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ÚJRA ZAKATOL  
A SALKAHÁZI-KISVONAT!

„JÓ A HANGULAT,  
JÓ A TÁRSASÁG!” 

Újra útjára indult a héten az egyik legkedveltebb Salkahá-
zi-program: a kisvasutas kirándulás. A tavalyi négy alkalom 

után idén öt kirándulást szerveznek a nyugdíjasoknak, így több 
mint ezren tölthetnek majd el egy kellemes napot Garadnán.

A MISKOLCI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZERT VEZETIK BE 62 TELEPÜLÉSEN

PÉLDAÉRTÉKŰ, MODERN,  
KÖRNYEZETBARÁT BERUHÁZÁS: 

4.
oldal

A KÁRPÁT-MEDENCE  
GYŐZTESEI 

„VISSZATÉRÜNK EGYSZER, SZÁZSZOR…” 

EGY ÚJABB ÉVFOLYAM BÚCSÚZOTT EL  
A MISKOLCI EGYETEMTŐL 

2.
oldal

6.
oldal

5.
oldal

Miskolcon rendezték meg a IX. Dunán innen Tiszán túl 
Kárpát-medencei Ifjúsági Népművészeti Tehetségkutató 
verseny Kárpát-medencei döntőjét.



Újra útjára indult a héten a Salkaházi-kisvasút. A szerelvény Garad-
na előtt, Újmassán is megállt, idén négy helyett már öt napon át vár-
ja a kisvasút a miskolci szépkorúakat, egy-egy alkalommal mintegy 
200 főt. A szerdai indulásnál Alakszai Zoltán jegyző, csütörtökön 
pedig Kiss János alpolgármester köszöntötte a résztvevőket.

Derján Géza (74) és felesége is 
izgatottan jöttek, mint mondták, 
nagyon szeretik a Salkaházi Sára 
Programot. – Köszönjük a város 
vezetésének, és a program szer-
vezőinek, hogy lehetőséget ad 
erre a kirándulásra. Szinte min-
den Salkaházi-eseményen je-
len vagyunk. Szeretjük a szüreti 
mulatságot, az előszilvesztert, és 
sokszor jöttünk már el a kisvo-
natos kirándulásra is, ahol min-
dig jó a hangulat – hangoztatták. 

Az első megálló az újmassai 
őskohó volt, hazánk egyik ki-

emelt ipartörténeti emlékhe-
lye. Harcsik Béla, az intézmény 
vezetője elmondta, az öt kirán-
duláson, öt helyszínen tartanak 
tárlatvezetést és bemutatókat a 
nyugdíjasoknak. – Készültünk 
előadással a kohászat történeté-
ről és Diósgyőr múltjáról, vala-
mint korongozási és kovácsbe-
mutatóval, az ipari skanzenben 
pedig gépbemutatón vehetnek 
részt az érdeklődők – nyilat-
kozta.

A kirándulás egyik rangidős 
résztvevője a kilencvenéves 
Szabó Sándorné volt. – Rajon-

gok a természetért, a közössé-
gi létért, a látnivalókért és az 
élmény-gazdag rendezvénye-
kért. A Salkaházi Sára Progra-
mok pedig ezt nyújtják nekünk. 
Minden alkalommal eljövök a 
barátnőmmel, akivel egyébként 
is sokszor kimozdulunk ott-
honról. Ha másért nem, hát te-
szünk egy egészségügyi sétát a 
gyönyörű belvárosban – mond-
ta mosolyogva.

Az őskohó-
tól Garadnára 
mentek tovább 
az idősek. Itt 
Karcagi Nagy 
Zoltán magyar-
nóta énekes vár-
ta őket műsorá-
val. – Többször 
voltam már a 
Salkaházi-prog-
ramon, fellép-
tem a Szinva 
teraszon és a 
Generali Aréná-
ban is. Ilyen magas szintű szer-
vezettséggel sehol máshol nem 
találkoztam még. Kijelenthetem, 
Miskolcon igazán meg vannak 
becsülve az idősek, hihetetlen 
mennyiségű szeretetet és ezáltal 
energiát adnak nekem minden 

egyes alkalom-
mal. Szeretik a 
vidámságot, a 
humort, a dalo-
kat végigének-
lik, tegnap még 
a kisvonat-
hoz is tán-
colva men-
tek. Mindig 
feltöltődve, 

boldogan megyek haza ebből 
a városból – hangoztatta az 
előadó. 

Elmondásuk szerint a Turi 
család is ugyanezt érzi a Sal-
kaházi-programok után. – Ez 
a legjobb, ami létezik: együtt 

vagyunk, a természetben lehe-
tünk, műsor is, ebéd is van… – 
összegezte Turi Ilona (65). Mint 
mondta, hoztak harapnivalót, 
de mindenkinek jól esik a me-
leg babgulyás.

– Most vagyunk itt másod-
szor, de soha többé nem szeret-
nénk kihagyni ezt a lehetőséget. 
Nagyon jól érezzük magunkat 
– tette hozzá Turi Károlyné (73). 
Elárulta, máskor is hallották már 

Karcagi Nagy Zol-
tánt, szeretnék, ha 
sokszor fellépne, 
nagyon kedvelik. – 
Rengeteg emléket 
ébreszt bennünk, 
olyan dalokat éne-
kel, amiket a mi 
korosztályunk ér-
tékel igazán – han-
goztatta. 

RÉPÁSSY OLÍVIA

Város
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Akik egy életen keresztül 
dolgoztak Miskolcon és Mis-
kolcért, azoknak kijár a kö-
szönet, a megkülönbözetett 
figyelem a városvezetés részé-
ről. Ennek a gondolatnak a 
jegyében szerveződött meg 
2014-ben a Salkaházi Sára 
program az országban első-
ként, és azóta is egyedülálló 
módon Miskolcon. 

Több mint 34 ezer nyugdí-
jas csatlakozott már a prog-
ramhoz, amely folyamatosan 
bővül, a résztvevők létszámát, 
és a különféle rendezvényeket, 
lehetőségeket tekintve is. Szep-
temberben minden évben elin-
dulnak a Salkaházi Sára prog-
ram résztvevőinek otthonaiba 
a postások a tízezer forintos 
juttatásokkal, de korántsem ez 
az egyetlen, amivel a város ve-

zetése kifejezi tiszteletét, meg-
becsülését a szépkorúak iránt. 
Egyre bővülnek azok a szóra-
koztató, közösségi programok 
is, amelyeket számukra szer-
veznek, folyamatosan felmér-
ve az igényeket. A színházi 
előadások, zenés rendezvények 
mindig telt házasak, hatalmas 
siker a szüreti bál, s a szépko-

rúak kívánságára az elmúlt 
évben a kirándulóvonatokat is 
elindították. Az igényeket fel-
mérve, tavaly két újabb kezde-
ményezéssel bővült a kör. Ősz-
szel egy Salkaházi mozi klub 
indult, december végén pe-
dig előszilveszteri mulatságot 
rendeztek, hogy a karácsony 
elmúltával az esetleg magá-
nyosan élő az idős emberek 
is társaságban, közösségben 
érezhessék magukat. 

Az elmúlt esztendőkben te-
hát a miskolci nyugdíjasok kü-
lönféle, olykor minden túlzás 
nélkül mondható, fergeteges 
sikerű kulturális és közösség-
építő összejöveteleken vehettek 
részt, a Salkaházi Sára prog-
ramnak köszönhetően. 

MEGKÜLÖNBÖZTETETT  
FIGYELEM ÉS TISZTELET

IDÉN MÁR ÖT SALKAHÁZI-VONAT  
INDUL GARADNÁRA

Folyamatosan bővülnek a Salkaházi-rendezvények

„A legjobb, ami létezik: együtt  
vagyunk, a természetben lehetünk”



Lerakták a Lévay gimnázium uszodájának  
és új tornacsarnokának alapkövét

Múlt pénteken rakták le a Lévay gimnázium új tornacsarno-
kának és uszodájának alapkövét. Az eseményen elhangzott, 
az iskola diákjai mellett a lehetőségekhez mérten Miskolc 
város polgárai is használhatják a létesítmény szolgáltatásait.

Az építkezés idén február-
ban kezdődött. Farkas Lász-
ló, a kivitelező konzorcium-
tag FK Raszter Építőipari Zrt. 
vezérigazgatója a beruházás 
nehézségeit ecsetelve úgy fo-
galmazott, „kevés olyan épít-
kezés van, ahol a kivitelező 
4 hónapot dolgozik, hogy az 
alapkövet le lehessen tenni”. 
Szűk területen, sok előkészí-
tő munkával először el kel-
lett bontani a régi, közel 700 
négyzetméteres alapterületű, 
8 méter magas tornatermet. 

Innen közel 2 ezer tonna vas-
beton-szerkezet került ki. A 
bontást ráadásul úgy kellett 
elvégezni, hogy a megmaradó 
épületek és a mellettük lévő 
lakóházak ne sérüljenek.

A közel 1,9 milliárd forin-
tos beruházás keretében, egy 
év alatt felépítenek egy ötszin-
tes, közel 3600 négyzetméte-
res épületet, melyben uszoda 
és tornaterem is helyet kap. A 
pincében lesz a gépészeti te-
rem, az alagsorban kap helyet 
a közel 1300 négyzetméteres 

uszodatér. A medence 25x13 
méteres lesz. Az első emele-
ten alakítják ki a tornatermet, 
ami több mint ezer négyzet-
méteres.

Az épületet a tervek szerint 
jövő júniusban adják majd át. 
Az uszoda és tornacsarnok 
elsődleges használói a Lévay 
gimnázium tanulói lesznek, 
de a fejlesztés Miskolc egész 
belvárosa számára jelentős. 
Ábrám Tibor, az oktatási in-
tézmény igazgatója hangsú-
lyozta, a projekttel nemcsak a 
mindennapos testnevelés tár-
gyi feltételei lesznek kiválóak 
a Lévayban. Lehetőségeikhez 
mérten Miskolc város polgá-
rai felé is szolgálni szeretné-
nek az egészséges életmód, a 
rekreáció terén.

– Erre kötelez 
minket intéz-
ményünk lété-
nek alapfunkci-
ója: a szolgálat. 
Szolgálat a diá-
kok, a felénk bi-
zalommal for-
duló családok, 
a gyülekezetek, 
a város, a ré-
gió, a nemzet 
felé – emelte ki 
az iskolavezető. 
Kurucz Gergő, a 
Lévay Diákpres-
bitér iu má na k 
elnöke köszön-
tőjében elmond-

ta, az előző épület elbontása 
és az eddig elvégzett munkák 
mindenkinél sok erőfeszítés-
sel jártak. A helyhiány és a 
testnevelésórák áthelyezése a 
diákokat is megviselte.

– De csekély áldozat ez ré-
szünkről, hiszen egy korsze-
rű, jól felszerelt és magas szín-
vonalú épület alapja készült el 
a szemünk láttára – emelte ki 
Kurucz Gergő, aki egy, az is-

kola, a város, de az egész egy-
házkerület életében meghatá-
rozó álom megvalósulásának 
nevezte az új csarnok és uszo-
da megépülését.

