
zös jelöltet támogat a ballibe-
rálisokkal, a miskolci időközi 
választáson. Felháborítónak 
tartják az ezt övező kommu-
nikációt is, amely már egy ké-
sőbbi, nyílt együttműködést 
vetít előre. – Nem tudjuk, mi 
ez az egész, de látjuk, hogy át-
vernek bennünket. Kimegy 
alólunk a pártunk, nem azért 
küzdünk 2006 óta, hogy most 
a gyurcsányistákkal áruljunk 
egy gyékényen – nyilatkoz-
ta egy megyei alapszervezeti 
vezető, egyelőre a neve elhall-
gatását kérve. 

Jakab Péter, a Jobbik szóvi-
vője, korábbi miskolci veze-
tője előzőleg mindig cáfolta, 
hogy szakadás fenyegetné a 
Jobbikot. Most érdeklődé-
sünkre úgy fogalmazott: „egy 
élő szervezetnél teljesen ter-
mészetes, hogy vannak olya-
nok, akik kiválnak a közös-
ségből, és vannak olyanok, 
akik eközben csatlakoznak. 
Vannak megszűnő és vannak 
újonnan létrejövő alapszer-
vezetek”. A ránk szavazó 1,3 
millió ember nem azt várja 
el, hogy „mi magunkkal” fog-
lalkozzunk, hanem azt, hogy 
az ország problémáit oldjuk 
meg – nyilatkozta. Közben 
azonban úgy tűnik, a Jobbik 
a saját problémáival sem na-
gyon boldogul, hiszen sajtó-
hírek szerint a pártszakadás 
mellett beállhat a teljes anya-
gi összeomlás is. 

Borsodban is megindulhat a lavina
Jobbik: máma már nem szakad tovább?

Nagy Ákos



Múlt pénteken nyitották meg Miskolc legfontosabb nyári zenei 
rendezvényét, a Bartók Plusz Operafesztivált. Kriza Ákos pol-
gármester köszöntőjében úgy fogalmazott, egy kis városi kez-
deményezésből nőtt ki ez a ma már nagyon ismert és világszer-
te szeretett fesztivál. Nagy öröm számunkra, hogy Miskolc neve 
összeforrt a Bartók Plusszal – emelte ki a városvezető.

Kriza Ákos elmondta, a rendezvény vezetői, szervezői egész évben 
azon dolgoznak, hogy változatos programokat, új és újabb darabokat 
tudjanak bemutatni a közönségnek. A kormányzat és Miskolc veze-
tése igyekszik biztosítani a megfelelő gazdasági hátteret ahhoz, hogy 
mindig megújult köntösben fogadhassa az érdeklődőket a fesztivál.

A tizennyolc éve alapított fesztivál ezúttal is színes, látványos, 
parádés programokkal várta a közönséget. Két alkalommal szó-
lalt meg például Bartók Bélától A fából faragott királyfi, a Csodá-
latos mandarin és a Kékszakállú herceg vára Michal Znaniecki 
rendezésében, Cser Ádám vezényletével.

Raymond J. Lustig és Matthew Doherty Semmelweis című ope-
rájának magyarországi bemutatója a Bartók Plusz Operafesztivál és 
a Budapesti Operettszínház közös produkciójaként került színre, a 
darabot Boross Martin rendezte. A darab emléket állít a 200 éve szü-
letett Semmelweis Ignácnak, az „anyák megmentőjének”. Az Óbudai 
Danubia Zenekar és a Honvéd Férfikar közreműködésével hangzott 
el az István, a király című rockopera hangversenyváltozata Kesse-
lyák Gergely vezényletével. A tíznapos rendezvényen tárlatok, utcai 
és szabadtéri programok is várták, várják a látogatókat. (Fotók: Ope-
rafesztivál, Végh Csaba, Mocsári László)
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Június 22-23-án ismét fesz-
tivál utcává válik a Kisavas 
Első sor. 28 helyszínen, mi-
nőségi borászatok és neves 
vendéglátó egységek várják 
a szórakozni vágyókat.  

A 2005 óta már hagyomá-
nyosan a Múzeumok Éjsza-
kája programsorozat idő-
pontjában megrendezésre 
kerülő Fröccsfesztivál Mis-
kolc város és környéke la-
kói egyik kedvelt program-
jának számít. Célja, hogy 
az újjáéledő avasi pincesor 
adottságait és hangulatát 
kihasználva, népszerűsítse 
a hungaricumnak számító 
italt, a fröccsöt. 

A Fröccsfesztivál több, 
mint a bor és a szóda vidám 
egymásra találása: a vendé-
geknek élményt nyújt feszti-
válpohárral a kézben fröcs-
csözni, sétálni a nyitott 
pincék és borpontok között, 
kóstolni a gasztroműhelyek 
kínálatát, mindezt élőzenei 
programokat hallgatva. Az 
idei évben tovább színese-
dik az ételkínálat, jelen lesz 
a Keszegsütő, a Sárga Borház 
Vendéglő, a Bükki Sajt Ma-
nufaktúra, a Borsod Burger 
és a Leves, valamint a feszti-

válutcában található Dűlő és 
Aranykorona Étterem. 

A helyszínen megvásárol-
ható fesztiválpoharakba az 
ingyenes szódából a külön-
böző fröccsöket mindenki 
magának keverheti a balato-
ni, bükki, egri és tokaji pin-
cészetek boraiból. A gyerekek 
sem maradnak ki a jóból, ők 
több ponton válogathatnak a 
szörp fröccsökből. 

A rendezvény mindkét 
napján élőzenés koncertek 
várják a fesztiválozókat, idén 
már 3 színpadon. A fellépők 

között lesz az Agyagbanda 
Együttes, az Ildi Rider City 
Folk, a Jazz Inside, a Mizrab, 
a Mintha zenekar, Stefán Ta-
más akusztik és a KVHáz 
Együttes.

A rendezvény a Cellari-
um Hungaricum Közhasznú 
Egyesület és a borházak tu-
lajdonosainak összefogásával 
jön létre, kiegészülve a ven-
dégborászokkal és az érték-
adó miskolci vendéglátósok-
kal. Az egyesület munkáját az 
Avasi Borút Egyesület segíti a 
programok kiegészítésében.

A bor és a szóda vidám  
egymásra találása

Az István, a király rockopera  
– bemutatójának 35. évfordulóján – a legnagyobb 
színpadi művekhez méltóan, immár hangverseny -
előadáson, valódi klasszikusként jelent meg. 

Ezrek operája – beavató előadás.  
Mozart Don Giovannija Szüts Apor átiratában,  
RockGiovanni címmel Vlad Troickij rendezésében.

Szörényi levente és Bródy János,  
az István, a király alkotói.

Pazar látvány és mindig új köntös.

A három narancs szerelmese című opera - a Zágrábi 
Nemzeti Színház vendégjátéka.

Élményfotózás a színháznál. 

XIII. MISKOLCI FRÖCCSFESZTIVÁL A KISAVASON

A rendezvény fővédnöke: Kriza Ákos Miskolc polgármes-
tere. Időpontja: 2018. június 22-23., péntek és szombat 16 
órától 24 óráig. Helyszíne: Kisavas Első sor. A rendezvény-
re a belépés díjtalan, a koncertek ingyenesen látogathatók. 
Fogyasztás a nyitott pincékben megvásárolható fesztivál po-
harakban. A szervezők a programváltozás jogát fenntartják. 

