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Miskolci Napló
Folyamatosan 
ellenőriznek 
a rendészet munkatársai

Folyamatosan razziáz-
nak az önkormányzati 
rendészet munkatársai, 
hogy megakadályozzák 
a kilakoltatott „fészek-
rakók” beköltözését, la-
kásfoglalását a város 
más részein. A kiürített 
lakások önkormányzati 
birtokbavétele az elmúlt 
héten a Mednyánszky, 
Klapka, Hajós Alfréd, 
Testvérvárosok, Közép-
szer és Szentgyörgy ut-
cákban folytatódott.

BorSodBAN éS 
MISKolcoN IS

EP-választás:

épülhet 
az új stadion

10.
oldal

2.
oldal

3., 9.
oldal rendkívüli támogatás a dVTK-nak

Szurkolók ezrei ünnepelték hétfőn a Városház téren a csa-
pattal a dVTK sikersorozatát. Szerdán Miskolc képvise-
lő-testülete rendkívüli közgyűlésen 150 milliós plusztá-
mogatást szavazott meg a dVTK-nak. Azt is bejelentették, 
elhárultak a jogi akadályok az új stadion építése elől.

nagyon győzött a FideSz!
lMP: 3,59%

lMP: 2,77%

EGYÜTT–PM: 
7,44%

EGYÜTT–PM: 
4,57%

dK: 
11,64%

dK: 
9,11%

MSzP: 
15,25%

MSzP: 
13,24%

JoBBIK: 
18,57%

JoBBIK: 
20,91%

FideSz–KdnP: 
42.55%

FideSz–KdnP: 
48,49%

B.-a.-z. Megye:

MISKolc



Miskolci NaplóVálasztás2

Kiadó: MIKOM Nonprofit Kft. | felelős kiadó: Kovács Viktor ügyvezető, felelős szerkesztő: Szepesi Sándor | Terjeszti a kiadó. | Terjesztéssel kapcsolatos információ: 46/503-501/100. 
Nyomda: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. | Szerkesztőség: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9., tel.: 46/503-506, fax: 46/358-200, e-mail: info@mikom.hu, hirdetés: 46/501-420. 
Ügyelet: 70/375-0308. | ISSN 2062-5405 (nyomtatott), ISSN 2062-5642 (online) | Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 85 000 példányban, térítésmentes.Miskolci Napló

Nyugati politikusok és komolyan ve-
hető napilapok választások eredményét 
értékelve földrengésszerű változásokról 
beszélnek. Európa-szerte előretörtek 
a jobboldali pártok, megerősödtek az 
EU-szkeptikus és az EU-ellenes erők is. 
A brüsszeli apparátus arroganciája és 
sokszor nevetséges dilettantizmusa egy-
re jobban bosszantja az unió polgárait.  

Magyarországon a Fidesz – KDNP 
kormánykoalíció ismét fölényesen 
nyerte a választásokat, bebizonyítva, 
hogy nincs az országban másik kor-
mányképes erő. Az MSZP történel-
mi jelentőségű vereséget szenvedett – a 
10,92 százalékos eredménynél a szoci-
alisták csak 1990-ben értek el rosszabb 
választási eredményt. Ezzel az MSZP 
elveszítette a baloldalon eddig betöltött 
meghatározó szerepét, ráadásul – 14,68 
százalékos – eredményével még a sza-
vazatokat vesztő Jobbik is megelőzte 
a pártok versenyében. Ezzel az MSZP 
rendkívül nehéz helyzetbe került.

Közelednek az 
önkormányzati 
választások, de a 
baloldalon pilla-
natnyilag teljes a 
káosz. Az MSZP-n 
belül megindul-
tak a támadások a 
szerény képességű 
Mesterházy Attila ellen, miközben a 
helyére pályázók alkalmassága ugyan-
csak kétséges. A baloldal nyilvánvalóan 
alkalmatlan az ország vezetésére, de az 
MSZP Miskolcon elért gyenge eredmé-
nye arra utal, hogy az önkormányzat 
vezetésére sem lennének képesek.