Kiss János alpolgármester 
a foci vb-t megemlítve utalt 
rá, hogy a sport erőt, lendü-
letet, egészséget, izgalmat, 
szurkolást, reményt, örömet, 
sőt barátságot és szeretetet 
ad, több százmillió ember-
nek. – A sportnak képletesen 
és szó szerint is teret kell ad-
nunk, ezért tartjuk fontos-
nak a sportinfrastrukturá-
lis fejlesztéseket Miskolcon 
– mondta el Kiss János, azt 
kívánva, hogy a sportcsar-
nokban és uszodában nagyon 
sok fiatal élje át a sport örö-
mét. Nap mint nap „gyara-
podjanak testben, azért, hogy 
aztán gyarapodni tudjanak 
lélekben is”.

KUJAN ISTVÁN

„GYARAPODJATOK TESTBEN IS” 
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Június 15-től lemondott 
posztjáról Rostás László 
városi főépítész. Mint la-
punknak elmondta, maga 
kérte a felmentését életko-
ra, valamint a Diósgyőri vár 
tervezése kapcsán megnö-
vekedett feladatai miatt. A 
jövőben építészeti főtanács-
adóként segíti a polgármes-
ter munkáját.

Rostás Lászlót 2010-ben kér-
te fel Miskolc polgármestere a 
város főépítészi feladatainak 
ellátására. Mint mondta, 1983-
ban jött Miskolcra. Alapvetően 
Svédországba készült – az otta-

ni lakótelepi építészet újragon-
dolása lett volna a feladata – s 
abban az időben Miskolc volt 
az ország egyik legnegatívabb 
megítélésű városa. Úgy gondol-
ta, ha itt meg tudja állni a helyét, 
akkor külföldön sem lesz gond. 
Végül azonban nem ment kül-
földre, itt telepedett le. 

– 2010-ben az volt az elsőd-
leges célunk, hogy megváltoz-
tassuk a Miskolcról kialakult 
„acélvárosi” beidegződést. En-
nek pedig elsődleges feltétele az 
infrastrukturális fejlesztés volt. 
Például a 26-os közlekedési út 
megépítése, amely a Csorba-ta-
vat kerüli meg. Ha ez nincs, a 

város közlekedése előbb-utóbb 
bedugult volna – nyilatkozta 
Rostás László.

A másik sarkalatos pont, 
hogy kivigyék a belvárosból a 
teherforgalmat. Ennek a tervei 
stratégiailag már elkészültek, 
ide sorolható például az Y-híd 
megépítése is. Az alapvető fej-
lesztési célok között kiemelt 
szerepet töltött be Diósgyőr, 
Miskolctapolca, és a főtér. Ros-
tás László kiemelte: a legfonto-
sabb cél mindig az volt, hogy a 
tervek mind politikailag, mind 
szakmailag, mind pedig a mis-
kolciak számára kielégítőek le-
gyenek.

Nincs még egy olyan város, 
mint Miskolc: itt minden meg-
van, amire az embernek szük-
sége lehet. Olyan értékei van-
nak a városnak, amelyekkel az 
itt élők talán nincsenek is tisz-
tában. Munkám során az egyik 
legalapvetőbb célom volt, hogy 
Miskolcot igazán megismertes-
sük azokkal is, akik itt élnek. A 
mesterem mindig azt hangoz-
tatta: mielőtt építesz, előbb em-
bert építs! – emelte ki.

Rostás László arról is szólt: 
annak idején, 2010-ben nyolc 
évre vállalta el a főépítészi fela-

datot. Azért ennyi időre, mert 
így, néhány évvel a nyugdíj 
előtt még együtt tudott dolgoz-
ni azokkal a fiatal kollégákkal, 
akik valamelyike, őt követően 
remélhetőleg betölti majd ezt a 
pozíciót. Szeretné átadni az el-
múlt 40 év szakmai tapaszta-
latát a következő főépítésznek, 
úgy érzi, felelősséggel tartozik a 
város iránt.  – Jövőre leszek 62 
éves, vagyis két évem maradt a 
nyugdíjig. Ez volt az egyik alap-
vető oka annak, hogy megkér-
tem a polgármester urat, gon-
dolkodjon el egy új főépítész 
személyén – nyilatkozta.

A másik ok a Diósgyőri vár 
rekonstrukciójának második 
üteme, amely most jutott el a 

megvalósítási szakaszba. Egy 
ilyen beruházásnál a vezető 
tervezőnek folyamatosan jelen 
kell lennie. A cél az, hogy a vár 
újabb fejlesztése ne csak városi, 
hanem európai szinten is jelen-
tős legyen. Rostás László véle-
ménye szerint, a Diósgyőri vár 
visszaépítése az egész ország-
ban gyökeres változást hozott. 
Meghonosította azt a szemléle-
tet, hogy nem a romokon kell 
siránkozni, hanem a múlt gyö-
kerein kell építkezni, hiszen 
ebben az országban 300 évig 
egyetlen várat sem építettek.

A főépítészi és a vezető terve-
zői feladat együtt nagyon nagy 
leterheltséget jelent. Bejöttem 
reggel 8-9 között dolgozni, és 

este 10-kor vagy hajnali 5-kor 
mentem haza. Olyan is volt, 
hogy haza sem mentünk.  Ezt 
lehet csinálni egy darabig, de 
ha felelősségteljesen végiggon-
dolja az ember, tudja, hogy so-
káig nem megy. Ezért kértem 
azt, hogy a munkakörömet 
megváltoztatva a polgármester 
közvetlen munkatársaként, fő-
tanácsadói szerepkörben alkal-
mazzanak – nyilatkozta Rostás 
László.

A főépítészi posztra pályáza-
tot ír majd ki a város. Erre az 
időre a Polgármesteri Hivatal 
Szervezeti és Működési Sza-
bályzata szerint, a Városépíté-
szeti Főosztály látja el a főépíté-
szi feladatokat.

„Miskolcot igazán meg kell ismertetni azokkal is, akik itt élnek”
LEMONDOTT POSZTJÁRÓL ROSTÁS LÁSZLÓ FŐÉPÍTÉSZ



Javítják az útpadkát a Futó utcán
Július 2-án (hétfőn) 8 órá-

tól a tervek szerint július 
7-éig a Magyar Közút NZrt. 
a megsüllyedt útpadkát ja-
vítja a Futó utca 1-25 sz. előt-
ti szakaszon. A munkaterü-
leten ez alatt az idő alatt nem 
lehet parkolni.

A felújítás idejére – amely 
várhatóan 5 napig tart – a 
munkát végző vállalat és 
Barta Gábor, a körzet önkor-
mányzati képviselője is arra 
kéri az ott lakókat, hogy gép-
járműveikkel ne parkoljanak 
az útpadkán. Ezzel ugyanis 
késleltetik, adott esetben el-

lehetetlenítik a munkavég-
zést és annak időben történő 
befejezését. Az autósoknak 
a közelben lévő Mész ut-
cai parkolót, az élelmiszer-
boltnál lévőt, illetve a Gör-

gős utcai parkolót ajánlják. 
A megváltozott forgalmi és 
parkolási rendet táblák is 
jelzik. Az arra közlekedőket 
arra kérik, fokozott figye-
lemmel vezessenek!

Lakossági fórum
Miskolc önkormányzata 

a város Településszerkezeti 
Tervének és Építési Szabály-
zatának módosítását kezde-
ményezi a Lyukó-szociális 
ellátó központ környezeté-
ben, ami megtekinthető a 
Városépítészeti Főosztályon 
vagy a város honlapján. A 
készülő tervekhez 2018. jú-
nius 28-tól 2018. július 16-

ig vélemények adhatók. A 
felmerült véleményeket ké-
rik, hogy a fenti idő alatt 
írásban juttassák el Kriza 
Ákos polgármesternek cí-
mezve a Miskolc Megyei 
Jogú Város Polgármeste-
ri Hivatal Városépítészeti 
Főosztály 3525 Miskolc, Vá-
rosház tér 8. sz. posta vagy 
a partnersegiegyeztetes@

miskolcph.hu internet cím-
re. A Lyukó-szociális ellátó 
központ környezetében tör-
ténő Építési Szabályzat mó-
dosításával kapcsolatosan 
2018. július 5- én 15 órai 
kezdettel tájékoztató lakos-
sági fórumot tartanak a Pol-
gármesteri Hivatal Miskolc, 
Hunyadi u. 2. sz. III. emeleti 
ferdetetős tárgyalójában

Új megállóhely: Mechatronikai Park központ 
Június 29-től Mechatro-

nikai Park központ néven 
egy új megállóhelyet vehet-
nek igénybe a Mechatroni-

kai Ipari Parkban dolgozók. 
Az új megállóhely a 240-es 
autóbuszvonalon a Repülő-
tér irányába a Mechatroni-

kai Park végállomás után, a 
Gustav Wolf Miskolci Drót-
gyár Kft. üzeme előtt talál-
ható.

Változik a Repülőtér végállomás neve 
Július 1-től a Repülő-

tér végállomás új elneve-
zése Repülőtér/Bosch lesz, 
emiatt a 8-as, 12-es, 14-es, 
14Y-os, 20-as, 24-es, 35R-es, 
54-es és 240-es autóbuszok 

kijelzőjén is ez az új Repü-
lőtér/Bosch felirat fog sze-
repelni. 

A járatok útvonala nem 
változik. Azokon az au-
tóbuszokon, amelyek to-

vábbközlekednek a Bosch 
gyárai, illetve a Remy Kft. 
irányába, lesz egy kiegészí-
tő felirat a kijelzőn, hogy 
melyik gyár felé közleked-
nek tovább.
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Több mint négyszáz diák 
végzett idén a fennállásá-
nak huszonötödik évfor-
dulóját ünneplő Miskolci 
Rendészeti Szakgimnázi-
umban. A kibocsátó ren-
dezvényt múlt pénteken 
délelőtt tartották az intéz-
ményben.

Ebben az évben jubileumá-
hoz érkezett a szakgimnázium 
fennállása, és a rendőr tiszt-
helyettesek képzése is. Janza 
Frigyes, a Magyar Rendészet-
tudományi Társaság főtitkára 
az ünnepségen emlékeztetett, 
ilyen képzés korábban is volt. 
– Ez a típusú felnőttoktatás 
azonban, ami érettségi utáni, 
kétéves és nappali tagozatos, 
csak huszonöt éve működik. 
Korábban azért volt elegendő a 
rövidebb tanfolyam, mivel a fi-
atalok a fegyelmet is megtanító 
sorkatonai szolgálat után men-
tek a képzésre – tette hozzá.

Balogh János országos ren-
dőrfőkapitány Pintér Sándor 
nemzetbiztonságért felelős 
miniszterelnök-helyettes ne-

vében köszöntötte a végzősö-
ket. – Önök 2017.június 17-
én tettek ünnepélyes esküt 
Budapesten, a Hősök terén. 
Azóta próbaidős rendőrként 
tettek eleget iskolai tanulmá-
nyaiknak, végezték terüle-
ti gyakorlataikat, szolgálatot 
teljesítettek a déli határon. 
Bizonyították emberséges, 
áldozatkész hozzáállásukat 
amellett, hogy közben tanul-
mányaiknak is eleget tettek - 
hangsúlyozta.

– Miskolcon az elmúlt ne-
gyed században csaknem ti-
zen öt ezer felkészült, szüksé ges 

kompetenciákkal ren del ke ző 
rendőr, illetve határ őr szer-
zett középfokú szakképesítést. 
A mindennapokban főként 
Önök találkoznak a polgárok-
kal, Önöknek kell segítő kezet 
nyújtani feléjük. A rendőrség 
egészéről az Önök fellépése 
alapján alkotnak véleményt a 
polgárok és a hazánkba láto-
gató külföldiek – szögezte le 
Balogh János. A rendezvény 
végén elismeréseket adtak át 
többek között a legjobban tel-
jesítő diákoknak, majd jöhe-
tett a hagyományos sapkado-
bás. 