„MISKOLC NEVE ÖSSZEFORRT A BARTÓK PLUSZ OPERAFESZTIVÁLLAL” 

A kirándulóvonatok minden alkalommal 8.00 órakor indulnak a LÁÉV Dorottya 
utcai állomásáról. Első megálló Újmassa, ahol lehetőség lesz az Őskohó és 
múzeum megtekintésére. Ezt követően utazás tovább Garadnára, ahol Karcagi 
Nagy Zoltán illetve Magyar Rózsa zenés műsora és ebéd várja a program 
résztvevőit. Visszaérkezés a Dorottya utcai állomásra, várhatóan 14.00 órakor. 

A kisvasútra előre megváltott regisztrációs jeggyel lehet felszállni, a 
helyszínen erre nincs lehetőség. Egy fő csak egy kirándulásra regisztrálhat. 
Jegyek a készlet erejéig átvehetők személyi igazolvány és miskolci 
lakcímkártya bemutatásával a Művészetek Házában az alábbi időpontokban:  
Június 18-21. (hétfőtől csütörtökig) 9.00–15.00 óráig!
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Hirdetés

Magyarország Kormányá-
nak 2017. augusztus 18. 
napján kihirdetett 263/2017. 
(VIII. 18.) Korm. rendelete 
lehetővé tette, hogy a tota-
litárius diktatúrák áldoza-
tai társadalombiztosítási és 
munkajogi helyzetének ren-
dezéséről szóló jogszabályok 
alapján azok a volt politikai 
elítéltek, akik ezt korábban 
a rájuk vonatkozó jogsza-
bályban meghatározott 
határidőig (legkésőbb 2012. 
március 30-ig) nem tették 
meg, nyugdíjrendezési ké-
relmüket 2017. augusztus 19. 
napjától előterjeszthessék.

Ez alapján nyugdíj-kiegé-
szítést igényelhetnek – töb-
bek között – azok, akiknek 
az elítélése az 1956-os forra-
dalommal és szabadságharc-
cal összefüggő elítélések or-
voslásáról rendelkező 1989. 
évi XXXVI. törvény, az 1945 
és 1963 közötti törvénysértő 
elítélések semmissé nyilvání-
tásáról szóló 1990. évi XXVI. 
törvény, vagy az 1963 és 1989 
között elkövetett egyes állam 
és közrend elleni bűncselek-
mények (pl. összeesküvés, lá-
zadás, izgatás, tiltott határát-
lépés, közösség megsértése, 
hatóság vagy hivatalos sze-

mély megsértése stb.) miatt 
történt elítélések semmissé 
nyilvánításáról szóló 1992. évi 
XI. törvény alapján semmis.

A kérelmet – lehetőség sze-
rint – az erre a célra rendsze-
resített adatlapon, a szükséges 
mellékletek csatolásával lehet 
benyújtani Budapest Főváros 
Kormányhivatala Gyámügyi 
és Igazságügyi Főosztályának 
Kárpótlási Osztályához  cí-
mezve, postai úton (1519 Bu-
dapest, Pf.: 575.) vagy szemé-
lyesen (1117 Budapest, Prielle 
Kornélia u. 4.; ügyfélfogadá-
si idő: hétfő, kedd, csütörtök: 
8.00-16.00, péntek: 8.00-14.00). 
Az adatlap és a kitöltést segí-
tő tájékoztató letöltető a hi-
vatal honlapjáról az alábbi 
linken: http://www.kormany-
hivatal.hu/hu/budapest/jara-
sok/totalitarius-diktaturak-al-
dozatai-nyugdijrendezes. A 
kérelem írásban, a kérelmező 
pontos személyes adatainak 
megadásával, a sérelem rövid 
leírásával és a sérelem elszenve-
désének tényét és időtartamát 
igazoló okiratok csatolásával is 
benyújtható. A nyugdíj-kiegé-
szítés saját és/vagy hozzátar-
tozói jogon igényelhető. Kér-
déseikkel a 06/70/590 7583-as 
telefonszámon Tamás János-
hoz is fordulhatnak. 

Nyugdíj-kiegészítés a 
diktatúrák áldozatainak

Június 17-én, 16.30 órai 
kezdettel, a Miskolc Televízió 
HívőSzó című műsorában a 
Miskolctapolcai Református 
Templomból közvetítenek is-
tentiszteletet, felvételről. Igét 
hirdet: Enyedi Beáta reformá-
tus lelkész.

Június 16-án, szombaton 
10 órakor az egri baziliká-

ban Ternyák Csaba egri érsek 
Pintér Bálint, Soltész Ádám, 
Resch András és Resch Tamás 
ötödéves papnövendékeket di-
akónussá, Czókoly Sándor és 
Drahos Dávid diakónusokat 
pedig pappá szenteli. Ebben a 
tanévben utoljára június 17-
én, vasárnap lesz mocorgós 
szentmise a millenniumi te-

remben 16 órától a kisgyerme-
kes családoknak. Június 19-én, 
kedden, 17.30 órai kezdettel a 
Keresztény Értelmiségiek Szö-
vetsége miskolci csoportja 
rendezésében koszorúzási ün-
nepséget tartanak a minorita 
rendház előtt, az 1951. június 
17-én elhurcolt minorita szer-
zetesek emlékére. Beszédet 

mond és a koszorúzást követő 
ünnepi szentmisét bemutatja 
Pehm G. Antal ferences kis-
testvér, plébános. Közreműkö-
dik a minorita templom Szent 
Ferenc Kórusa. Szombaton, 
23-án 15 órai kezdettel a Mi-
norita-templomban lesz a Frá-
ter György Katolikus Gimnázi-
um tanévzáró szentmiséje.

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

Fedett ravatalozót 
és egy több száz 
fülkés urnafalat 
építettek a Szent 
Anna temetőben. 
A közel 20 millió 
forintos beruházás 
széles összefogás 
eredménye.

Szarvas Péter cím-
zetes apát, esperes, a 
Miskolc-Szent Anna 
plébánia plébáno-
sa érdeklődésünkre 
elmondta, több év-
vel ezelőtt felmerült 
már, hogy bővítik az 
urnahelyek számát 
és hogy építeni kellene egy fe-
dett ravatalozót, ahová az eső, 
hó, tűző napsütés elől behú-

zódhatnak a hívek a temetések 
alkalmával. – Nekünk egy kis 
kápolnánk volt eddig, ide zsúfo-

lódtunk be. Úgy gondoljuk, mél-
tó és igazságos volt az építkezés 
és már kegyeleti szempontból is 

megfelelőek a körül-
mények – hangoztat-
ta a plébános, hozzá-
téve: az építkezésről 
szóló döntést az egy-
házközség tagjaival 
hozták meg, ő pedig 
koordinálta a felada-
tokat.

Mostanra tehát 
megépült egy fedett 
ravatalozó, ennek a 
belső és külső falai 
valamivel több, mint 
300 urnafülkét tar-
talmaznak. A beru-
házás közel 20 millió 
forintba került, a hí-
vek adományaiból és 

az egyházközség, valamint ön-
kormányzati képviselők támo-
gatásával készült el.