Úgy tűnik, a miskolciak méltányol-
ják az önkormányzat azon törekvéseit, 
melyeknek végső célja a bűnözés felszá-
molása és a közbiztonság megterem-
tése.  Az ellenzéki handabandázással 
szemben Kriza Ákos polgármester és 
csapata teszi a dolgát.

TóTh Gy. LászLó

Az EP-választások után Történelmi győzelmet aratott a Fidesz 
– KDNP, ilyen jó eredményt még nem 
sikerült elérnie Miskolcon! – emelte ki 
Soós Attila, a pártszövetség helyi képvi-
selőcsoportjának szóvivője sajtótájékoz-
tatóján. 

160 szavazókörből 155-ben nyert a párt-
szövetség listája a városban, amire még 
nem volt példa. Összesen több 
mint 17 ezer szavazatot ka-
pott Miskolcon a Fidesz – 
KDNP, 10 ezerrel töb-
bet a Jobbiknál és 
11 ezerrel többet 
az MSZP-nél. 
Soós Attila el-
mondta, a 
Jobbik össze-
sen négy sza-
vazókörben 
tudott nyerni 
Miskolcon, míg 
az MSZP csupán 
egyben – ez pedig 
éppen a számozott ut-
cák területén lévő szavazó-

kör. – Varga László, MSZP-s országgyűlési 
képviselő tagadta, hogy ő és Varga Gergő, 
DK-s helyi képviselő, erőteljesen kampá-
nyoltak volna a számozott utcák lakóinál a 
Fidesz – KDNP nyomortelepek felszámo-
lásáról szóló politikája ellen – idézte fel a 
szóvivő, aki emlékeztetett: a múlt vasárna-
pi választáson viszont – „véletlenül” – ép-
pen a számozott utcák egy részét magába 

foglaló 119-
es számú 
s z a v a z ó -

körben tudott győzni az MSZP. Az MSZP-
nek a számozott utcákban mutatott el-
fogadottsága sem tántorítja el azonban a 
miskolci városvezetést attól a szándékától, 
hogy felszámolja a város nyomortelepeit! – 
hangsúlyozta Soós Attila. 

Varga László, MSZP-s országgyűlé-
si képviselő továbbra is fenntartja, hogy 
ő senkit nem hergelt a számozott utcák-

ban, nem járt ott indulatok 
szítása végett. Szerkesztő-
ségünkbe eljuttatott hely-

reigazítási igényében 
emellett azt is írja, 

hogy a Soós At-
tila által koráb-
ban bemutatott 
fotók a Cigány 
Nemzetiségi 
Önkormány-
zat nyilvános 
fórumán ké-

szültek, ahol 
„pusztán a té-

nyekről beszélt, és 
felolvasta az elfogadott 

rendelet szövegét”.
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OrSzágOS adatOK

a lIStát állító párt(OK) NeVe SzaVazat % MaNdátuM %

FIDESZ – KDNP  1 191 163 51,49% 12 57,14%

JOBBIK  339 501 14,68% 3 14,29%

MSZP 252 494 10,92% 2 9,52%

DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ 225 762 9,76% 2 9,52%

EGYÜTT-PM 167 012 7,22% 1 4,76%

LMP  115 957 5,01% 1 4,76%

A HAZA NEM ELADÓ  12 107 0,52% (5% ALATTI LISTA)

SMS  9263 0,4% (5% ALATTI LISTA)

B.-a.-z. MegyeI adatOK:

a lIStát állító párt(OK) NeVe SzaVazat %

FIDESZ – KDNP  68 219 48,49%

JOBBIK  29 418 20,91%

MSZP 18 627 13,24%

DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ 12 823 9,11%

EGYÜTT-PM 6436 4,57%

LMP  3897 2,77%

A HAZA NEM ELADÓ 657 0,47%

SMS 606 0,43%

MISKOlcI adatOK:

a lIStát állító párt(OK) NeVe SzaVazat %

FIDESZ – KDNP  17 095 42,55%

JOBBIK 7462 18,57%

MSZP 6127 15,25%

DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ 4678 11,64%

EGYÜTT-PM 2989 7,44%

LMP 1443 3,59%

SMS 193 0,48%

A HAZA NEM ELADÓ 188 0,47%

Fidesz – KDNP: történelmi győzelem Miskolcon!