KÖZLEMÉNYEK Kettős jubileum a rendészeti 
szakgimnáziumban 

A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás mintegy 2,2 milliárd forint vissza nem térítendő támo-
gatást nyert a Széchenyi 2020 program keretében. Így – önerővel 
együtt – 2,4 milliárd forint összköltségű fejlesztés indulhat. To-
vább tökéletesítve az elmúlt évek eredményes beruházásait, pél-
daértékű, modern, környezetbarát, és területi szinten egységes 
hulladékgyűjtési és –kezelési rendszert valósítva meg.

Mint a projekt pénteki nyi-
tórendezvényén elhangzott, 
Miskolc az elmúlt években Kö-
zép-Európa egyik legkorsze-
rűbb és legjobban szervezett 
hulladékgazdálkodási rend-
szerét alakította ki. Ez abban 
is kiemelkedő, hogy számos 
szolgáltatás – szelektív gyűj-
tés, a lomtalanítás, vagy a zöld-
hulladék elszállítás – ingyenes 
a lakosság számára. A mostani 
fejlesztéssel ez a példaértékű 
szolgáltatásrendszer kiterjed 
Miskolc tágabb környezeté-
re: a beruházással 62 települé-
sen válik elérhetővé a korszerű 
hulladékgazdálkodás.

Kiss János, alpolgármester 
úgy fogalmazott: öt évvel ez-
előtt kezdődött a miskolci hul-
ladékszállítási forradalom, új 
gépjárművek beszerzésével, a 
szelektív hulladékgyűjtés fon-
tosságának hangsúlyozásával. 

Mára ott tart ez a folyamat, 
hogy a szelektív hulladék-
gyűjtéssel szinte minden ház-
tartás törekszik az egészséges 
lakókörnyezet fenntartására. 
– Ebből, a mintegy 2,4 milli-
árd forint értékű fejlesztésből 
25 új hulladékgyűjtő jármű 
beszerzésére, és további hulla-
dékgyűjtő edények vásárlására 
kerül sor – húzta alá az alpol-
gármester. 

Kiss János arra is rámuta-
tott, a lakossági vegyeshulla-
dék-gyűjtéshez kapcsolódik 
egy projekt is, amelynek so-
rán olyan tüzelőanyagot állíta-
nak elő, mely nem szennyezi a 
környezetet. Ennek a techno-
lógiának a korszerűsítése is a 
beruházás részét képezi. – Így 
három lábon folytatódik to-
vább a fejlesztés. A lényeg az, 
hogy a miskolciakkal együtt 
egy egészséges, tiszta, jó le-

vegővel és jó környezetkultú-
rával rendelkező város mellett 
tegyük le a voksunkat – zárta 
szavait az alpolgármester. 

Majoros Róbert, a MiRe-
HuKöz Nonprofit Kft. ügyve-
zetője kiemelte: a beruházás 
kapcsán már nem csupán Mis-
kolcról beszélünk, hanem 62 
másik településről is, ami kö-
zel 260 ezer ember hulladék-
gazdálkodási színvonalának 
emelkedését jelenti. – A mis-
kolci szolgáltatás a minta: ezt 

terjesztjük ki a 62 településre a 
projekt keretében. Mindenhol 
lehetőség lesz zárt rendszerű 
házhoz menő lomtalanításra, 
zöldhulladék-gyűjtésre, vala-
mint a vegyeshulladék-gyűjtés 
fejlesztésére is – tette hozzá. 

Bővül a meglévő gyűjtési és 
szállítási eszközpark, a lakos-
ság új gyűjtőedényeket kap. Új 

eszközökkel biztosítják a be-
gyűjtés és a hulladékkezelés 
hatékonyságának növelését is. 
Az intézmények, gazdálkodó 
szervezetek, valamint a Társu-
lás településén lévő háztartá-
sok számára térítésmentesen 
kiosztanak 27 250 darab hul-

ladékgyűjtő edényt. Így egy-
szerűbb, kényelmesebb formá-
ban valósulhat meg a szelektív 
gyűjtés. Az edények osztásáról 
az érintetteket a Társulás érte-
síti. A projekt várhatóan 2018. 
december 1-jén zárul.

MUNTYÁN BERNADETT

PÉLDAÉRTÉKŰ, MODERN, KÖRNYEZETBARÁT: 

A miskolci hulladékgazdálkodási rendszert  
vezetik be 62 településen



A Miskolci Egyetem polgá-
rai szerda este búcsút vet-
tek a várostól, búcsút vettek 
az Alma Materüktől, életük 
egyik legszebb szakaszától. 
Fáklyás felvonulással zárták 
azokat a "bursch diákéveket", 
amelyeket az egyetem óvó fa-
lai között tölthettek az elmúlt 
néhány évben.

– Nemcsak az ország, de az 
egész világ megirigyelheti tő-
lünk, hogy mi egy közösség va-
gyunk, és együtt dobban a szí-
vünk – kezdte búcsúbeszédét 
Torma András rektor. – Legye-
nek büszkék arra, hogy a Mis-
kolci Egyetem hallgatói voltak! 
Ha tehetik, maradjanak itt: hisz’ 
Miskolc egy csodálatos város, 
amelyről az elmúlt néhány év-
ben a saját szemükkel is megbi-
zonyosodhattak. Mindent meg 
tud adni, amire egy fiatalnak 
szüksége lehet – tette hozzá. 

– A szalamander a selmeci 
hagyományok között is az egyik 
legszebb, talán leglátványosabb, 
és a szíveket leginkább meg-
érintő – ezt már Pfliegler Péter, 
Miskolc város alpolgármestere 
mondta. Rámutatott, a végző-
sök most végigsétálnak annak 
a városnak az utcáin, amely ott-
hont adott számukra és polgá-
rává fogadta őket. – Ez a város 
azt kéri most végzős hallgatói-
tól: maradjanak itt, vagy jöjje-
nek vissza, hiszen számos olyan 
cég van Miskolcon, amely kitű-
nő munkalehetőséget tud biz-

tosítani önöknek. Maradjanak 
miskolci polgárok, és építsük 
közösen tovább ezt a várost! – 
húzta alá az alpolgármester, azt 
kívánva a fiataloknak: találják 
meg számításaikat.

A valétáló évfolyam nevében 
Ódor-Szabó Bánk, a Műszaki 
Földtudományi Kar Valéta Elnö-
ke búcsúzott az Alma Matertől. – 
Életünk egyik legszebb szakasza 
zárult most le, melynek minden 
pillanatára büszkén gondolunk 
vissza. Mindent megkaptunk, 
amire szükségünk lehet a bol-
dog, nagybetűs életben: barát-
ságot, toleranciát, összetartozást, 
feltétel nélküli segítséget, szak-
maismeretet, kitartást, és szak-
maszeretetet – hangoztatta. 

A fáklyák, melyeket kezük-
ben tartva a diákok végigjárták 
a város főutcáját, azt a támoga-
tást és ugródeszkát jelképezték, 
melyet a hallgatók a Miskolci 
Egyetemtől kaptak. A jel, hogy 
valami világít a sötétben, hogy 
tartanak valahová, hogy vannak 
céljaik, melyeket a városnak, és 
az egyetemnek köszönhetnek. 

MUNTYÁN BERNADETT

Július 1-jén, 16.30 órai kez-
dettel, a Miskolc Televízió 
HívőSzó című műsorában 
a Mindszenti plébánia Pé-
ter-Pál napi búcsúját közvetí-
tik, felvételről.  A szentmisét 
bemutatja: Galo Gábor szir-
mabesenyői plébániai kor-
mányzó, az egri főegyház-
megye ifjúsági referense. A 
búcsú ünnepi szentmiséje 
délelőtt 10 órakor kezdődik. 
A szentmise és körmenet mi-
att a fél 12-es szentmise ezen 
a napon elmarad a templom-
ban. Június 30-án, szomba-
ton 15 órától Miskolctapol-
cán az Akropolisz szabadtéri 
színpadon nyárindító ren-
dezvényt, AKROFESZT-et 
rendeznek 17–35 év közötti 
fiataloknak. Múlt vasárnap 
tartották a Vasgyári temp-

lomban Pehm Gilbert Antal 
– Antal testvér – ezüstmisé-
jét, pappá szentelésének hu-
szonötödik évfordulója al-
kalmából (képünkön). – Úgy 
érzem magam, mint aki egy 
állomáshoz érkezett, ahon-
nan vissza lehet tekinteni, 

hálát lehet, és kell adni, mert 
van miért. Annak idején nem 
voltak konkrét elképzelése-
im, egy érzés volt bennem, 
hogy ő rá, az Úrra akarok fi-
gyelni. A legnagyobb ajándék 
volt, hogy ez sikerült – nyi-
latkozta Antal testvér. 
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Az István Nádor Borlovag-
rend nemcsak hazai, ha-
nem nemzetközi kapcsola-
tai kiépítésére és ápolására 
is nagy gondot fordít.

 Múlt szombaton Klaus-Pe-
ter Willsch, a német Rhein-
gau-Taurus tartomány CDU 

képviselője érkezett Miskolc-
ra. Előző nap Bogácson ren-
deztek nemzetközi borfesz-
tivált, itt zsűritagként volt 
jelen, szombaton pedig, az 
István Nádor Borlovagrend 
invitálására, rövid találkozó-
ra érkezett a lillafüredi Palo-
taszállóba. 

Czupper András, az István 
Nádor Borlovagrend elnök-
nagy mestere (képün kön) ér-

dek lő désünk re el mond ta, a 
találkozón egyebek mellett 
szó esett Lilla füred és Mis-
kolc hírnevének öregbítésé-
ről, valamint a magyar-né-
met kapcsolatok erősítéséről 
is. Kiemelte, a bor határokon 
átívelő barátságokat tart ösz-
sze, amelyekből a turizmus 
és a helyi – Bükki borvidéki 
– borászok is sokat profitál-
hatnak.

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEKMAGYAR-NÉMET 
BORBARÁTSÁG LILLAFÜREDEN

„Visszatérünk egyszer, százszor…” 

EGY ÚJABB ÉVFOLYAM  
BÚCSÚZOTT A Szalamandert követően, 

csütörtökön és pénteken 
ünnepi szenátusi üléseken 
kapták meg diplomájukat a 
végzős hallgatók.

Június 28-án a Bölcsészettu-
dományi Kar, a Bartók Béla Ze-
neművészeti Intézet, a Műszaki 
Földtudományi Kar, valamint 

az Állam- és Jogtudományi 
Kar, június 29-én pedig a Gaz-
daságtudományi Kar, az Egész-
ségügyi Kar, a Műszaki Anyag-
tudományi Kar, valamint a 
Gépészmérnöki és Informa-
tikai Kar végzősei vehették át 
diplomájukat. A négy ünnep-
ségen összesen több mint ezer 
hallgató kapta meg oklevelét a 
Miskolci Egyetemen.

Az ünnepségeken nem csak 
diplomákat, hanem egyete-
mi kitüntetéseket, Tiszteletbeli 
Doktori Okleveleket, Habilitá-
ciós és Ph. D okleveleket, hall-
gatói kitüntetéseket is átadtak. 
Az Állam- és Jogtudományi 
Kar diplomaosztó ünnepségén 
a Miskolci Egyetem Szenátusá-
tól kitüntetést vehetett át Prof. 
Dr. Trócsányi László igazságügyi 
miniszter valamint Dr. Panyi 
Béla megyei főügyész-helyettes, 
címzetes egyetemi docens.