FEDETT RAVATALOZÓ ÉS URNAFAL ÉPÜLT 
A SZENT ANNA TEMETŐBEN
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A Herman Ottó Múzeum az 
idén is különleges látnivalókkal 
és családi programokkal várja 
az érdeklődőket a Múzeumok 
Éjszakáján. Június 23-án, szom-
baton két új helyszínnel bővül 
a kínálat, így a már megszokott 
múzeumi kiállítóhelyek mellett 
a különleges estén a Feledy-ház 
és az Alkotóház is megnyitja ka-
puit a közönség előtt.    

A legnagyobb várakozás a mú-
zeum Görgey utcai főépületében 
készülő új kiállítást előzi meg, hi-
szen a mindössze egyetlen napig 
megtekinthető tárlat műtárgyait a 
közönség még nem láthatta koráb-
ban.  Az Évszázadok aranya  – ré-
gészeti ritkaságok, soha nem látott 
kincsek című kiállítás  a múzeum 
által az elmúlt 120 évben össze-
gyűjtött nemesfém kincsek közül 

a bodrogolaszi aranykincset, és a 
régészeti tárban őrzött ékszereket, 
ruhadíszeket mutatja be. Az arany 

és ezüst leletek egy része az M3-as 
autópálya építését megelőző feltá-
rás során került felszínre. A tárgyak 
saját történeteiket mesélik el azon 
látogatóknak, akik Szent Iván éj-
jelén megtekintik e titokzatos tár-
latot. A kiállítás tárlatvezetéssel te-
kinthető meg, a maximum 15 fős 
csoportok negyed órát tölthetnek 
el a teremben.

Az aranykiállítás mellett számos 
más programmal is kedveskedik a 
múzeum a közönségnek, az ingye-
nes programfüzet beszerezhető a 
főbb kulturális pontokon és a ki-
állítóhelyeken.  A Pannon-tenger 
Múzeumban „Botanikaland”, az új-
ranyitott Képtárban „Képtár szépe 
választás”, a Miskolci Galériában 
rovásírás, a Papszeri Kiállítási Épü-

letben többek között fegyverbe-
mutató várja ezen az estén az ér-
deklődőket. A Színészmúzeumban 
arcfestéses, jelmezes beöltözés kö-
zepette mindenki a saját színházi 
személyiségévé változhat. 

Tavaly óriási sikert aratott a Lil-
lafüred fényei program, amely a 
Herman Ottó Múzeum, a Kohászati 
Múzeum, a Lillafüredi Kisvasút és a 
Lillafüredi Sport- és Kalandpark kö-
zös szervezésében valósult meg. 
Ebben az évben erdei vonatozás, 
mozdony bemutató, hangulatfé-
nyes barokk muzsika, lézerharc, 
szabadulószoba színesíti a prog-
ramválasztékot, de bárki lehet a 
kohó ásza is. Lillafüredre külön kar-
szalagot kell váltani, ám ennek bir-

tokában a múzeum valamennyi ki-
állítóhelye is látogatható. Érdemes 
végig böngészni a teljes progra-
mot, a Herman Ottó Múzeum hon-
lapján (www.hermuz.hu) és Face-
book-oldalán.

Évszázados aranykincsek a Múzeumok Éjszakáján

POROSZKAI ÉTTEREM-PIZZÉRIA
Miskolctól csak 16 kilométerre

www.poroszkai.hu
facebook: Poroszkai Étterem – Pizzéria

Gesztely, Petőfi utca 11. 
Tel.: (46) 450 061, (30) 945 1329

Apróhirdetés
Ingyenes számítógépes tanfolyam! 
Korhatár 65 év. A kezdő és haladó tanfo-
lyamainkat elvégzők 60 órás nyelvtan-
folyamot kapnak ajándékba. Az aján-
dék átruházható! Tel: 742-485, Pannon 
Educatio Kft. E-001594/2017  

Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 
65 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók 

(műanyag, fa, alumínium), garázska-
puk cseréje óriási kedvezménnyel, 
teljeskörű árnyékolástechnikával. 
Tel./fax: 46/402-292, mobil: 30/336-
5528, web: www.aluport.hupont.hu, 
bemutatóterem: Miskolc, Bükk áru-
ház I. emelet. Nyitva: h-p: 9–14 óráig, 
szo: 9–12 óráig.

Nem italozó, önállóan dolgozni 
tudó ácsot és korábban ács mellett 
dolgozó segédmunkást keresek Mis-

kolc és környékére, nem csak tetőn 
végzendő munkákra. Tel.: 06-20/460-
6775.

Ács-, tetőfedő munkák, gipsz kar-
to no zás, lambé riázás, filagóriák, elő-
tetők, kerítések, kerti házak és egyéb 
famunkák készítése; Ve lux ablakok 
beépítése, cseréje; íves fedések és 
hajlatok készítése; tetők szellőzteté-
se. www.kerekgyarto-acs.hu. Tel.: 06-
20/460-6775.

Miskolc város közigazgatási területén 

díszfák növényvédelmi permetezését  
végezzük 2018. 06. 18. és 2018. 06. 30. között.

Az alábbi szerek felhasználásával:
Runner 2 F, Topas 100 EC, Mospilan 20 SG,

Decis Mega, Topas 100 EC, Csöpmix, Vektafid A
Munkavégző: BOGÁRMÉRNÖKSÉG KFT.



A Miskolci Tankerületi Köz-
pont a Diósgyőri Gimnázium-
ban tartotta pedagógusnapi 
ünnepségét. 

László István tankerületi igaz-
gató a rendezvényen egyebek 
mellett elmondta, 2096 pedagó-
gus tartozik hozzájuk, és nagyon 
fontosnak tartják, hogy elismer-
jék a munkájukat. 

A miskolci pedagógusok na-
gyon felkészültek, nyitottak az 
újra. Rengeteg továbbképzésen 
vesznek részt, igyekeznek elsajá-
títani az újabb és újabb ismere-
teket. László István kiemelte, a 
pedagógusnak lenni hivatás. Ta-
nítják, ugyanakkor nevelik is a 
gyerekeket. Amellett, hogy átad-
ják a tudásukat, megismertetik a 

tanulóikat az életszemléletükkel 
is, folyamatosan új kapukat nyit-
va meg előttük.

– A mai ünnepségen olyan 
személyeket köszöntünk, akik 
alapvető hatással vannak az 
életünkre – hangsúlyozta kö-
szöntőjében Pfliegler Péter al-
polgármester. Hozzátette, életek 
százait, ezreit befolyásolják, mi 
több, egy egész tudomány, ipar-
ág, település, vagy akár egy egész 
nemzet sorsára is hatással le-
hetnek a pedagógusok. Miskolc 
számára nem csupán az sarkala-
tos kérdés, hogy milyen végzett-
ségűek lesznek a fiatalok, hanem 
az is, milyen emberekké válnak 
az oktatási rendszerben.

– Ennek érdekében lehető-
ségeinkhez mérten igyekszünk 

támogatni a helyi oktatást: 2010 
óta több mint 4 milliárd forin-
tot fordítottunk helyi, oktatá-
si intézmények fejlesztésére. 
Folyamatban van mintegy 20 
bölcsőde és óvoda energetikai, 
infrastrukturális korszerűsítése 
is, igyekszünk bővíteni a gye-
rekek sportolási lehetőségeit – 
emelte ki.