A Fidesz – KDNP valamennyi megyében 
és a főváros összes kerületében az első 
helyen végzett a múlt vasárnapi magyar-
országi európai parlamenti választáson. 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a sza-
vazatok 48,49 százalékát, Miskolcon pe-
dig 42,55 százalékát szerezte meg a Fidesz 
– KDNP pártszövetség. A részvételi arány 
országosan 28,92 százalékos volt, Miskol-
con a választásra jogosultak 30,30 
százaléka járult az urnákhoz. 

Csongrád megye kivéte-
lével minden megyében a 
Jobbik végzett a második 
helyen, Csongrádban az 
MSZP kapta a második 
legtöbb szavazatot. A 
fővárosban a DK vég-
zett a második helyen, az 
Együtt-PM szerezte meg a 
harmadik helyet, az MSZP 
a negyediket, a Jobbik pedig az 
ötödik helyre csúszva előzte meg az 
LMP-t. Az MSZP a legtöbb megyében 
a harmadik lett, Csongrádban megelőzve a 
Jobbikot második, Fejér és Pest megyében 
pedig a DK mögé, a negyedik helyre csú-
szott.

Az Együtt-PM minden megyében az ötö-
dik helyen végzett, az LMP pedig minden-
hol a hatodik helyet szerezte meg. A fővárosi 

kerületekben a Fidesz – KDNP mögött a má-
sodik helyen legtöbbször az Együtt-PM áll, 
a 23 kerületből 11-ben. A harmadik helyet a 
DK tudhatja magáénak a legtöbb kerületben 
– 12-ben – míg 9 kerületben a második he-
lyet szerezte meg. Az MSZP két kerületben 
lett második és öt kerületben har-
madik, míg 8-8 kerületben vég-
zett a negyedik, illet-
ve 5. helyen.

A Jobbik 

egyetlen kerületben, a XXIII. kerületben lett 
második, három kerületben végzett a har-
madik helyen, öt kerületben a negyedik, és 
ugyancsak öt kerületben az ötödik lett, míg 
kilenc kerületben ennél rosszabbul végzett. 

Az LMP a második helyet egyetlen kerület-
ben sem szerezte meg, de az I. kerületben a 
harmadik helyen végzett. Negyedik, illetve 
ötödik helyet ért el négy kerületben, és 14 
kerületben lett hatodik.

A városokban is a Fidesz – KDNP nyert, 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 

Nyírbátor kivételével. Itt az 
MSZP lett az első 1645 

szavazattal (51,12 
százalék), a Fidesz 
– KDNP a második 

1041 szavazattal (32,35 
százalék), a Jobbik pedig har-

madik, 385 szavazattal (11,96 
százalék).
A részvételi arányt tekintve, 

Magyarország 8 033 818, választásra 
jogosult polgára közül 2 322 982-an 

járultak az urnákhoz, ami 28,92 szá-
zalékos részvételi aránynak felel meg. 

Miskolcon valamivel magasabb volt a 
részvétel, a választói névjegyzékben sze-

replő 132 994 polgár közül 40 297-en éltek 
szavazati jogukkal, ami 30,30 százalékos 
arányt jelent. Batta Angéla aljegyző tájé-
koztatása szerint városunkban rendben, 
rendkívüli esemény nélkül zajlott a válasz-
tás. Este 7 órakor rendben bezárt minden 
szavazókör, a szavazatok megszámlálása jó 
ütemben haladt, este fél 10 körül már be is 
fejeződött a hivatalban az adatok rögzítése. 

Borsodban és Miskolcon is  
nagyon győzött a Fidesz
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A közgyűlés döntésével kapcso-
latban tartottak sajtótájékozta-
tót szerdán délután Kiss János 
és Molnár Péter, a Fidesz, illetve 
a KDNP miskolci frakcióveze-
tői, kiemelve, hogy az európai 
szintű csapat építéséhez 150 mil-
lió forintot és új stadiont kap a 
DVTK. 