Trócsányi László miniszter-
nek díszdoktori, vagyis Doctor 
Honoris Causa címet adomá-
nyozott a Miskolci Egyetem az 
állami szuverenitás modern-
kori kereteinek előremutató 
tudományos elemzésében, az 
alkotmányos identitás kon-

cepció új dimenzióinak kidol-
gozásában, a jogállam szerve-
zeti kereteinek megújításában, 
továbbá a magyar jogtudo-
mányi kutatás színvonalának 
emelésében, valamint a vidéki 
egyetemeken folyó állam- és 

jogtudományi képzés fejlesz-
tésében kifejtett, nemzetközi-
leg is kimagasló tevékenységé-
nek elismeréseképpen.

Panyi Béla megyei fő-
ügyész-helyettes a „Miskol-
ci Egyetem Érdemes Oktatója” 
elismerésben részesült. Az or-
szágosan elismert tudományos 
szaktekintéllyel rendelkező do-
cens a miskolci jogi oktatás több 

mint 35 évvel ezelőtt történt új-
raindítása óta kiemelkedő szín-
vonalon látja el oktatói felada-
tait, és oroszlánrészt vállalt a 
miskolci jogi karon folyó tehet-
séggondozásban. A hallgatók-
kal való különösen eredményes 
oktatói viszonyát jól jelzi, hogy 
pályafutása során nem egyszer 
érdemelte ki a hallgatói önkor-
mányzat által adományozott ki-
váló oktatói díjat is. 

Dr. Orosz Atanáz, a Miskol-
ci Görögkatolikus Egyházme-
gye megyéspüspöke a Miskolci 
Egyetem és a Miskolci Egyház-

megye közötti együttműkö-
désben játszott kezdeményező 
szerepéért, valamint az Öko-
menikus Nyílt Nap elkötelezett 
támogatásáért A MISKOLCI 
EGYETEM DÍSZPOLGÁRA 
kitüntetést vehette át. 

Prof. Dr. Czabán János, a Gaz-
daságtudományi Kar egyetemi 
tanára a miskolci közgazdász-
képzés elindításában szerzett 

elévülhetetlen érdemei, vala-
mint a mintegy 55 éves felsőok-
tatási pályafutása során végzett 
példaértékű vezetői, kutatói és 
oktatói munkájáért A MISKOL-
CI EGYETEM DÍSZPOLGÁ-
RA kitüntetést vehette át. 

Prof. Dr. Benedek József, a 
Gazdaságtudományi Kar egye-
temi tanára a Térgazdaságtan 
és a Területfejlesztés című tár-
gyak magyar és angol nyelvű 
tematikájának kidolgozásában 
szerzett elévülhetetlen érde-
mei, valamint a kar habilitációs 
és doktori bíráló munkájában 
való részvételéért A MISKOLCI 
EGYETEM ÉRDEMES OKTA-
TÓJA elismerésben részesült. 

Prof. Dr. Bernhard Kar-
puschewski, a Bremeni Egye-
tem professzora a DOCTOR 
HONORIS CAUSA (Tiszte-
letbeli Doktor) kitüntetést, Dr. 
Roósz András, a Magyar Tu-
dományos Akadémia Miskol-
ci Területi Bizottságának el-
nöke a DOCTOR HONORIS 
CAUSA (Tiszteletbeli Doktor) 
kitüntetést, Dr. Rontó Miklós, 
a Gépészmérnöki és Informa-
tikai Kar Professzor Emeritu-
sa A MISKOLCI EGYETEM 
DÍSZPOLGÁRA, Kiss Lász-
ló, a Kiss Cégcsoport tulaj-
donos-igazgatója a SIGNUM 
AUREUM UNUVERSITATIS,  
Dr. Lévai Péter József, az MTA 
Wigner Fizikai Kutatóközpont 
főigazgatója pedig a MISKOL-
CI EGYETEMÉRT ÉRDEMÉ-
REM elismerést vehette át. 

Diplomaátadó ünnepségek, elismerések 
a Miskolci Egyetemen

Trócsányi László miniszternek díszdoktori címet 
adományozott a Miskolci Egyetem

Panyi Béla megyei főügyész-helyettes a „Miskolci 
Egyetem Érdemes Oktatója” elismerésben részesült



– XXI. századi innovációt 
hajtottunk végre a Miskolci 
Törvényszéken – emelte ki 
köszöntőjében Répássy Ár-
pád a Miskolci Törvényszék 
elnöke a bíróságon létesített 
távmeghallgatási rendszer 
bemutatása alkalmából tar-
tott, keddi sajtóreggelin. 

Mint mondta, az Orszá-
gos Bírósági Hivatal „Elekt-
ronikus megoldás az eltérő 
földrajzi helyszíneken törté-
nő közigazgatási ügyintézés 
munkaszervezésének és kom-
munikációjának fejlesztésére 
(VIKI)” elnevezésű projektjé-
nek részeként, 2015-ben indí-
totta útjára azt a programot, 
melynek keretében 2018. jú-
niusában a Miskolci Törvény-
széken négy távmeghallgatásra, 
valamint kép- és hangrögzí-
tésre is alkalmas tárgyalótere-
met alakítottak ki. A rendszer 
kiépítésével az ítélkezés tértől 
és időtől függetlenné válik, hi-
szen bármely magyar bírósá-
gon, bármely időpontban sor 
kerülhet telekommunikáci-
ós eszközökkel végzett eljárási 
cselekményekre, távmeghall-
gatásokra – fogalmazott a tör-
vényszék vezetője.

A kiépített telekommuniká-
ciós eszközök használatával az 
állampolgárok eljárásra fordí-
tott terhei is csökkenthetők. A 
távmeghallgatás lehetővé teszi, 
hogy a bíróság székhelytől tá-
vol lakó tanú a lakóhelyéhez 
legközelebb eső bíróságon te-
gyen vallomást. Ezzel az állam-
polgárok időt és költséget taka-
rítanak meg, az eljárásban való 
közreműködésük kényelme-
sebbé válik.

Répássy Árpád utalt rá, hogy 
a bírósági telekommunikációs 
eszközökkel különféle értekez-
letek, képzések is hatékonyan 
bonyolíthatók, a rendszer le-
hetővé teszi videó-konferenci-
ák tartását is. Ebben az esetben 
az értekezleten vagy képzésen 

részt venni kívánó kollégáknak 
nem kell a rendezvény helyszí-
nére utazniuk, azon a bíróságon 
kapcsolódhatnak be a munká-
ba, ahol szolgálatot teljesítenek. 
A rendszer egyes technikai ele-
meit Tasnádi Zoltán bíró, kijelölt 
projekt kapcsolattartó mutatta 

be működés közben. A jelenlé-
vők megismerhették a távmeg-
hallgatási rendszer működését, 
és láthatták az ún. dokumentum 
kamerát is, melynek használatá-
val egy-egy okirat, vagy lefoglalt 
bűnjel legapróbb részletei is lát-
hatóvá válnak. 

Közélet Miskolci Napló
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Függetlenül a tértől és időtől

TÁVMEGHALLGATÁSI RENDSZER  
A MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉKEN

Az AVALON Center Kft. 
(1075 Budapest, Károly kör-
út 1. ½. sz.) által a Miskolc, 
Szent István tér 2413 hrsz.-ú 
ingatlanon megvalósítan-
dó AVALON BUSINESS 
CENTER (4 emeletes iro-
da-üzletház komplexum) lé-
tesítése kapcsán, a területi 
környezetvédelmi hatóságnál 
(B-A-Z. Megyei Kormány-
hivatal Miskolci Járási Hi-
vatala Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály 
– 3530 Miskolc, Mindszent 
tér 4.) környezeti hatásvizs-
gálati eljárás van folyamat-
ban. Az eljárással kapcsolatos 

környezeti hatástanulmány 
– előzetes egyeztetést köve-
tően - 2018. július 23-ig meg-
tekinthető a B.-A.-Z. Megyei 
Kormányhivatal Miskolci Já-
rási Hivatala Környezetvé-
delmi és Természetvédelmi 
Főosztályán (Miskolc, Mind-
szent tér 4. sz.), valamint Mis-
kolc Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatal Építési és 
Környezetvédelmi Osztályán 
(3525 Miskolc, Városház tér 
8.) – ügyfélfogadási időben, 
továbbá a http://emiktf.hu/
Ugyfelinf/engedelyek/lista.
html internetes oldalon BO-
08/KT/7562/2018. számon.

Közmeghallgatás
A Környezetvédelmi Ható-

ság az eljárás során közmeg-
hallgatást tart: 2018. augusz-
tus 16. (csütörtök) 16:00 órai 
kezdettel. Az esemény helyszí-
ne: Miskolc Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatalának 
Közgyűlési Terme (3525 Mis-

kolc, Hunyadi utca 2. tetőtér)
A környezeti hatástanul-

mány tartalmára vonatkozó 
észrevételeket a közmeghall-
gatás időpontjáig a Környe-
zetvédelmi Hatósághoz vagy 
Miskolc Megyei Jogú Város 
Jegyzőjéhez lehet benyújtani.

Tájékoztató a költségmegosztás elszámolásáról  
és az egyenletes összegű díjfizetés indulásáról
A költségmegosztással, a hőfelhasználási arányokkal és 

a korrekciós tényezőkkel kapcsolatban minden esetben a 
közös képviselőt, illetve a költségmegosztást végző vál-
lalkozót keressék!

Költségosztó cégek ügyfélfogadása
A korábbi gyakorlatnak megfelelően idén is lehetőséget 

biztosítunk Ügyfélszolgálati irodánkban, a Miskolc, Szeme-
re utca 5. sz. alatt a költségosztást végző cégekkel történő 
közvetlen ügyintézésre. A TECHEM Kft. és az ISTA Kft. vállalta, 
hogy az alábbi időpontokban személyesen is tájékoztatja a 
díjfizetőket. 

TECHEM KFT. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT:
2018. július 23. (hétfő) 9.00–15.00 óráig
2018. július 26. (csütörtök) 9.00–15.00 óráig
2018. augusztus 7. (kedd) 9.00–15.00 óráig

ISTA KFT. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT:
2018. július 27. (péntek) 9.00–12.00 óráig
2018. július 31. (kedd) 9.00–15.00 óráig
2018. augusztus 10. (péntek) 9.00–15.00 óráig

A MIHŐ Kft. a díjakat a társasházi lakóközösség megbízottja 
– általában a közös képviselő – által jóváhagyott adatok alap-
ján érvényesíti az elszámoló számlában. 

Idén is, május 15-ével, a fűtési idény végével megkezdődött 
a költségmegosztóval felszerelt lakásokban a költségmeg-
osztó készülékek leolvasása. Ehhez kapcsolódóan a MIHŐ 

Kft. július hónapban elkészíti az elszámoló számlákat. Annak 
érdekében, hogy segítséget nyújtsunk felhasználóinknak, az 
alábbiakban összefoglaljuk a költségmegosztás elszámolásá-
ra vonatkozó fontosabb tudnivalókat.

A költségosztást végző cég, vállalkozó feladata:
•  a radiátorokra felszerelt műszerek leolvasása a fűtési idény 

befejezését követően,
•  a költségfelosztás elkészítése a lakóközösséggel kötött 

szerződés alapján.