Tóth Arnold, a Herman Ottó 
Múzeum igazgatója elmondta: 
a következő tanévben jelentős 
pályázati források nyílnak meg: 
várhatóan 25-35 múzeumi in-
tézmény nyerhet majd támoga-
tást arra, hogy utazási kedvez-
ményekkel 6000 tanuló számára 
a jövő tanévben is gördüléke-
nyebbé tehessék a kulturális in-
tézmények látogatását.
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NYÁRI KARBANTARTÁS  
– SZÜNETEL A MELEGVÍZ

Már csak pár nap a karbantartás, van, ahol néhány óra
A MIHŐ Kft. évek óta arra törekszik, hogy a korábban jellemző  

hosszabb időtartamról 2-3 napra csökkentse  
a rendszer nyári karbantartásával járó szolgáltatás-kiesést.

A 2018. ÉVI NYÁRI KARBANTARTÁSI MUNKÁK:
AZ AVASI ÉS BELVÁROSI RENDSZEREN 

június 26-27, ami az Avasi lakótelep III. ütemében esetleg  
egy nappal meghosszabbodhat. Ennek oka, hogy biztonságosabb 

téli üzemelés érdekében új elzárószerelvényeket építenek be.

A DIÓSGYŐRI ÉS BULGÁRFÖLDI TERÜLETEKEN 
rövid idejű karbantartás várható, melyről a lakóközösségeket  

a MIHŐ Kft. külön tájékoztatja.

A városrészeket érintő karbantartási időpontokon kívül,  
egyes hőközpontoknál vagy kisebb ellátási területen lehet  

néhány órás szolgáltatási szünettel járó karbantartás, melyről  
a MIHŐ Kft. külön tájékoztatja az érintett lakókat.

A karbantartás ideje alatt a melegvíz-csapokból hideg víz  
folyik, amit a melegvízmérő óra érzékel és mér,  

ez indokolatlan többletköltséget okozhat. Ennek elkerülése  
érdekében a MIHŐ Kft. javasolja, hogy a karbantartás ideje 

alatt a melegvíz-csapot tartsák elzárva.

Hirdetés

„Új kapukat nyitnak meg 
gyermekeink előtt!”

Óvodapedagógusokat köszöntöttek nemrégiben, pedagógus-
nap alkalmából a városházán. Tizenöten jutalmat vehettek át 
Miskolc alpolgármesterétől, Kiss Jánostól, aki köszöntőjében 
kiemelte: az óvodai nevelés az első olyan támasz és segítség a 
család és a társadalom számára, amely a ma felnövekvő gene-
rációk jövőjét alapozza meg.

– Elsőként vállalja fel intéz-
ményesített keretek között azt 
a küldetést, hogy társadalmi-
lag elfogadott értékrend men-
tén szocializálja azokat a gyer-
mekeket, akik nekünk, mai 
szülőknek időskorunkban tá-
maszaink lesznek. Nem mind-
egy, hogy hogyan bánunk a 
gyermekeinkkel, hiszen úgy 
fognak bánni a gyermekeink 
is velünk – fogalmazott az al-

polgármester, megköszönve 
az óvodapedagógusoknak a 
fáradságos és áldozatos mun-
kát, amellyel nevelik a gyer-
mekeinket. – Meghallgat-
ják, átölelik őket szeretettel, 
és munkájukkal megnyug-
tatnak bennünket, szülőket: 
jó kezekben vannak a gyer-
mekeink. És megnyugtatnak 
bennünket, városvezetőket és 
politikusokat is abban, hogy 

az óvoda, az általános- és kö-
zépiskola, végül a felsőfokú 
tanulmányok után egy tettre 
kész generáció keresi majd az 
élet értelmét és feladatait – tet-
te hozzá Kiss János.

A felnövekvő nemzedékek 
tudása, szellemi és lelki gyara-
podása városunk jövője szem-
pontjából is kulcsfontosságú. 
A megújuló Miskolcon az első 
intézkedések között szerepelt 
a város nevelési-oktatási ta-
nintézményeinek a megújítá-
sa. Kiss János elmondta, bízik 
benne, hogy a fejlesztéseknek 
köszönhetően a pedagógusok 
is színvonalas körülmények 
között végezhetik munkájukat.

„TETTRE KÉSZ  
GENERÁCIÓT NEVELNEK”



Nemrégiben ifj. Tajti Józsefet 
nevezték ki a DVTK sport
igazgatójává, aki legutóbb a 
Kárpátmedencei Akadémiai 
Rendszer szakmai igazgató
jaként hat ország (Szlovákia, 
Ukrajna, Románia, Szerbia, 
Horvátország, Szlovénia) 
egyesületeiben irányította 
az utánpótlásképzést, saját 
szakmai koncepciója alapján.

Ifj. Tajti József az UEFA Elite 
Youth A és UEFA Pro licence-et 
szerzett testnevelői diplomát. 
Edzőként fiatalokkal foglalko-
zott, labdarúgóként pedig leg-
magasabb szinten az NB II.-ben 
játszott. Vezette a Puskás Aka-
démia és az FTC utánpótlásá-
nak szakmai munkáját, vala-
mint instruktorként dolgozott 
az MLSZ edzőképzésében is. 
Édesapja, Tajti József 136 mér-
kőzésen szerepelt az NB I-ben, 
majd vezetőedzőként irányította 
többek között a Videoton, Cse-
pel és a Dunaferr csapatát. Ifjabb 

Tajti József a Honvédban nevel-
kedett, a Bag csapatában játszott 
az NB II-ben, majd közel 40 éves 
koráig alacsonyabb osztályú 
klubokban szerepelt, de ekkor 
már elsősorban az edzői mun-
kájára koncentrált. 

Ifj. Tajti József Diósgyőrben 
sportigazgatóként az első és 
második, valamint a női csa-
pat hosszú távú játékos-politi-
kájának kialakításáért, és a napi 
teendők koordinálásáért fele-
lős. Feladata a DVTK filozófi-
ájának és stílusának betartatása 
is, továbbá részt vesz az alköz-
pontok sportszervezeti mun-
kájában is. – Nagyon vonzott, 
hogy Diósgyőrben nem csak 
egy klub, egy város, hanem egy 
egész régió sikeréért dolgoz-
hatok. Az észak-magyarorszá-
gi régióban óriási igény van a 
jó futballra, ezt szeretnénk ki-
szolgálni olyan játékkal, amivel 
szurkolóink, szimpatizánsaink 
tudnak azonosulni, amit tud-
nak szeretni – nyilatkozta ifj. 

Tajti József a klub honlapjának. 
– Mindez segítségünkre lehet 
abban, hogy a DVTK az ország 
egyik meghatározó klubja le-
gyen. Elképzeléseim szerint 3-5 
éven belül elérjük, hogy az első 
csapat keretének 50, később 60-
70 százaléka a régiónkból szár-
mazó saját nevelésű játékosból 
álljon, és érezhessék a szurko-
lók, hogy valóban övék a csapat. 
Értéket szeretnénk teremteni a 
régiónkból származó gyere-

kek élvonalbeli labdarúgókká 
nevelésével. Ebben látom azt a 
lehetőséget, amiért valóban ér-
demes dolgozni és úgy látom, 
ezt a célt a DVTK-nál meg le-
het valósítani. Amikor a csapat 
gerincét ezek a klubhoz, a régi-
óhoz ezer szállal kötődő játéko-
sok adják, akik képesek min-
dent megtenni a DVTK-ért, 
akkor már komolyabb célokat 
is ki tudunk tűzni eléjük – tet-
te hozzá. 