Mint mondták, a polgármester 
személyes indítványára a miskolci 
közgyűlés sporttörténelmi támo-
gatást szavazott meg a DVTK-nak, 
kinyitotta a kaput a sikeres európai 
kupaszereplés, valamint a stadion-
fejlesztés előtt. Kiss János és Mol-
nár Péter szerint egy dolog vetett 
árnyékot a sport ünnepére. Még-
pedig az, hogy nem minden párt 
ismerte fel a döntés jelentőségét, 
egyedül a Fidesz – KDNP-frakció 
támogatta ugyanis teljes létszám-
ban, hiánytalanul a közgyűlési 
előterjesztést.

Kihangsúlyozták, nem tudnak 
egyetérteni azokkal az MSZP-s 
politikusokkal, akik a csapat si-
kereinek fényében sütkéreznek, 
miközben pártjuk a választási 
kampányukban a stadionfejlesz-
tések ellen harcol. Amikor pedig 
a szavazatukkal a miskolci stadi-

on fejlesztéséről döntenek, akkor 
„köddé válnak”, vagy a büfében 
kávézgatnak – fogalmaztak a po-
litikusok. 

Földesi Norbert MSZP-frakció-
vezető közleményben reagált az 
elhangzottakra. Egyebek mellett 
azt írta, a szocialista frakció tagjai 
azért nem tartózkodtak az üléste-
remben a szavazás elrendelésekor, 
mert tárgyalási szünetet kértek az 
előterjesztés alaposabb megisme-
réséhez, melyet a képviselő-testület 
tagjai aznap reggel kaptak kézhez. 

Rendkívüli közgyűlésen döntött 
Miskolc képviselő-testülete szer-
dán reggel a DVTK egyszeri, 150 
milliós támogatásáról. Elhárultak a 
jogi akadályok az új stadion építése 
elől is, a DFC Kft., illetve a társaság 
befektetője a stadionrekonstrukció 
elindítása érdekében lemond az in-
gatlant érintő terhekről.

Kriza Ákos polgármester kiemel-
te: a diósgyőri labdarúgócsapat idén 

történelminek mondható sikerso-
rozatot produkál, hiszen a bajnok-
ságban – egy fordulóval a vége előtt 
– tartja az 5. helyet, a Ligakupát 
megnyerte, a Magyar Kupában pedig 
a második helyet szerezte meg. – Tel-
jes mellszélességgel ki kell állnunk a 
klub mellett, meg kell teremteni az 
összes lehetőséget a csapat számá-
ra a jó szerepléshez. Éppen ezért azt 
javaslom, hogy 150 millió forintos, 
rendkívüli támogatásban részesít-
sük a klubot, hogy minden akadály 
elháruljon a nemzetközi szereplés 

elől – hangsúlyozta Miskolc pol-
gármestere.

Menyhárt Szabolcs, a va-
gyongazdálkodási osztály 
vezetője elmondta, a diós-
győri labdarúgásra nem-
csak Miskolc önkormány-
zata, hanem Magyarország 
kormánya is kiemelt fi-
gyelmet fordít. A stadion-
rekonstrukciós programba 
a diósgyőri 

stadion is bekerült, a kormányhatá-
rozat értelmében 4,5 milliárd forint 
van elkülönítve az új stadion meg-
építésére. Ennek egyetlen akadálya 
az érintett ingatlanokon fennálló 
jogi teher, ami megakadályozza az 
érintett ingatlanoknak a Diósgyőri 
Stadionrekonstrukciós Kft.-be törté-
nő tehermentes apportálását. A jogi 
akadályokat a DFC Kft., illetve a tár-
saság befektetője is felismerte, s úgy 
döntött, hogy a stadionrekonstruk-
ció elindítása érdekében lemond az 
ingatlant érintő terhekről.

Ezzel minden adminisztratív aka-
dály elhárult az új stadion építésének 
megkezdése elől. A „nulladik lépés” 
már meg is történt, az atlétikai be-
ruházással. – A részleteket a stadi-
onépítés kormánybiztosával ezen a 
héten fogom átbeszélni, a jövő hét 
folyamán pedig tájékoztatjuk a mis-
kolciakat is arról, hogy milyen ütem-
terv mentén történik majd a stadion 
építése – ismertette Kriza Ákos pol-
gármester.  