A közös képviselő, a lakóközösség feladata:
•  a költségosztó cég által készített felosztás ellenőrzése, hi-

telesítése (szerződés szerint),
•  az elfogadott költségfelosztás eljuttatása a MIHŐ Kft-hez, 

aki ezt követően elkészíti az elszámoló számlákat.
 

A MIHŐ Kft. feladata:
•  a közös képviselő által ellenőrzött és aláírt felosztási doku-

mentum alapján az idényvégi elszámoló számlák elkészí-
tése és megküldése a díjfizető részére.

Augusztusban indul az egyenletes összegű díjfizetés 
a költségmegosztós díjfizetőknél.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata alaplehető-
ségként kínálja a díjfizetők számára, hogy 11 egyenlő ösz-
szegű részszámlán és egy elszámoló számlán egyenletesen 
fizessék a távhőszolgáltatás fűtési hődíját.

Amennyiben költségosztós felhasználóként az egyen-
letes díjfizetést választotta, 2018. augusztusában kapja 
kézhez első részszámláját, amely már egyenletes ösz-
szegű. Az elszámoló számlát 2019. júliusában küldjük meg.

Tisztelettel: MIHŐ Kft.

A Kormány 2017. végén 
elfogadta, és 2018. július 
1-től hatályba lépnek azok 
az új rendeletek, ame-
lyek újra szabályozzák az 
utazási szerződést. Ezek 
a szabályok a jelenleginél 
szigorúbb követelménye-
ket támasztanak az utazási 
irodákkal szemben.

A 281/2008. (XI. 28.) Korm. 
rendelet helyébe az utazási 
szolgáltatásokra vonatkozó 
szerződésekről, különösen az 
utazási csomagra és az utazá-
si szolgáltatás-együttesre vo-
natkozó szerződésekről szó-
ló 472/2017 (XII.28.) Korm. 
rendelet lép.

Az új jogszabály szabá-
lyozza az utazási szolgálta-
tás-együttest. Ez azt az esetet 
jelenti, ha ugyanazon utazás-
hoz vagy üdüléshez legalább 
két különböző típusú utazá-
si szolgáltatást vesz az utas 
igénybe. Ilyenkor az egyes 
utazási szolgáltatókkal önálló 
szerződések megkötése tör-
ténik.  Az ilyen tevékenységet 
folytató vállalkozásoknak is 
készen kell tartaniuk vagyo-
ni biztosítékot és értékesíté-
sük során tájékoztatást kell 
adniuk arról, hogy a vásárolt 
szolgáltatások nem képeznek 
utazási csomagot, ezért azok 
tekintetében csak korláto-

zott védelemben részesül az 
utas. E tevékenység folytatá-
sát emellett be kell jelenteni a 
Kormányhivatal felé.

Az új jogszabályban a tájé-
koztatási kötelezettség is lé-
nyegesen szélesedett. Az uta-
sok a rendelet mellékletében 
található formanyomtatvá-
nyok alapján, pontosabb tá-
jékoztatást kapnak annak 
érdekében, hogy különbsé-
get tudjanak tenni az utazá-
si irodák nagyobb biztonsá-
got adó csomagtermékei és 
a különféle, utazási csomag-
ként feltüntetett és értékesí-
tett szolgáltatás-együttesek 
között.

Az utazási szolgáltatásra 
vonatkozó szerződést egy-
szerű és közérthető nyelven 
kell megfogalmazni, írásba 
foglalt szerződés esetén biz-
tosítani kell annak olvasha-
tóságát. (Folytatjuk)

DR. STRASSBURGER GYULA  
ÜGYVÉD

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Az utazási szerződés 
új szabályai

Hatástanulmány  
és közmeghallgatás

AVALON BUSINESS CENTER



Szepesi Gábor – az Avalon 
Ristorante kreatív chef-je 
– ezúttal egy mindenna-
pi fogyasztási cikkről, a 
kenyérről, valamint annak 
elkészítéséről és egészségre 
gyakorolt hatásáról ad tájé-
koztatást.

„A kenyér az egyik legő-
sibb élelmiszer. Korábban 
szinte mindenki otthon, saját 
magának sütötte, aztán tel-
tek-múltak az évek és elin-
dult a nagyipari kenyérsütés. 
Rohanó világunkban egysze-
rűbb és gyorsabb boltokból 
beszerezni mindent, mint há-
zilag elkészíteni. 

Az emberek frissen sütött, 
vagy előre csomagolt, akár 2-3 
hétig is eltartható kenyerek-
ből válogathatnak, azonban a 
tömeges termelés miatt egyre 
gyengébb minőségű termékek 
kerülnek a boltok polcaira. 

Egy jó kenyérhez alapve-
tően víz, gabonaőrlemény és 
só szükséges, de a kovász a 
legfontosabb. Habár ma is ta-
nítják a diákoknak a kovász 
jelentőségét, de ez náluk min-
den esetben az élesztős válto-
zatot jelenti. Ez egy alkoho-
los folyamat, ami gázt termel, 
ezáltal növekszik a kenyér 
térfogata. Az élesztős tésztát 
általában meggyorsítjuk az-

zal, hogy cukrot teszünk a 
receptben előírt mennyiségű 
folyadékba, belemorzsoljuk 
az élesztőt, majd hagyjuk 
„felfutni”. 

Az élesztőgombák a tész-
tában lévő cukrot alkoholra 
és szén-dioxidra bontják, mi-
közben energiát és hőt ter-
melnek, a búzaliszt fehérjéi-
ből pedig kialakul a térhálós 
sikér váz. Amikor már az ösz-
szes cukrot „megette” a gom-
ba, a tészta túlkel, a sikérváz 
nem tud tovább nőni és ki-
pukkad, összeesik. 

Az igazi kovász azonban 
csak vízből és lisztből készül 
kb. 8-10 nap alatt, ami a kö-
rülötte lévő mikroorganiz-
musokkal keveredik össze, 
így biztosítja a gáztermelést. 
Amíg azonban egy élesztős 
kenyér akár 2,5-3 óra alatt el-
készül, a kovászos 6, de akár 
36 óráig is érhet. Ez idő alatt 
olyan folyamatok indulnak 
be a kenyérben, ami már an-
nak érése alatt beindítja a 

gabona lebontását, ezáltal 
emészthetőbbé válik, nem 
puffaszt és olyanok is fo-
gyaszthatják, akiknek kerül-
niük kell az élesztőt. Továbbá 
nem tartalmaznak semmiféle 
adalékanyagot, ezáltal kisebb 
az esélye a gluténérzékenység 
kialakulásának is. 

Szerencsére az elmúlt 
években ismét felütötte a 
fejét az otthoni kenyérsü-
tés, ezzel együtt az igazi ko-
vász is visszatért a köztudat-
ba. Országszerte egyre több 
kézműves pékség is nyílik, 
ahol kiváló minőségű alap-
anyagokból készítik a pék-
termékeket és az Avalon Park 
gasztronómiai egységeiben is 
hónapok óta kísérletezünk a 
tökéletes kovászos kenyér ki-
dolgozásán. Ha kíváncsi az 
eredményre, látogasson el 
hozzánk! Éttermünkben töb-
bek között olyan különleges-
ségeket kóstolhat, mint a ro-
zsos-áfonyás-diós, sokmagos 
rozs, vagy csokoládés kenyér.”

Két emblematikus miskol-
ci kutató több száz doboz-
nyi gyűjteményét vette át 
a B.-A.-Z. Megyei Levél-
tár. Az értékes hagyatékot 
Dobrossy István és Fügedi 
Márta gyermekei ajándé-
kozták az intézménynek.

Dobrossy István, a levéltár 
volt igazgatója három évvel 
ezelőtt hunyt el. Felesége, Fü-
gedi Márta etnográfus már 
tizennyolc éve nincs az élők 
sorában. Mindketten gazdag 
gyűjteményt hagytak hát-
ra. – Úgy éreztük, a gyűjte-
mények kezeléséhez szakmai 
felkészültségre van szükség  
– mondta el Dobrosi Tamás 
a hétfői sajtótájékoztatón. – 
Boldogok vagyunk, hogy köz-
gyűjteményi keretek között 
talál otthonra édesanyánk és 
édesapánk hagyatéka – tette 
hozzá testvére, Dobrosi Nóra.

Kis József, a megyei le-
véltár-igazgató szerint több 
hónapba is beletelik, mire 
végeznek a hagyaték feldol-
gozásával. – Nagyon sok-
színű iratanyagról van szó, 
publikált és publikálatlan 
írásokról, jegyzetekről, gyűj-
tésekről. 

Fügedi Márta a matyó 
népművészeti kultúra te-
rületén tevékenykedett, 
Dobrossy Istvánnak pe-
dig várostörténeti és tudo-
mányszervező munkássága 
kiemelkedő. Ismerjük több 
kötetes művét, mely Miskolc 
történetét mutatja be a kez-
detektől 1950-ig, valamint 
Miskolc életrajzi lexikonját 
– sorolta az igazgató.

A tervek szerint a levéltár-
ban lehet majd megtekinte-
ni a hagyatékot, de online is 
szeretnék közkinccsé tenni a 
gyűjteményt.

Avalon Gasztro
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A házi kovászos kenyér  
és egészségünk 

Levéltárban Dobrossy 
István és Fügedi Márta 
hagyatéka

Hirdetés

1964 júniusában jelentős 
művészeti eseménnyel gaz-
dagodott Miskolc kulturális 
élete. Június 15-19-e között 
rendezték meg az első ma-
gyar rövidfilm- és televíziós 
rövidfilmfesztivált. Külön 
öröm volt, hogy ennek az új 
művészeti fesztiválnak Mis-
kolc adhatott otthont. 

A szakszervezetek megyei 
tanácsának székházában meg-
rendezett eseményre a filmes 
szakma „krémje” is nevezett 
alkotásaival. A magyar filme-
ken kívül csehszlovák, olasz, 
bolgár, NDK-beli vendégek, 
alkotók is érkeztek. A meg-
nyitót követő második napon 
két ankétet tartottak a rajz- és 
bábfilm stúdió tagjai. Sok mis-
kolci pedagógus részvételével 
megtartott tanácskozáson a 
rajz- és bábfilm problémáiról 
szólott Aszódi Éva, a Móra Fe-
renc Könyvkiadó szerkesztője, 
valamint dr. Polcz Alaine or-
vos, gyermekpszichológus. 

Ugyancsak megbeszélést 
tartottak a Híradó Filmstúdió 
tagjai is. Ezen dr. Randé Jenő 
tartott előadást Filmes híra-
dás a nagyvilágban címmel. 
Délután folytatódott a feszti-
válon bemutatásra kerülő fil-

mek vetítése. Először öt tele-
víziós rövidfilmet vetítettek, 
majd a versenyen kívüli külföl-
di rövidfilmek vetítésére került 
sor. Este az előzsűrizett magyar 
dokumentum- és rövidfilmek 
kerültek bemutatásra. Bakik is 
történtek, az előzsűrizés során 
kizárták a Válás Budapesten 
című alkotást, majd korrigálva 
a hibát a mű végül díjat nyert a 
fesztiválon. 