ÚJ SPORTIGAZGATÓ A DVTK-NÁL

Szerda délután tartotta évzáró ünnepségét a Gyarmati 
Dezső Sportiskola. A 2015 óta sport általános iskolaként 
működő intézmény idén 83 kiemelkedő eredményt ért el 
országos bajnokságon és diákolimpián.

A Miskolc Városi Sportis-
kola több iskolával is szoro-
san együttműködik, melyek 
közül a Gyarmati Dezső Sport 
Általános Iskola az egyik leg-
jelentősebb. – Tavaly hatodik 
helyen végzett a köznevelési 

sportiskolák között a Gyar-
mati – fogalmazott az évzárón 
Deák Bárdos Mihály, az MVSI 
szakmai vezetője, kiemelve: 
bízik abban, hogy jövőre meg 
tudják majd szorongatni a fő-
városi iskolákat is.

– Nagyon sok az átfedés 
a MVSI és a Gyarmati díja-
zottjai között – támasztotta 
alá a sportiskola szakmai ve-
zetője a tényt, hogy milyen 
szoros a kapcsolat a két in-
tézmény között. Deák Bár-
dos Mihálytól azt is megtud-
tuk, nőni fog a sportóvodák 
száma Miskolcon, mellyel 
a Gyarmati merítési lehe-
tősége is megugrik, s így az 

MVSI létszáma is gyarapod-
ni fog. – Mert aki a Gyar-
matiba jár, annak minden-
képpen kell egyesületben 
sportolnia – tette hozzá.

Jelenleg két sportóvoda van 
Miskolcon, de a közgyűlés 
elé már előterjesztésként be-
került, hogy a József úti és a 
Tündérkert Óvodát is sport-
óvodává nyilvánítsák – fűzte 
hozzá Deák Bárdos Mihály.
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Évzáró ünnepséggel és díjátadóval ért véget a 2017/18as 
szezon a miskolci vízilabda utánpótlás csapatnál. Az ese
ményen a díjazottak átvehették érmeiket, valamint külön 
elismerést kapott Vismeg Zsombor, aki 14 és fél évesen, 
utánpótlás játékosként a felnőtt csapat kerettagja lett.

Utánpótlás szinten négy baj-
nokságban szerepelt az MVLC 
az idei szezonban. Ott voltak 
az Országos Bajnokságban, a 
Budapest Bajnokságban, az 
Észak-keleti ligában és a Vidék-
bajnokságban is, kiemelkedő 
eredményeket érve el. Bachner 
András, az MVLC elnöke kö-
szöntőjében úgy fogalmazott: 
teljes mértékben meg van elé-
gedve az utánpótlás munkájá-
val, az eredményeikkel.

Mint mondta, jövőre meg 
kell ismételni az idei eredmé-
nyeket. Vagyis a gyerekeknél 
az első hely, a serdülőknél és az 
ifiknél pedig legalább a máso-
dik hely megszerzése a cél. Ba-
chner András kiemelte, Vismeg 
Zsombor teljesítménye köve-
tendő példa lehet minden kor-

osztály számára. Hozzátette, re-
ményei szerint jövőre akár ötre 
is növekedhet azon játékosok 
száma, akiket Miskolc ad majd 
a magyar válogatottnak.

– Megvan a komoly után-
pótlás játékosunk, aki példa 
lehet mindannyiótok számára. 
Kőkemény munkával, komoly-
sággal el lehet érni a magyar 

válogatott szintet, ami min-
den játékosnak nagy büszke-
ség. Onnan tovább lépkedve 
pedig akár felnőtt válogatottak 
is lehettek – hangoztatta Ba-
chner András. Vismeg Zsom-
bor három korosztályban is 
medencébe ugrott a bajnoki 
szezonban: Mint elmondta, ez 
minden vonatkozásban na-
gyon sikeres év volt számára, 
technikai szempontból is so-
kat fejlődött, rengeteget tanult. 
– Erőnlétben illetve fizikailag 
szeretnék még fejlődni a követ-
kező szezonban – nyilatkozta.

A DVTK hősies küzdelemben és a többi eredmény megfele
lő alakulása után meghosszabbította élvonalbeli tagságát. 

A labdarúgók két hét pihe-
nőt kaptak, majd június 18-án, 
hétfőn kezdik meg a felkészü-
lést a július 21-én kezdődő új 
bajnokságra.  Csak néhány já-
tékos kapott plusz egy hét pi-
henőt. Ugrai Roland fárasztó, 
válogatott szerepléssel dúsított 
idényen van túl, Makrai Gábor 
meghívót kapott az U21-es vá-
logatottba, így számára később 
ér véget a szezon, Lipták Zol-
tán a B-licences képzésen vesz 
részt, Eperjesi Gáborra egyete-
mi vizsgák várnak és Ivan Ra-
doš pedig csak akkor tud csa-
ládjával elmenni nyaralni, ha 
fiának véget ér az iskola - ezért 
Fernando Fernandez vezető-
edző későbbi kezdést engedé-

lyezett nekik, hogy kipihen-
ten tudjanak újra nekivágni a 
munkának.

A tervek szerint a DVTK 
Miskolcon készül öt hé-
ten keresztül, és ez idő alatt 
öt felkészülési mérkőzést 
játszik. Az első héten csak 
edzéseket tart Fernando 
Fernandez, utána viszont 
először egy NB II.-es, majd 
csupa NB I.-es ellenféllel ját-
szik a csapat, illetve minden 
bizonnyal egy nemzetközi 
mérkőzés is bekerül a prog-
ramba. Az ellenfelekről és a 
találkozók pontos órarend-
jéről a klub tájékoztatást ad, 
mihelyst véglegessé válik a 
program. 

Két hét pihenőt kaptak

Négy bajnokságban is eredményesen

„Az észak-magyarországi  
régióban óriási igény van  
a jó futballra!”

Jól teljesítenek a Gyarmati növendékei
SZOROS A KAPCSOLAT A SPORTISKOLÁK KÖZÖTT



Miskolci Napló10 Hirdetés

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

Az akció érvényes: 2018. 06. 09-től 2018. 06. 22-ig 
Cillitt Bang, vízkőoldó pump., 750 ml, 1065 Ft/l 799 Ft
Bref Power, Aktív Duo, 2x50 g 699 Ft
General fresh, légfissítő aer., XXL, 400 ml, 998 Ft/l 399 Ft
Gillette Fusio, borotva gél, 200 ml, 4995 Ft/kg 999 Ft
Himalaya fogkrém, 100 ml, 9990 Ft/l 999 Ft
Szúnyog és kullancs riasztó, szilikon karkötő 349 Ft
Malizia Baby sampon, 300 ml, 996 Ft/l 299 Ft
Lenor öblítő, 1,360 l (spring, summer, sensitiv), 514 Ft/l 699 Ft
Krómozott polc, 4 részes 2499 Ft
Perlux foly. mosószer, 3 l, 299 Ft/l 899 Ft
Air Wick Freshmatic készülék, UT., 250 ml, 3996 Ft/l  999 Ft

Naptejek, napolajok (felnőtt, gyerek), divattáskák, férfitáskák,  
gurulós bevásárlókocsik, utazótáskák, strandtáskák, bevásárlószatyrok érkeztek.