Lerakták csütörtökön a Miskolci Atlétikai Centrum alapkö-
vét a Miskolci Egyetemi Körcsarnok melletti sportpályán. A 
mintegy 350 millió forintos beruházással egy olyan komple-
xum épül fel rövid időn belül, ahol versenyeket, edzőtáborokat 
is rendezhetnek majd. 

Az alapkőletételen Simicskó István, sportért és ifjúságért fele-
lős államtitkár kiemelte, minden támogatást megadnak a jövőben 
is, hogy Miskolc fejlődjön, és az itteni sportélet erősödjön. Gyulai 
Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke arról szólt, a straté-
giailag fontos városokat és régiókat meg kell őrizni a magyar at-
létika számára. – Miskolc ilyen, és meg tudom ígérni, hogy az is 
marad – hangsúlyozta Gyulai Miklós.

Torma András, az egyetem rektora kiemelte, hogy az atlétikai 
centrum megépülésével nagyságrendekkel előrébb lép minőség-
ben az egyetem is, Kriza Ákos polgármester pedig arról szólt: a 
diósgyőri futballstadion fejlesztése még az idén elkezdődik, ami 
azzal is jár, hogy megszűnik az ottani rekortán pálya. Ezért az at-
létáknak máshol kell megfelelő helyet biztosítani, erre pedig a mis-
kolci campus a legoptimálisabb hely.

Miskolc polgármestere elmondta, egy nyolcsávos rekortán pá-
lyát, mellette egy futófolyosót és kiszolgáló épületet, valamint 
ugró- és dobóhelyeket alakítanak ki a területen, hogy mind a nyá-
ri, mind a téli edzéseknek meglegyen az infrastrukturális háttere – 
fogalmazott Kriza Ákos, aki elmondta azt is, hogy a tervek szerint 
a beruházás két hónapon belül le is zárul.

Meggyanúsították Halmai Gyu-
lát, a miskolci MSZP legfonto-
sabb káderét – írta csütörtöki 
közleményében Soós Attila, a 
Fidesz – KDNP miskolci képvi-
selőcsoportjának szóvivője.

– 2010. március 15-én, az 
MSZP végső bukása előtt né-
hány héttel Halmai Gyu-
la, a miskolci szocialisták 
legfontosabb kádere, a 
Miskolc Holding Zrt. 
akkori elnök-vezérigaz-
gatója a Parlamentben 
megkapta a Magyar Köztársasági 
Érdemrend Tisztikeresztjét. 2010 
végére az új miskolci városvezetés, 
egyebek mellett azzal szembesült, 
hogy a Miskolc Holding Zrt. 17,6 
milliárd Ft-os saját tőkéjéhez ké-
pest 30,2 (!) milliárd forintos kö-
telezettségvállalást halmozott fel 
– fogalmaz közleményében Soós 
Attila. Mint írja: „most, 2014 má-
jusának végén, Halmai maga val-
lotta be a nyilvánosság előtt, hogy 
ezen a héten Debrecenben gya-
núsítottként hallgatták meg, egy 

többmilliós ügyben. De mit is le-
het, illetve kell tudni Simon Gábor, 
Káli Sándor és a többi megbukott 
helyi miskolci MSZP-s politikai 

legenda legbizalmasabb embe-
réről, Halmairól? Egyelőre 
azt, hogy a független magyar 

bűnügyi hatóságok ál-
láspontját képtelen el-
fogadni, a nyilvánosság 
fórumaiban vádaskod-
va vagdalkozik. Mi ez-
zel szemben bízunk az 
igazságszolgáltatásban 
és abban, hogy minden 

felelős elnyeri méltó büntetését” – 
zárul a közlemény.

Halmai Gyula korábban közle-
ményben tudatta, hogy eljárás fo-
lyik ellene egy 2005-ös megbízási 
szerződés ügyében. Halmai – mint 
írja – panaszt tett a gyanúsítás el-
len, politikai okot sejt annak hát-
terében. – Ha az ügyészség az ügy-
ben ennek ellenére vádat emel, 
nyugodt szívvel várom majd a tár-
gyalást és a bíróság ítéletét! – fo-
galmaz közleményében a volt el-
nök-vezérigazgató.