Öt kategóriában indultak a 
filmek: 1. rajz-, báb- és kísérleti 
filmek kategóriájában, 2. doku-
mentum, és riportfilmekében, 3. 
híradó filmekében, 4. televíziós 
filmekében és 5. a népszerű tu-
dományos filmek kategóriájá-
ban. A legjobb alkotások kópiáit 
a fesztivál végén felvitték Buda-
pestre, ahol két héten keresztül 
a Híradó moziban is láthatóak 
voltak. A miskolci I. magyar rö-
vidfilm- és televíziós rövidfilm-
fesztivál díjainak kiosztására jú-
nius 19-én került sor. 

A szakszervezetek megyei 
székházának nagytermében 
megtartott záróünnepségen 
ott voltak a filmfesztivál kül-
földi vendégei, és a magyar rö-
vidfilmgyártás képviselői is. A 
SZOT 15 ezer forintos nagy-
díját egyenlő arányban meg-
osztva a Kende Márta rendez-

te Siker című televíziós film 
és a Kollányi Ágoston rendez-
te Ének a vasról című kisfilm 
kapta. Három, egyenként 5000 
forintos fődíjat kapott a Tímár 
István rendezésében készült 
Találkozás 1963, a Szemes Ma-
rianne rendezésében készült 
Válás Budapesten és a Takács 
Gábor rendezte Aranymetszés 
című film. 

A zsűri 12 filmet részesített 
2000-től 4000 forintig terje-
dő nívódíjban, Szabó Árpád és 

Vancsa Lajos pedig 3000-3000 
forintos operatőri díjat kapott. 
Miskolc város Tanácsának 
5000 forintos díját a Kiberne-
tika című kisfilm, a KISZ 5000 
forintos díját az Éva A. 5116 
című film, míg a MUOSZ ser-
legét a Válás Budapesten című 
kisfilm kapta. A fesztivál em-
lékplakettjével 9 kisfilm rende-
zőjét, valamint három opera-
tort tüntettek ki.

SOMORJAI LEHEL 
TÖRTÉNÉSZ

FEJEZETEK A VÁROS TÖRTÉNETÉBŐL 

Új művészeti fesztivál indult  
Miskolcon



Miskolcon, a Művészetek Há-
zában rendezték meg júni-
us 23-án a IX. Dunán innen 
Tiszán túl Kárpát-medencei 
Ifjúsági Népművészeti Tehet-
ségkutató verseny Kárpát-me-
dencei döntőjét.

A megmérettetés a magyar 
hagyományok, a népi művelt-
ség népszerűsítését, a határon 
átnyúló kapcsolatok erősíté-
sét, tehetségek és a hátrányos 
helyzetűek felkarolását tekinti 
küldetésének.

Rápóti-Fekete Mónika, a 
Borsodi Magyar Közösségek 

Szövetsége MENTE Egyesü-
let elnöke, a verseny főszerve-
zője köszöntőjében elmond-
ta: összesen 3200 gyermek 
vett részt a megmérettetésen. 
A zsűritagok, és a tehetséges 
gyermekek, „Kárpát-meden-
ce győztesei” köszöntése után 

a főszervező Arany János sza-
vaival nyitott meg a döntőt: 
„Élni fog a nemzet, amely ösz-
szetart”.

Papp Ferenc kulturális fő-
tanácsos Miskolc város nevé-
ben üdvözölte a résztvevőket. 
Köszönetét fejezte ki a több 
ezer tehetséges gyermeknek, 

akik a verseny során megcsil-
logtatták tudásukat, a család-
juknak, akik támogatták őket, 
valamint a pedagógusoknak 
is, akik felkészítették a fiatal 
tehetségeket. – Köszönet ille-
ti a magyar népet és a magyar 
kormányt is, amely tettekben 
valósítja meg a nemzetegye-
sítést – hangoztatta Papp Fe-
renc. Mint mondta, a magyar 
kormány kiemelt figyelmet 
fordít a határon túli magyar 
intézmények megerősítésére, 
támogatására. A kulturális fő-
tanácsos beszédében megem-
lékezett a nemrégiben elhunyt 
költőről, Kányádi Sándorról 
is. – Négy évvel ezelőtt ugyan-
itt állt, hogy elköszönjön a vá-
rostól. Neki a gyerekek vol-
tak az elsők, így szeretnék egy 
Kányádi verssel tisztelegni az 
emléke előtt..

A Dunán innen Tiszán túl 
Kárpát-medencei Ifjúsági 
Népművészeti Tehetségkutató 
versenyt azzal a céllal hívták 
életre, hogy segítsék a magyar 
népi kultúra megismertetését, 
művelését, különösen a hátrá-
nyos helyzetű megyékben és az 
elszakított, magyar lakta Kár-
pát-medencei területeken. Az 

újszerű kezdeményezéssel bő-
víteni szeretnék a Kárpát-me-
dence kulturális- népművésze-
ti életét, gazdagítani értékeinek 
kínálatát. 

A verseny elődöntőinek hely-
színei között szerepelt Erdély, 
Kárpátalja, Felvidék, Délvidék 
és Magyarország, a zsűriben 
neves népművészek, művészeti 
pedagógusok és népművészeti 
szakemberek foglaltak helyet. 
Itt volt mások mellett Sebestyén 
Márta, Havasréti Pál, Kurucz 
Réka, Darmos István, Balázs 
István, Csiszár István és Dozs-
nyákné Holló Emese is.
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A „IX. Dunán innen, Tiszán túl”  
Kárpát-medencei döntő eredményei

Műfaj Korcsoport Fellépő Díj
I. Napsugár Énekegyüttes Kárpátalja kiemelt arany

I-II. Martonka együttes Oroszhegy (Székelyföld) kiemelt arany
Gyöngykoszorú Visznek (Heves) kiemelt arany

II. Ilyés Mátyás Oroszhegy (Székelyföld) arany
I. Sass Éva Tápiószele arany

Népdal

I. Antal Csenge Oroszhegy (Székelyföld) arany
I. Dunca-Stadler Márk Zoltán Hévíz ezüst
I. Csipkebokor Biatorbágy ezüst
I. Fekete Ilona Biatorbágy ezüst
I. Gyurkó Abigél Kárpátalja ezüst
I. Tillinkó Luca Horgos (Délvidék) ezüst
II. Gonda Zsanett, Mike Anna Sára Visznek (Heves) ezüst
II. Silló Réka Vác bronz
II. Kokas Kornélia Kárpátalja bronz
II. Szabó Eszter Encs bronz
I. Major Kinga Visznek (Heves) bronz
I. Maier Cseperke Golop (Borsod) kiemelt arany
II. Wéber Dorina Budapest kiemelt arany
I. Németh Csaba Levente Zsámbék arany
II. Bálint Róbert Pusztina arany
I. Virics banda Gyimesközéplok arany

Népzene

I. Virics banda – gardon játék Gyimesközéplok különdíj
I. Csemerke együttes Zsámbék ezüst
II. Cziper Gábor Bence Szalaszend (Borsod) ezüst
II. Egresi Alex Kárpátalja ezüst
II. Pántlikás Duó Tokaj ezüst
II. Délibáb citeracsoport Visznek (Heves) ezüst
I. Kárpátaljai Népi Zenede Zenekar Kárpátalja ezüst
II. Piacsek Péter Balázs Budapest ezüst
I. Szabó Vencel Budapest ezüst
II. Aszúszemek Népzenei Együttes Tokaj bronz
I. Napsugár Hagyományőrző Néptánccsoport Kárpátalja kiemelt arany
I. Orsós Norbert – Zsebő Zsuzsanna Napsugár Réde kiemelt arany
II. Török István Vargyas (Erdély) arany
I. Dunca-Stadler Zalán Dániel Hévíz arany
I. Lázár Alexa – Bocskai László Kárpátalja arany
II. Vadszilvák Gyermek Néptánccsoport Ózd arany
I. Kis Turul Néptáncegyüttes Onga ezüst

I.-II. Urusos Néptánccsoport Oroszhegy (Székelyföld) ezüst

Néptánc

I. Kis Bubulyka Kamara Táncegyüttes Encs ezüst
I. Mákvirág Néptánccsoport Felsőtárkány ezüst
II. Lázár Meláni – Biki István Kárpátalja ezüst
I. Cickom páros Székelyszenterzsébet ezüst
II. Kádár Vivien – Marozsi Milán Kárpátalja ezüst
II. Szőke Mihály Sándor Ráckeve ezüst
II. Eszterlánc Gyermeknéptánc Együttes Réde bronz
I. Kelepelők Gyermek Néptáncegyüttes Buzita (Felvidék) bronz
II. Csemete Néptánccsoport Székelyvarság bronz
II. Mankucka Felsőtárkány bronz
I. Kolláth Imre Axel Visznek (Heves) bronz
I. Sass Éva arany
I. Dóczi Boldizsár ezüst
I. Dunca-Stadler Márk Zoltán bronz
I. Tóth Zsombor bronz

Népmese

I. Pál Ádám bronz
I. Dóczi Balambér bronz
I. Pernyész Patrik Botond bronz
I. Boldizsár Zsófia bronz
II. Stomp Bence Áron arany
II. Bortos Madalina Maria ezüst
II. Stenger Kristóf bronz
II. Kis Botond Farkas bronz

Semmelweis Ignác születé-
sének 200. évfordulója al-
kalmából Semmelweis-na-
pot tartottak Miskolcon. 
„Az anyák megmentőjének” 
születésnapja és a magyar 
egészségügy ünnepe alkal-
mából 11 órakor megkoszo-
rúzták Semmelweis Ignác 
szobrát a róla elnevezett 
Csabai kapui Tagkórház 
udvarán, majd ünnepsé-
get és díjátadót tartottak a 
B.- A.- Z. Megyei Központi 
Kórházban.

Az intézményben a kitünte-
tésben, előléptetésben részesü-
lő orvosokat, egészségügyi dol-
gozókat is köszöntötték. Kiss 
János, Miskolc alpolgármeste-
re köszöntőjében elmondta: a 
magyar egészségügy ünnepé-
nek az adja az igazi rangját, ha 
azok emlékeznek meg jó szív-
vel az egészségügyben dolgo-
zók felelősségteljes és áldozat-
kész munkájáról, akikért ez a 

munka van, akik a gyógyításra 
és a gyógyulásra várnak.

– Egy ilyen ünnepi napon 
vannak néhányan olyan sze-
rencsések, hogy a magyar em-
berek nevében kollektíven 
köszönetet mondhatnak. En-
gedjék meg nekem, hogy a ma-
gyar emberek nevében, és kü-
lönösen a miskolci és borsodi 
emberek nevében itt és most 
elmondhassam: köszönöm! 
– fogalmazott Kiss János. – A 
kitüntetetteknek is szeretnék 
szívből gratulálni. Kívánom, 
hogy munkájukban tovább él-

tesse önöket a lutheri idézet: 
„A lelkiismeret örökkévaló, és 
soha nem szűnik” – tette hozzá 
Miskolc alpolgármestere.

Pap Tibor orvosigazgató ar-
ról szólt, hogy dén már má-
sodik alkalommal ünnepel-
nek a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Központi Kórház és 
Egyetemi Oktató Kórház kép-
viseletében. Idén is együtt ün-
nepelnek az alapellátásban 
dolgozó kollégákkal, és azok-
kal a partnereikkel, akik részt 
vesznek a betegellátás biztosí-
tásában itt, a városban, és szer-
te a megyében.

– Ez az ország egyik legna-
gyobb, ha nem a legnagyobb 
kórháza, ahol 5000 munka-
társ együttes erejére és tudá-
sára számíthatunk, csupán ki 
kell használnunk a lehetősé-
geinket. Ezeket nem halaszt-
hatjuk el, nem szemlélhetünk 
passzívan a körülöttünk zaj-
ló változásokat – hangoztatta 
Pap Tibor. 