Apróhirdetés
Borsod megyét, úthálóza-
tát, településeit ismerő, fel-
használó szintű számítógé-
pes ismerettel logisztikus 
munkatársat keresünk. Az 
önéletrajzokat a munkaero.
borsod@gmail.com email cí-
men várjuk.

Személyszállító gépjármű-
vek mosására, takarítására 
keresünk munkatársat, mini-
mum 6 órai foglalkoztatásra 
Miskolc központi telephely-
re. Az önéletrajzokat a mun-
kaero.borsod@gmail.com 
email címen várjuk.

„B” kategóriás jogosítvány-
nyal rendelkező, megbízha-
tó nyugdíjas gépjárműve-
zetőt keresünk 9 fős kisbusz 
vezetésére Miskolcra, és több 
Borsod megyei telephelyre. 
Az önéletrajzokat a munka-
ero.borsod@gmail.com ema-
il címen várjuk.

„B” kategóriás jogosít-
vánnyal rendelkező, meg-
bízható gépjárművezetőt 
keresünk 9 fős kisbusz ve-
zetésére Miskolcra, és több 
Borsod megyei telephelyre 
mellékállásban. Az önéletraj-
zokat a munkaero.borsod@
gmail.com email címen vár-
juk.

Számítógépes képesítés-
sel és magabiztos tudással, 
adatrögzítő feladatkörbe ke-
resünk pontos, precíz, önálló 
munkára munkatársat. Rész-
letes önéletrajzot várunk a 
munkaero.borsod@gmail.
com e-mail címre. 

l  A DOBSINAI JÉGBARLANG   
ÉS A BETLÉRI  ANDRÁSSY-KASTÉLY:  
június 30.: 5.500 Ft/fő

l  VESZPRÉM-ZIRC: július 14.: 9.500 Ft/fő
l  NOWY TARGI PIACOLÁS ZAKOPANEI VÁ-

ROSLÁTOGATÁSSAL: július 21.: 7.500 Ft/fő
l  SOPRON KÖRNYÉKI KIRÁNDULÁSOK:  

augusztus 4-5.: 28.000 Ft/fő
l  MÁRAMAROSI KIRÁNDULÁSOK,  

FÉLPANZIÓVAL:  
július 5-8.: 44.000 Ft/fő

l  ZARÁNDOKLAT EUCHARISZTIKUS  
CSODÁK NYOMÁBAN, 6 NAP/5 ÉJ:   
július 9–14.: 113.900 Ft/fő

l  BUDAPESTI TEMATIKUS SÉTÁK,  
5 program, több időpontban:  
6.900 Ft/fő/program

RÉSZLETEKRŐL, TOVÁBBI AJÁNLATAINKRÓL  
ÉRDEKLŐDJÖN IRODÁNKBAN VAGY HONLAPUNKON!

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

WWW.KOLOMBUSZTOURS.HU

"

"

500 FT ÉRTÉKŰ  

KUPON EGY FŐRE,  

EGY ÚTRA ÉRVÉNYES.



Családi és gyermeknapot tar-
tottak szombaton, az Avason 
is, ahol déltől egészen este 7 
óráig változatos programok-
kal várták az érdeklődőket.

A Gesztenyés óvoda mellet-
ti és a Máltai játszótér mögötti 
füves területen egész délután, 
ingyenes ugrálóvár, óriáscsúsz-
da, bohóc, arcfestés és játszóház 
várta a kicsiket, akiknek lehető-

ségük volt kézműveskedni, kü-
lönböző technikákat elsajátíta-
ni. A programok hosszú sorát 
délben a Steelleaders SE fiatal-
jai kezdték, majd következett 
a Napraforgó és a Középszer 
úti óvodások bemutatója. Az 
Okoska Botocska című magyar 
népmese szintén elvarázsolta a 
legfiatalabb korosztály képvise-
lőit. De volt még kutyás ügyes-
ségi bemutató is.

Délután 3 órától Ligeti Sanyi-
val és B. Tóth Attilával retró bu-
lizhattunk, majd 5 órakor érke-
zett a nap sztárvendége, Hevesi 
Tamás. Az Erős testvérek mula-
tós rockja zárta az avasi csalá-
di napot. A program védnöke, 
Glatz Katalin önkormányza-
ti képviselő köszöntőjében el-
mondta, ez már a harmadik 

avasi családi nap, aminek szer-
vezésében részt vállalt. – Már a 
kezdetekkor is szerettem volna 
az Avason élőknek egy pihente-
tő szórakozást nyújtani, hiszen 
valljuk be, az itt élők közül van 
olyan, aki nem tudja gyermekét 
fizetős programokra elvinni. 
Itt most minden programelem 
térítésmentesen kipróbálható, 
használatba vehető. Mindezt 
képviselői alapomból finan-
szírozom – mondta el a politi-
kus, aki hozzátette: a program 
közösségépítő erővel bír, amel-
lett, hogy az avasiak jól is szóra-
kozhatnak a változatos kínálat-
nak köszönhetően. Mivel nem 
olyan rég volt a gyermeknap, 
elsősorban a fiatalabb generá-
ció képviselőnek szerettek vol-
na kedveskedni.

Hat láda különböző fajtájú 
virág díszíti néhány napja a 
Jókai lakótelep egyik terét. 
Kiss János alpolgármester 
kezdeményezésére ezután 
szerte a belvárosban ültet-
nek majd el virágokat.

– A cél az, hogy szebbé te-
gyük a környezetünket, az 
emberek szeretik, ha virágok 
veszik körül őket. Itt a Fábián 
utcán, a régi Malomnál most 
éppen egy kulturális intéz-
mény melletti téren állunk, 
hiszen itt található a Miskol-
ci Szimfonikus Zenekar szék-
helye. Úgy gondoltuk, méltó 
helyük lesz itt a virágoknak, a 
kultúra egyik intézményének 
szomszédságában – nyilat-
kozta Kiss János a helyszínen.

Az alpolgármester azt is el-
mondta, hogy virágosítási ak-
ciót szerveznek a belvárosban, 
amelybe megpróbálják majd 
bevonni a lakóközösségeket is. 
– A képviselői alapomból biz-

tosítom a ládákat és a virágot. 
S hogy közös legyen az öröm, 
a lakók hozzák majd a szere-
tetet, ők gondoskodnak a vi-
rágokról. Így nem csupán azt 
tudjuk elérni, hogy megszépül 
a lakókörnyezet, hanem egy 
nemes és szép program kereté-
ben, együtt is tudunk működni 
– tette hozzá Kiss János.

Mint mondta, arra töre-
kedtek, hogy évelő növénye-
ket hozzanak, ezzel is erősítve 
a fenntarthatósági gondola-
tot. Kasvirág, kúpvirág, pom-
pás varjúháj, tengerparti 
szegfű, tollborzfű is található 
az elültetett virágok között.