Meggyanúsították Halmait

Rendkívüli támogatás a DVTK-nak

ÉpülHeT az 
új sTaDion

Miért nem szavaztak 
a szocialisták?

új oTTHonT KapnaK a MisKolci aTlÉTáK

Az MSZP súlyos választási vere-
ségét követően, Mesterházy Attila 
csütörtökön lemondott MSZP-el-
nöki és parlamenti frakcióvezetői 
posztjáról. 

A politikus budapesti sajtónyilatko-
zatában elmondta, a Magyar Szocialis-
ta Párt április 6-án és május 25-én is 
jelentős vereséget szenvedett el az or-
szággyűlési és az európai parlamenti 

választáson. A párt elnö-
keként ezekért a kudar-
cokért vállalja a teljes fe-

lelősséget. Simon Gábort, az MSZP 
miskolci elnökét arról kérdeztük, lesz-
nek-e mindennek helyi következmé-
nyei – akár személyekben, akár a párt 
irányvonalában – hiszen belülről is 
számtalan kritika éri az MSZP eddigi, 
súlyos vereségekhez vezető politikáját. 
Simon Gábor úgy nyilatkozott, nem 
terveznek változtatásokat, ugyanak-
kor kiemelte, idő előttinek érzi még ezt 

a kérdést. Tompa Sándort, 
a Demokra-
tikus Koa-
líció (DK) 

miskolci elnökét arról kérdeztük: a 
DK megerősödése eredményezhet-e 
Miskolcon átrendeződést a baloldali 
erőviszonyokban, terveznek-e együtt-
működést a többi baloldali párttal, 
vagy önállóan mérettetik meg magu-
kat az őszi választáson? Tompa Sándor 
válaszában elmondta: a céljuk elsősor-
ban a jelenlegi városvezetés leváltása. 
Ez fontosabb, mint az, hogy milyen 
eredményt értek el a választáson. Ezért 
keresni fogják a lehetőségét az összefo-
gásnak, ebben minden demokratikus 
pártra számítanak.

A Jobbik is sokat gyengült, múlt va-
sárnap tíz százalékkal kevesebb sza-

vazatot kapott Miskolcon, mint 
az áprilisi, országgyűlési vá-
lasztáson. Jakab Péter, a párt 
B.-A.-Z. megyei és miskolci al-
elnöke ezt kérdésünkre az ala-
csony részvételnek tulajdoní-
totta, s elmondta: a Jobbik célja 
az EP-választáson az volt, hogy 
megelőzze az MSZP-t, és ezzel a 
legerősebb ellenzéki párttá vál-
jon. Ezt a céljukat Miskolcon is 
elérték. (Archív képünk egy mis-
kolci választási rendezvényen ké-

szült.)

Mszp: súlyos VeResÉg MisKolcon is

Hogyan 
tovább?



Kiss Gábor alpolgármester kiemel-
te, számos olyan fejlesztés indult el, 
vagy valósult meg az utóbbi 
években Miskolcon, amelyek az 
élhető város megteremtése érde-
kében születtek. Kiemelten fon-
tos az ivóvíz kérdése, az ezzel 
kapcsolatos projektekre összesen 
több mint 9 milliárd forintot for-
díthat a MIVÍZ. Korszerű moni-
toring-rendszer épült ki a kutak-
hoz és forrásokhoz, így garantált 
a kristálytiszta, jó minőségű ivó-
víz a városban.

Ugyanilyen fontos azonban a 
megfelelően kezelt szennyvíz, a 
környezet tehermentesítésének 
kérdése is. A szennyvíztelepen 
megvalósuló III-as tisztítási fokozat 
mellett lényeges, hogy bár Miskolc 
országos szinten is kiemelkedő, 90 
százalék feletti csatornázottsággal 

rendelkezik, ez még tovább javul-
hasson. A projektben 850 új lekötés, 
25 kilométernyi csőhálózat 
kiépítése szerepel, ami 
tovább javítja az ellá-
tottságot.