„AZ ANYÁK MEGMENTŐJÉRE” EMLÉKEZTEK 
Semmelweis-nap Miskolcon

„ÉLNI FOG A NEMZET, AMELY ÖSSZETART”

Miskolcon tartották a „Dunán innen  
Tiszán túl” vetélkedő döntőjét

Miskolc Megyei Jogú Város kitüntetettjei:
Csomósné Hajdú Zsanett – védőnő
dr. László Judit – háziorvos
dr. Orosz Imre – házi gyermekorvos
dr. Somodi Judit – fogszakorvos

Semmelweis Díj kitüntetésben részesülnek:
dr. Bezsilla János – osztályvezető főorvos – 
Sebészeti Osztály
dr. Lukács Miklós – osztályvezető főorvos – 
III. Belgyógyászati Osztály

(A kitüntettek, előléptetettek, dicséretben részesült egészségügyi dolgozók részletes listája a 
www.minap.hu hírportálon)
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Apróhirdetés
Angol, német nyelvtan-
folyam. 60x45 perces tanó-
ra előjegyzéssel csak 45 ezer 
Ft. Érdeklődni: 06-46/742-
485. Ügyfélfogadás: H-P 10.00-
18.00. Pannon Educatio Kft. 
E–001594/2017
Ingyenes számítógépes tan-
folyam, hétköznap délután, 
Miskolcon! Korhatár 65 év. A 
kezdő és haladó tanfolyamain-
kat elvégzők 60 000 Ft értékű 
nyelvtanfolyamot kapnak aján-
dékba. Az ajándék átruházható! 
Tel: 742-485. Pannon Educatio 
Kft. E-001594/2017  
Hi-Sec acél biztonsági ajtók 
már 65 900 Ft-tól, továbbá nyí-
lászárók (műanyag, fa, alumíni-
um), garázskapuk cseréje óri-
ási kedvezménnyel, teljeskörű 

árnyékolástechnikával. Tel./
fax: 46/402-292, mobil: 30/336-
5528, web: www.aluport.hu-
pont.hu, bemutatóterem: Mis-
kolc, Bükk áruház I. emelet. 
Nyitva: h-p: 9–14 óráig, szo: 
9–12 óráig.
Nem italozó, önállóan dolgoz-
ni tudó ácsot és korábban ács 
mellett dolgozó segédmunkást 
keresek Miskolc és környékére, 
nem csak tetőn végzendő mun-
kákra. Tel.: 06-20/460-6775.
Ács-, tetőfedő munkák, 
gipsz kar to no zás, lambé-
riázás, filagóriák, elő tetők, ke-
rítések, kerti házak és egyéb 
famunkák készítése; Ve lux ab-
lakok beépítése, cseréje; íves 
fedések és hajlatok készíté-
se; tetők szellőztetése. www.
kerekgyarto-acs.hu. Tel.: 06-
20/460-6775.
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Cégünk hidraulikus munkahenger tervezésben, gyártásban, szervíze-
lésben és ipari keménykrómozásban több, mint 25 éve meghatározó 
képviselője a hazai és nemzetközi piacnak egyaránt. 

ÚJ KOLLÉGÁT KERESÜNK:
CNC esztergályos
CNC Marós
Esztergályos (Hagyományos gépre)

Marós (Hagyományos gépre)

Gépi forgácsoló TOS 100 (vízszintes fúró-maró műre)
Feladatkör:
l  Egyedi és kis szériás sorozatú hidraulikus  

munkahenger alkatrészeinek gyártása műszaki  
rajzdokumentáció alapján

Elvárás:
l  Megmunkált méretek önellenőrzése, mérőlapon  

történő dokumentálása
l Önálló precíz munkavégzés

Hidraulikus lakatos
Feladatkör:
l  Hidraulika munkahengerek szétszerelése,  

összeszerelése és nyomáspróbázása
l  Esetenként helyszíni hibafelmérés, munkahenger  

kiszerelés / beépítés
Elvárás:
l Műszaki rajzok ismerete
l Önálló és csapatban történő munkavégzés

Jelentkezés módja/további információ: 
www.boskohidraulika.hu, tel.: +36 46 530 484, e-mail: info@bosko.hu
Cím: 3533 Miskolc, Kiss Ernő u. 17. 
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•  Miskolcon és környező 
településeken újság és 
szóróanyag terjesztéséhez 
keresünk heti rendszerességű 
munkavégzéshez részmunkaidős 
terjesztőket.

•  Munkavégzés szombatonként, 
reggeli, délelőtti órákban

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



Hazánkban ötödik éve rende-
zik meg a világ legnépszerűbb 
akadályverseny sorozatát, a 
Spartant! Az idei nagysikerű 
kanizsai és várgesztesi ren-
dezvények után a széria követ-
kező állomásának Miskolc ad 
otthont, az esemény rajt-cél 
területe a Csanyik-völgy.

Október 13-án rendezik a 
„Beastet”, vagyis az úgynevezett 
hosszú távú Spartan versenyt. 
Ez azt jelenti, hogy az indulók-
nak egy kb. 21-25 km-es távot 
kell megtenniük, a pályát ter-
mészetes és mesterséges aka-
dályokkal tarkítják – ezekből 

is legalább 30 db-ot kell leküz-
deni. Október 14-én a „Sprint”, 
vagyis a rövidtáv lesz terítéken, 
ahol 5-8 km-es pályán legalább 
20 akadályt kell teljesíteni.

A kemény szintek, az őszi 
időjárás, valamint a kiszámít-
hatatlanság is nehezíti a részt-
vevők dolgát. Ahogy a szlog-

en is mondja: You’ll know at 
the finish line, vagyis a célvo-
nalon tudni fogod, hiszen az 
indulók nem sejthetik előre, 
hogy pontosan mi is vár rájuk 
– a pályaadatok csak a ver-
senyt követően kerülnek nyil-
vánosságra!

Az őrületből a gyermekek 
sem maradhatnak ki; mind-
két napon négy különböző 
korosztályban versenghetnek 
a legkisebbek a számukra ki-
alakított pályákon. Szintén a 
hétvégi rendezvény része a ha-
zánkban első ízben megrende-
zésre kerülő 12 órás Hurricane 
Heat, ami tulajdonképpen 
nem verseny, hanem egy kato-
nai kiképzés-jellegű esemény.

A Beast távot a szervezők 
mindenképpen azoknak ajánl-
ják, akik rendszeresen spor-
tolnak és nem ez lesz az első 
Spartan versenyük. Erre az 
eseményre a regisztráció a 
mai napon nyílik! Akiknek a 
Beast túl nagy falat, válasszák 
a Sprintet; ezt a távot ajánljuk 
azoknak is, akik első Spartan 
megmérettetésükön szeretné-
nek elindulni Miskolcon. 

Ezen eseményre 2018. június 
29-e péntekről lehet regisztrál-
ni. A gyermek-, vagyis a Spar-
tan Kids versenyekre 2018. jú-
lius 2-től (jövő hét hétfő) van 
lehetőség nevezni, a Hurricane 
Heatre pedig majd az esemény 
előtt 1,5 hónappal nyílik a re-
gisztráció. Mint mindig, a Spar-

tan minden befutója Finisher 
pólót és befutóérmet kap a cél-
ban, a különböző kategóriák 
legjobbjait díjazzák!

Az esemény egész hétvégés 
szórakozási lehetőséget kínál, 
a rendezvény ideje alatt ferge-
teges hangulat várható, DJ és 

speaker szórakoztatja majd a 
nagyérdeműt, a fesztiválterü-
leten számos aktivitás között 
válogathatnak a résztvevők és 
a nézők. A szurkolóknak érde-
mes lesz elsétálni a pálya kü-
lönböző szakaszaira is, hiszen 
nemcsak a csodás bükki pano-
rámában gyönyörködhetnek; a 
versenyzők egymással és ön-
magukkal történő küzdelme is 
rendkívül izgalmas - Miskolc 
pedig egész hétvégén sokszínű 
attrakciókkal várja majd az ide 
látogatókat!

MISKOLC BEAST & 
SPRINT; Időpont: 2018. október 
13-14.; Helyszín: Csanyik-völgy. 

Zsinórban harmadszor 
játszik elődöntőt, méghoz-
zá hazai pályán a HFL-ben 
a Miskolc Steelers. Mió-
ta a magyar amerikaifut-
ball-bajnokság elitligája 
fennáll, ezt más csapat még 
nem érte el.

Az Acélcsapat, mint emlé-
kezetes, tavaly és tavalyelőtt 
is döntőbe jutott, 2016-ban 
arany-, 2017-ben ezüstérem-
mel zárva sikeres szezonját. 
Most is közel állnak a finálé-
hoz a kék sisakosok – „mind-
össze” fővárosi riválisukat 
kell felülmúlni az újabb re-
kordhoz. A sors fintora, hogy 
az e hét vasárnapra rendelt 
ellenfél éppen az a Budapest 
Cowbells lesz, amelyet két 
éve legyőzve lett bajnoki első 

a borsodi gárda. S amelytől 
kikapva maradt el a címvédés 

egy évre rá. S amely az idén 
tavaszi alapszakaszban egyet-
lenként tudott diadalmas-
kodni az amúgy veretlen Ste-
elers fölött (még áprilisban, 
egy árva pontnyi különbség-
gel).

A másik ágon egyébként 
Budapest Wolves – Nyíregy-
háza Tigers derbit rendeznek; 
mindkét felet simán verte 
idén a Miskolc – valamelyi-
kükkel július 14-én újra ta-
lálkozhat, amennyiben ab-
szolválja a most vasárnapi 
megmérettetést. A HFL dön-

tőjét egyébként az újpesti sta-
dionban tartják, két hét múl-
va szombaton délután 5 órai 
kezdettel. Ahogy majd azt, 
úgy ezt a mostani hétvégi két 
meccset is élőben közvetíteni 
fogja a Digi Sport tévé.

Hungarian Football League, 
magyar amerikaifutball-baj-
nokság, rájátszás, elődöntő: 
Miskolc Steelers – Budapest 
Cowbells; 2018. július 1., va-
sárnap, délután 3 óra; Felső-
zsolcai sporttelep (Bólyai Já-
nos utca).

Miskolci Napló10 Sport

Ha egyszer kipróbáltad, többé nem tudod abbahagyni…

JÖN A SPARTAN MISKOLC  
BEAST ÉS SPRINT HÉTVÉGE!

Az elmúlt négy évben a 
Cegléddel bravúrt bravúr-
ra halmozó Cziczás László 
lett az Aluinvent DVTK új 
vezetőedzője.

Cziczás László játékos pá-
lyafutásának nagy részét 
Szolnokon töltötte, a Szol-
noki Olajnál tizenkilenc 
évet játszott, ebből tizenket-
tőt A-csoportos játékosként. 
2007-ben csapatkapitány-
ként bajnoki címet és kupa-
győzelmet ünnepelhetett. 

Sportolói karrierje lezá-
rását követően 2014-ben a 
Ceglédi EKK női csapatá-
nak vezetőedzője lett, ahol a 
sokáig kis csapatnak titulált 
gárdából országosan ismert 
és elismert csapatot fara-
gott. A 2016/2017-es idény 
végén a bajnokságban a 
harmadik, a Magyar Kupá-

ban pedig a második helyen 
zártak. 