A Jókai lakótelepen elhe-
lyezett hat virágláda a vi-
rágosítási akció első lépése. 
Ezt követően a Malomszög 
utcán folytatják majd az ül-
tetést, bevonva a virágok 
gondozásába az ottani lakó-
közösséget. Belvárosi része-
ken is folytatódik a virágosí-
tási akció.

Sütés-főzés, finom illa-
tok, hangulatos zene, széles 
programkínálat – minden 
adott volt egy kitűnő csalá-
di programhoz szombaton 
Komlóstetőn.

A család minden tagja talál-
hatott magának elfoglaltságot 
a komlóstetői családi napon. A 
gyerekek számtalan játékkal üt-
hették el az időt, miközben szü-

leik kondérjában már főtt a gu-
lyás vagy a babfőzelék. Gazdusné 
Pankucsi Katalin önkormányzati 
képviselő megnyitó beszédében 
elmondta, több mint tíz helyen 
rotyog valamilyen finomság, mi-
közben babakiállítás is fogadja az 
érdeklődőket, sőt: egzotikus bo-
garakkal is megismerkedhetnek 
a bátrabbak.

Az MVK Zrt. egy veterán 
autóbuszt biztosított a családi 
programra érkezők számára, de 
tűzoltókat és rendőrjárműveket 
is közelebbről megtekinthettek 
az érdeklődők.

– Nyolcadik alkalommal, 
közösségépítés céljából ren-
deztük meg a családi napunkat 
– ismertette az önkormányza-
ti képviselő. – Idén még szé-
lesebb a műsorkínálat, töb-
ben jelentkeztek a főzésre is, 
mint korábban. Nagy öröm 
látni, hogy a legkisebbektől a 
nagymamákig, nagypapákig, 
minden korosztállyal talál-
kozhatunk itt. Öröm számom-
ra, hogy sokan részt vesznek a 
programon. Sokan családdal, 
mások munkatársakkal jöttek, 
és így töltötték együtt a napot.

Szombat délelőtt az avastetői 
sportpálya mellett szülők, 
nagyszülők és gyerekek kö-
zösen 55 darab facsemetét 
ültettek el – ennyi gyermek 
született tavaly a választó-
körzetében.

Szülők, nagyszülők, rokonok 
és persze rengeteg baba, gyer-
mek – szinte megtelt az avas-
tetői sportpálya családokkal. A 
szervezésből kivette a részét az 

Avastetői Általános Iskola, ta-
nulóik most is verssel készül-
tek. Itt volt a Nívódíjas Twist 
Olivér Kórus is, akik idén is el-
fogadták a szervezők felkéré-
sét. Ducsai István Péter tavaly 
októberben született, édesany-
ja, Márton Renáta a érdeklő-
désünkre elmondta, nagyon jó 
ötletnek tartják az újszülöttpar-
kot, örömmel jöttek fát ültetni.

– Borzasztóan jó dolog sze-
rintem, hogy a gyermekünk-
nek ültetünk egy saját, névre 
szóló fát. Ha 10-20 év múlva 
újra eljön ide, tudni fogja, hogy 
ezt neki ültettük, ez az ő fája – 
fogalmazott. A mostani már a 
hetedik ilyen faültetés volt az 
Avason. Az ötletgazda, Fodor 
Zoltán önkormányzati kép-
viselő rámutatott, tavaly re-
kordot döntöttek: akkor 70 
gyermeknek adtak életet a kör-
zetben élő anyukák.

– A hét újszülöttparkban kö-
zel 400 darab fát ültettünk már 
el az évek során. Nagyon meg-
ható, amikor a szülők kijönnek 
ide a pici gyermekeikkel, elül-
tetnek egy fát, és évek múlva 
emlékeztetik majd erre a már 
cseperedő fiatalokat – tette 
hozzá a képviselő. Ha valame-
lyik fa megsérülne, kiszáradna, 

azt kicserélik.  Fodor Zoltán 
köszönetet mondott az anyu-
káknak, minden támogatónak, 
különösen pedig a védőnőknek 
– az ő segítségük nélkül nem 
tudták volna pontosan feltérké-
pezni, hol van kisbaba. Jövőre 
természetesen újra megkeresi 
majd a szülőket és a nyolcadik 
parkot is megnyitják. 
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Pihentető szórakozás az Avason „Nagy öröm látni, hogy 

minden korosztállyal 
találkozhatunk itt”

Tovább bővült az avasi újszülöttparkVIRÁGOSÍTÁSI AKCIÓ  
A BELVÁROSBAN

KÖZÖSSÉGET ÉPÍTENEK A PROGRAMOK Családi nap a Komlóstetőn 

Ötvenöt gyermek, ötvenöt facsemete 

Június 18-tól 22-ig, 
illetve június 25-én 
Bükkszentlászló terü-
letén az áramszolgál-
tató munkálatai miatt 
útlezárás lesz, emi-
att az Újgyőri főtér-
ről 8:25–15:45 között 
induló 68-as autó-
buszok csak a Bükk-

szentlászlói elágazá-
sig közlekednek. Az 
elágazásnál az MVK 
Zrt. átszállást követő-
en az utasok közleke-
dését az Bükkszent-
lászló végállomásig 
kisbusszal biztosítja – 
tájékoztatott pénteken 
a közlekedési vállalat. 

Változik a 68-as autóbusz közlekedése



Mozaik Miskolci Napló12

Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesztősé-
günk címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A borítékra ír-
ják rá: „Mindenkit érhet jogeset”. E-mail: info@mikom.hu. Dr. 
Strassburger Gyula és dr. Tulipán Péter ügyvéd írásban válaszol!

MINDENKIT ÉRHET JOGESET

Családi zumba, kangoo, alakreform Rubint Rékával és sok más, az egészség megőrzését szolgáló program várta az érdeklődőket 
múlt szombaton. A Family Perfect Day programnak idén is az Egyetemi Körcsarnok adott otthont. A sportos fesztivált immár ötödik 
alkalommal, a hagyományokat folytatva rendezték meg Miskolcon. A különleges és nagyméretű közösségi rendezvényen a mozogni, 
táncolni és sportolni vágyó gyermekek, fiatalok, felnőttek nagy csoportja, egyszerre kapta meg a lehetőséget, hogy nem csupán kel-
lemesen, de hasznosan is eltöltsön egy felejthetetlen napot a sport és az egészség jegyében. A programot Miskolc önkormányzatával 
közösen rendezte meg A Jövő Tehetségeiért Kulturális Szolgáltató Szociális Szövetkezet.                                          FOTÓ: MOCSÁRI LÁSZLÓ 
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Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben 
néhány sikeres, miskolci rendezvény neveit rej-
tettük el. Kérjük, a megfejtéseket együtt, egy 
levélben vagy e-mailben, legkésőbb 2018. júli-
us 4-én éjfélig juttassák el szerkesztőségünkbe 
(3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.) vagy az info@
mikom.hu e-mail címre. A helyes megfejtéseket 

beküldők között könyvjutalmat sorsolunk ki. Legutóbbi rejtvényünk helyes 
megfejtései: 1. Besiktas; 2. Hajduk Split; 3. Dundee United; 4. Kaiserslautern.
Nyertesek: Barzsó József (Miskolc), Gordon Shelly (Budapest). Gratulálunk, 
nyereményüket postán küldjük el.