A  vízfogyasztás 
növekedése az 
egész világon, így 
hazánkban és Mis-
kolcon is növelte a 
szennyvízkibocsá-
tás mértékét, mondta 

el Üszögh Lajos (középső képünkön), 
a MIVÍZ Kft. ügyvezető igazgatója, aki 
rövid áttekintést adott a vízszolgáltatás 
miskolci történetéről Miskolcon. Hang-

súlyozta, miért szükségesek ma már az 
említett fejlesztések, majd a konkrét be-
ruházás kapcsán átadta a szót a kivitele-
ző cégek képviselőinek.

A tisztítási fokozatról Tóth Lász-
ló, a Duna Aszfalt Kft. ügyvezető 
igazgatója és Tomosi Károly, a Veo-
lia Zrt. ügyvezető igazgatója beszélt. 
Mint elmondták, ez a kivitelezés már 
50 százalékos készültségi állapotban 

van, novemberben próbaüzemet sze-
retnének indítani, amelynek hat hó-
napig kell tartania. Érdekességként 
megemlítették: 24 ezer köbméteres 

tartályok épülnek, egy tonna súlyú 
szivattyúk mozgatják az anyagot, a 
cél az, hogy nagyobb levegőztetéssel 
tudják tisztítani majd.

A hálózatbővítésről Gulyás Ferenc, 
a Colas-Alterra Zrt. munkatársa szólt. 

Itt már minden szükséges enge-
dély rendelkezésre áll, a kivitelezési 
munkálatok június 2-án indulhat-
nak el és 2015. április 30-a a befe-
jezési határidő. A város 16 pontján 
dolgoznak majd, érintett területek 
többek között a Szarka hegy, Hejő-
csaba, Szirma, Martin-kertváros, 
Tapolca és a Vasgyár is. Utóbbi 
helyszínen 5 kilométernyi hálóza-
tot fektetnek és megvalósul a csa-
padékvíz és a szennyvízhálózat el-
választása ott, ahol eddig ez nem 
volt megoldott. Két nagy szenny-
vízátemelő, és több tucatnyi házi 
átemelő, illetve gravitációs bekö-
tés épül majd ki a 850 rákötéshez. 

A nyitórendezvény után a vendégek 
átmentek a szennyvíztisztító telepre, 
ahol a helyszínen is megtekintették a 
munkák állapotát.

Fejlesztés Miskolci Napló
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Rendelet szabályozza  
a visszafizetés módját

felhívjuk tisztelt felhasználóink figyel-
mét, hogy a 110/2014.(iv. 1.) kormányren-
delet alapján a miskolci Hőszolgáltató 
Kft.-nél, a felhasználót érintően keletke-
zett túlfizetés visszafizetésének módja 
2014. 04. 01-jétől a következők szerint vál-
tozott:

„Ha az elszámolás eredményeként a felhasz-
náló, vagy a díjfizető folyószámláján túlfizetés 
mutatkozik, a felhasználó, vagy a díjfizető eltérő 
kérésének hiányában a távhőszolgáltató 

a)  1000 Ft-ot meg nem haladó összeg eseté-
ben a díjfizetőt megillető összeget a fel-
használó, vagy a díjfizető következő szám-
lájában számolja el,

b)  1000 Ft-ot meghaladó összeg esetén a díjfi-
zető fizetési módja szerinti módon, a  szám-
la kibocsátásától számított 8 napon belül 
köteles a felhasználónak, vagy díjfizetőnek 
visszafizetni.”

Költségmegosztásra  
vonatkozó információk

Tájékoztatjuk Tisztelt Felhasználóinkat, 
hogy május 15-e után aktuálissá vált a költ-
ségmegosztóval felszerelt lakások esetében 
a fűtési idényt követően a költségmegosztók 
leolvasása.

A költségmegosztók fenntartása, adatai-
nak leolvasása és azok alapján a díjmegosztá-
si arányok meghatározása, valamint a díjfize-

tői reklamációk rendezése a közös képviselő 
(lakóközösség) feladata.

A 2013/2014-es fűtési időszak költségmeg-
osztóval felszerelt lakások hőmennyiségeinek 
elszámolását még a 104/2011. (VI. 29.) számú 
korm. rendelet alapján vesszük figyelembe. 