2017-től a magyar leány 
U20-as válogatott szövetségi 
kapitányi és a felnőtt váloga-
tott másodedzői pozícióját is 
betölti. Jelenleg a női U20-as 
A divíziós kosárlabda Euró-
pa-bajnokságra készül, ame-
lyet júliusban rendeznek 
Sopronban.

A tavalyi keretből Zele Do-
rina, Szabó Fanni és Kiss An-
gelika a következő bajnokság-
ban is piros-fehérben játszik, 
míg Raksányi Krisztina és 
Nagy Dóra biztosan távozik. 
A több játéklehetőség remé-
nyében Bach Boglárka, Vukov 
Szonja és Laura Aldazabal is 
máshol folytatja pályafutását. 
A légiósok sem maradnak a 
csapatnál, a helyükre várható-
an négy új külföldi játékos ér-
kezik a felkészülés kezdetéig.

Cziczás László lett 
az Aluinvent DVTK 
vezetőedzője

Vasárnap a döntőért hajt a Miskolc Steelers
Zsinórban harmadszor… 

Tájékozódjon első kézből! | MINDENHOL OTT VAGYUNK!
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Bulgárföldi  
Háztartási Bolt
BORSODCOLOR KFT. Miskolc, Kiss tábornok u. 6/a. Tel.: 46/530-336

Akció érvényes:  

2018. 06. 23-tól 2018. 07. 06-ig 
Axe tusfürdő, 250 ml, 2396 Ft/l 599 Ft

Johnson’s tusfürdő, női, 250 ml, 1036 Ft/l 259 Ft

Pur mosogató, 450 ml, 597 Ft/l 269 Ft

Vanish folteltávolító, 100 ml, 1990 Ft/l 199 Ft

Duck WC-tisztító, 750 ml, 558 Ft/l 419 Ft

Cillitt Bang vízkőoldó pump., 750 ml, 1065 Ft/l 799 Ft

Bref Power Aktív Duo, 2x50 g 699 Ft

Lenor öblítő, 1,360 l  

(spring, summer, sensitiv) 514 Ft/l 699 Ft

Signal fogkrém, 75 ml, 3719 Ft/l  279 Ft

Ceresit fugafelújító stift,  

100 ml (fehér, szürke), 16 990 Ft/l 1699 Ft

Pattex stukkóragasztó, 400 g, 2248 Ft/kg 899 Ft

Héra festhető akril, fehér, 280 ml, 1710 Ft/l 479 Ft

5 l Héra Prémium színes, beltéri falfesték  

vásárlása esetén pólót adunk ajándékba. 

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

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink!
Adják fel apróhirdetésüket kedvez-
ményes 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
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Ha nem kapják meg időben lapunkat, ha terjesztési problémát tapasztalnak, 
kérjük, jelezzék ezt a 30/352-8040-es telefonszámon, hétfőtől péntekig, 9-17 
óra között.

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

Szerdán leplezték le az egykori Takata, hamarosan már Joyson Safety Systems néven működő cég előtti terület új utcanév-
tábláját. A gyár most már hivatalosan is a Joyson út 1. szám alatt található. Az MVK ide közlekedő buszai is a „Déli Ipari 
Park-Joyson” nevet viselik majd a kijelzőin. Pfliegler Péter alpolgármester az eseményen kiemelte: a Joyson cég fontos, globális 
szereplő az autók, teherautók, és személygépkocsik biztonságtechnikai produktumaiban. – Nagyon örülünk annak, hogy ide 
érkeztek Miskolcra. Biztosak vagyunk benne, hogy az az 1800 munkavállaló, aki jelenleg is a cégnél dolgozik, igazán biztos 
munkahelyet tudhat magáénak – hangoztatta az alpolgármester.                                                             FOTÓ: MOCSÁRI LÁSZLÓ

ÚJ UTCANÉV,  
ÁTNEVEZETT BUSZJÁRAT Nyári rendezvények

4

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. 

Miskolci tolvaj, élő adásban 

A miskolci rendőrök a lakosság segítségét kérik annak a nőnek 
az azonosításához, aki övtáskát lopott egy miskolci áruházban. Az 
esetről a biztonsági kamerák felvételeket készítettek. A rendelke-
zésre álló adatok szerint az eddig még ismeretlen nő június 6-án 15 
óra 30 perc körül lopta el a táskát a miskolci áruházban, egy magá-
ra hagyott bevásárlókocsiból. A táskában személyes iratok, gépjár-
mű indítókulcs, forgalmi engedély, bankkártya és készpénz volt. A 
Miskolci Rendőrkapitányság lopás miatt indított eljárást ismeretlen 
tettessel szemben. Kérik, hogy aki felismeri a felvételen látható isme-
retlen nőt, vagy a bűncselekmény elkövetésével kapcsolatban infor-
mációval rendelkezik, jelentkezzen. 

Bombával fenyegetett bankokat, most börtönbe megy
A Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa helybenhagyta a 

Miskolci Járásbíróság ítéletét és jogerősen 2 év 4 hónap letöltendő 
börtönbüntetésre, valamint 3 év közügyektől eltiltásra ítélte a szik-
szói K-né K. M.-et, aki Miskolcon is több ízben fenyegetőzött bom-
bamerényletekkel. A vádlott 2015-ben lakáshitelek adósaival vette 
fel a kapcsolatot, akiknek azt mondta, hogy a felvett összeg egy bi-
zonyos hányadáért segítséget nyújt számukra hitelük lezárásában. A 
vádlott időpontot egyeztetett az adósokkal és találkozót beszélt meg 
budapesti bankfiókokban. A pénzintézetekkel azonban ténylegesen 
nem vette fel a kapcsolatot, hanem az adott időpontokban bejelentést 
tett a segélyhívón, hogy a bankfiókban bomba fog robbanni. A be-
jelentések miatt a bankokat kiürítették, így vádlott ügyfelekkel való 
találkozója elmaradt. 2016-ban négy további alkalommal követett el 
K-né K. M. a fentiekhez hasonló cselekményeket szikszói és miskol-
ci bankfiókokban. Az evakuálásokat követően a tűzszerészek meg-

vizsgálták az épületeket, 
azonban robbanóanyagot 
egyik esetben sem találtak. 
A bíróság 8 rendbeli közve-
széllyel fenyegetés bűntet-

tében mondta ki bűnösnek a vádlottat, akinek valótlan bejelentései 
miatt több mint 4600 embert kellett evakuálni.

Tóból húzták ki a személyautót
Eddig ismeretlen okból, félig tóba csúszott egy személygépkocsi 

Nagycsécsen június 26-án reggel. A helyszínre riasztott tiszaújváro-
si hivatásos tűzoltók rögzítették az autót, majd kiemeltek belőle és 
partra segítettek egy embert, aki derékig a vízben volt. Az egység ki-
vontatta a tóból a járművet. Az autóban tartózkodó személyt nem 
kellett kórházba szállítani, a mentőszolgálat munkatársai a helyszí-
nen ellátták.

Felöklelte a villamos a személyautót 
Menetrend szerint közlekedő villamos ütközött személyautóval 

szerdán délután a Győri kapuban. A szerelvény az oldalát találta el 
az autónak, amely vélhetően szabálytalanul akart előtte áthajtani. A 
B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a bal-
esetben személyi sérülés is történt. Az autót vezető idős hölgy sérült 
meg könnyebben. A helyszínelés, műszaki mentés idejére az érintett 
szakaszon leállították a villamos-forgalmat. Az anyagi kár jelentős.

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

HETI HOROSZKÓP

Kos (március 21 – április 20) Érdemes olyan megoldásokat 
keresnie, amelyek biztos sikerhez vezetnek. Ezen a héten tény-
leg nem érdemes kockáztatni, foglalkozzon azzal, ami igazán 

fontos, és ne vesztegesse az időt felesleges aggódásra.

Bika (április 21 – május 20) Használja ki, hogy egy kicsit le-
lassul Ön körül az élet, mert ez jó alkalom lehet arra, hogy át-
gondolja a dolgokat, és pontot tegyen néhány ügy végére. Éljen 

a kínálkozó lehetőségekkel, ez most fontos lehet. 

Ikrek (május 21 – június 21) Egyszerre kell több helyen is 
helyt állnia, és ez komoly kihívást jelenthet. Szerencsére talál 
erőt magában ahhoz, hogy elboldoguljon a feladattal. Most 

arra vágyik, hogy egyedül is bizonyíthasson valamit. 

Rák (június 22 – július 22) Kellemetlen helyzetben találhatja 
magát, amit csak még tovább tetézhet valamilyen baj. Igyekez-
zen pozitívan szemlélni ezeket a dolgokat, és akkor megoldást 

is találhat. Érdemes nyitottan állni a dologhoz.

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Jól esik az elismerés, 
különösen, ha olyantól jön, akire felnéz. A visszacsatolás segít 
abban, hogy még tovább fejlődjön. Ha eljön a gyakorlat ideje, 

így sikerülhet majd könnyedén megugrania az akadályokat.

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Nehéz helyzet elé 
kerülhet, amiben Önnek kell döntenie. Nem lesz könnyű dolga, 
de végül sikerül megoldania a problémát. Készen áll arra, hogy 

megvalósítsa a terveit, és erre most a munkahelyén is vevők.

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Ha sikerül megérte-
nie egy problémát, akkor a megoldás is világossá válik. Ne fél-
jen kimutatni az érzéseit, és bevonódni mások világába is. Most 

hajlandó áldozatokat vállalni a hosszabb távú célok érdekében.

Skorpió (október 24 – november 22) Zavarja, hogy valaki 
nem alaposan végez el egy feladatot, és ezzel az Ön munkáját is 
nehezíti. Tegye tisztába, hogy mik az elvárásai, és máskor nem 

kerül ilyen helyzetbe. Igyekezzen elmélyíteni a tudását.

Nyilas (november 23 – december 21) Bármennyire igyek-
szik, úgy érzi, mindig le lesz egy kicsit maradva. Próbálja ledol-
gozni ezt a hátrányt. Úgy érzi, nem állsz még készen valamire, 

de nem biztos, hogy érdemes még tovább halogatni a dolgot. 

Bak (december 22 – január 20) Valaki meg tudja nevettetni, 
és ez mindennél többet jelent az Ön számára. Bármilyen nehéz 
is a helyzet, lesz, akire számíthat majd ezekben a pillanatok-

ban. Tisztázzon minden kérdést az ügy érdekében.

Vízöntő (január 21 – február 19) Ezen a héten végre lesz 
egy kis ideje arra, hogy elrendezze a dolgokat, és mindent úgy 
alakítson, ahogyan szeretné. Ha úrrá lesz a dolgokon, nem lesz 

több oka az aggodalomra. Később már könnyű dolga lesz.

Halak (február 20 – március 20) Ne akarjon mindenkinek 
megfelelni, és ne vegyen minden kötelességet a nyakába. In-
kább az olyan helyzeteket keresse, amikben valóban jól érzi 

magát. Minden készen áll, igyekezzen learatni a gyümölcsöket!

FORRÓ NYOMON

Megbolondult az időjárás, szánkózni lehetett a nyíló virágok kö-
zött. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Zsujtán annyi jég hullott a 
múlt szombati viharban, hogy egy család hóembert – azazhogy jég-
embert – épített belőle a kertben. Mivel azonban mégis nyár van, 
napszemüveget adtak rá.

Júniusi hóember 

A hét fotója
KIS TIBORNÉ KATA     
FELVÉTELE
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