Elszabadult a kisvasút  
– eljárás indult

Hétfőn hajnalban Miskolcon, a Dorottya utcánál az arra haladó 
villamosnak ütközött az erdei kisvasút két személykocsija. A két 
elszabadult kocsi több száz métert gurult, mielőtt a villamosnak 
csapódott. Az Északerdő Zrt. tájékoztatása szerint hajnali fél kettő 
körül az Erdész úti telephelyről szabadult el eddig tisztázatlan körül-
mények között a két vasúti kocsi. A Dorottya utcánál áttörték az üt-
közőbakot és az arra haladó villamosnak ütköztek, amelyen szeren-
csére kevesen utaztak. Személyi sérülés nem történt, de a villamos az 
ütközés következtében kisiklott. A pályaszerkezetben nem keletke-
zett sérülés, a felsővezetéket helyreállították. A rendőrség foglalko-
zás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétség gyanúja miatt 
ismeretlen tettes ellen indítottak eljárást. Jelenleg információgyűjtés 
zajlik, és a szakértői vizsgálatok eredményére várnak.

Rendőrautó ütközött a tapolcai elágazásnál 
Frontálisan ütközött szerdán este egy rendőrautó és egy személy-

kocsi Miskolcon, a Soltész Nagy Kálmán utca és a Csabai kapu ke-
reszteződésében. Az elsődleges információk szerint a szabályosan 
kanyarodó rendőrautónak hajtott neki szemből egy szabálytalanul, 
piroson át érkező Opel személyautó. Mindkét járműben ketten ültek, 

a balesetben mind a négyen 
megsérültek. A műszaki 
mentést miskolci hivatásos 
tűzoltók végezték, a sérül-
teket kórházba szállították.  

Bombariadó több miskolci élelmiszerboltban 
Névtelen bejelentés ér-

kezett a rendőrségre szer-
dán, hogy bomba fog rob-
banni az egyik miskolci 
élelmiszerboltban. A te-
lefonáló az üzletláncot 
megnevezte, azt azonban 
nem mondta meg, ennek 
melyik boltjáról van szó. 
Annyit közölt, hogy az egyik miskolci Penny Market üzletben fog 
bomba robbanni. A rendőrség megtette a szükséges intézkedéseket: 
kiürítették az üzleteket, megkezdték ezek átvizsgálását, de nem talál-
tak robbanóanyagot. Az eset körülményeit vizsgálják, az ismeretlen 
telefonáló ellen közveszéllyel fenyegetés bűntett gyanúja miatt indul 
eljárás.

Brutális csattanás a Győri kapuban 
Nem adott el-

sőbbséget a Győri 
kapuban egy Su-
zuki terepjáró egy 
szabályosan köz-
lekedő személya-
utónak, és oldal-
ról nagy erővel 
belecsattant. A 
kisodródó autó 
aztán még egy vil-
lanyoszlopnak is 
nekiütközött. A személyautó szerdán eset tíz óra körül a belváros 
irányába hajtott, amikor a baleset történt, a terepjáró pedig a Kiss 
Ernő út irányából érkezett. Sérültekről nem kaptunk hírt.

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

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 – április 20) Ezen a héten érdemes energiát 
fordítania a kapcsolatépítésre, mert ezen múlhat a valódi siker. 
Fektessen energiát az ismerkedésbe. Ne hagyja, hogy elsodor-

ják az események, tartsa magánál az irányítást.

Bika (április 21 – május 20) Ne halogassa a dolgokat, ezen 
a héten fejezze is be, amit elkezdett, mert ezen múlhat, hogy 
eléri-e a célt, amit kijelölt magának. Legyen határozott, és ha-

ladjon előre, olyasmiket tanulhat, amiket később is használhat.

Ikrek (május 21 – június 21) Türelmesnek kell lennie, és nem 
ez a legfőbb erőssége. A héten mégis fontos, hogy önuralmat 
gyakoroljon, mert különben saját maga ellensége lesz. Egy kis 

kellemetlenséget megérhet a kitűzött cél.

Rák (június 22 – július 22) Nehéz munka van Ön mögött, de 
végre elégedett az eredménnyel. Merje megosztani a sikereit 
másokkal is, mert minden oka megvan rá, hogy büszke és ma-

gabiztos legyen. Tegye most félre a múltat. 

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Valami túl jól hangzik, 
de nem akarja beleélni magát a dologba. Érdemes meghallgat-
nia másokat, mert olyasmiket tanulhat, amikre magától soha 

nem gondolt volna. Ne zárkózzon el az új ismeretektől.

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Kicsit csalódott lehet, 
mert sok munkája van valamiben, az eredmény pedig mégsem 
egészen olyan, mint amilyet szeretett volna. Panaszra azonban 

így sincs oka, próbálja meg pozitívan szemlélni a dolgokat.

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Ez a hét tökéletes le-
hetőséget teremt arra, hogy a régi rossz szokásaitól megszaba-
duljon, és újakat alakítson ki helyettük. Kezdjen újra valamit, 

amit régóta szeretett volna, most minden gördülékenyen mehet. 

Skorpió (október 24 – november 22) A héten a tartalék 
energiáit is fel kell használnia, de cserébe maradandót alkot-
hat. Ha keresztülesik a kellemetlenségeken, egy darabig már 

nem kell foglalkoznia velük, és pihenni is tud. Hagyatkozzon a megérzéseire!

Nyilas (november 23 – december 21) Szeretne már magad 
mögött hagyni egy helyzetet, de valaki mindig emlékezteti a 
múltja egy lezárt részére. Lehet, hogy a kapcsolataidban is 

szükség lesz egy kis vérfrissítésre, hogy valóban tovább tudjon lépni.

Bak (december 22 – január 20) Amikor valami nem úgy ala-
kul, ahogy képzelte, akkor is lesz, ami visszatereli a helyes útra. 
Ez segíteni fog, hogy megtartsa az elképzeléseit, és ne téved-

jen el a cél felé. A siker szerencsére nem marad majd el. 

Vízöntő (január 21 – február 19) Úgy érzi, sokat várt már 
valamire, és most szeretné élvezni a kialakult helyzetet. Meg is 
van rá minden oka, hogy kiélvezze a saját boldogságát. Kedve-

zőbb fordulat állhat be az anyagi helyzetében, mint remélte.

Halak (február 20 – március 20) Nem sok ideje jut most a 
pihenésre, de cserébe az eredmények sem maradnak el. Elége-
dett lesz azzal, amit a héten véghez visz. Rakjon rendet az élete 

minden területén, és akkor sikerül egyről a kettőre jutnia.

FORRÓ NYOMON

A Bartók Plusz Operafesztivál színes kísérőprogramjai közül, 
mindig a legnépszerűbbek közé tartozik a látványos utcatánc, amely 
idén is minden este várja az érdeklődőket a színház előtt, a fesztivál 
ideje alatt. A Miskolci Balett táncosai híres zeneműveket eleveníte-
nek meg, a bemutatók koreográfusa Kozma Attila, a Miskolci Balett 
művészeti vezetője.

Utcatánc

A hét fotója
MOCSÁRI LÁSZLÓ       

FELVÉTELE
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