A költségmegosztáson alapuló elszámolá-
si számla hőfelhasználási arányait – a lakókö-
zösség megbízásából – a költségmegosztást 
végző vállalkozó állapítja meg. a távhőszol-
gáltató a közös képviselőtől kapott adatok 
alapján készíti el az elszámoló számlát. a 
megállapított hőfelhasználási arányokon a 
távhőszolgáltató nem módosíthat.

A díjmegosztási arányok utólagosan csak 
számítási hiba esetén, a lakóközösség képvi-
selőjének a távhőszolgáltatóhoz írásban tör-
tént bejelentésére módosíthatók. A díjmeg-
osztási arányok utólagos módosításáról szóló 
bejelentésről, a díjmegosztási arányok utóla-
gos módosításáról, a módosítás okáról, tar-
talmáról és hatásairól a tulajdonosi közösség 
képviselője tájékoztatja a díjfizetőket.

Felhívjuk a Tisztelt Felhasználóink figyelmét 
arra, hogy a MIHŐ Kft. ügyfélszolgálati előadói 
nem tudnak felvilágosítást adni a hőfelhasz-
nálási arányokkal és a korrekciós tényezőkkel 
kapcsolatban, mivel nem ismerik a lakóközös-
ségek és a költségmegosztást végző cég közöt-
ti szerződéseket. Az ilyen irányú panaszokkal 
minden esetben a közös képviselőt, illetve a 
költségmegosztást végző céget keressék meg.

Indul a csatornahálózat- 
fejlesztés Miskolcon

Ünnepélyes nyitórendezvény-
nyel hivatalosan is elindították 
azt az Új Széchenyi Terv által 
támogatott projektet Miskol-
con, melynek keretében meg-
épül a szennyvíztelepen a III-as 
tisztítási fokozat és bővül a 
városban már meglévő szenny-
vízcsatorna-hálózat.



Egymás sikeréért is szorítanak 

A vers- és prózamondó előválo-
gatóval szerdán kezdetét vette az 
idei Ezüst-fürtök versenysorozat az 
Ady Művelődési Házban. A miskolci 
Idősügyi Tanács szervezésében megva-
lósuló, évek óta nagy népszerűségnek 
örvendő sorozat fordulói rendszeresen 
visszatérő előadóknak és újonnan csat-
lakozóknak is lehetőséget ad a bemutat-
kozásra. 

Idén több mint 200 miskolci nyug-
díjas jelezte részvételi szándékát a ver-
senysorozaton, akik idén is több mű-
fajban mutathatják be tudásukat. Mint 
Zsiga Marcell, a miskolci Idősügyi Ta-
nács elnöke nyitóbeszédében elmond-
ta: a jelentkezők számából is jól látszik, 

hogy talán mostanra ért be igazán a 
szervezők kezdetekkor megfogalma-
zott célkitűzése: egyre több idős em-
ber ismeri fel, hogy a nyugdíjazás után 
is lehet aktívan élni. Itt igazi közössé-
get alkotnak, nem versenytársat látnak 
egymásban, hanem szorítanak egymás 
sikeréért – emelte ki az alpolgármester.

Ezúttal a Herman Ottó Emlékév-
hez kapcsolódóan, annak jegyében a 
természetet állították a vers- és pró-
zamondó előválogató középpontjá-
ba. Legközelebb június 11-én talál-
koznak majd a szépkorúak, akkor 
hangszer, tánc és színjáték kategó-
riában. 

Újra itt az Ezüst-fürtök

2014. május 31. | 22. hét | XI. évfolyam 22. szám
Miskolci Napló – A város lapja kultúra

Jótékonysági hangversenynek 
adott otthont nemrégiben a 
Szent Anna templom. A karita-
tív esemény különlegessége – a jó 
szándék megnyilvánulása mellett 
–, hogy ezúttal gyerekek igyekez-
tek segíteni gyerekeknek.

Súlyosan beteg és mozgássérült 
gyerekek segítségére siettek egészsé-
ges társaik ezen a lélekemelő esemé-
nyen. A Szent Anna templomban 
gyerekek adtak koncertet annak ér-
dekében, hogy a befolyt összeggel 
könnyebbé tehessék beteg társaik 
életét, segíthessék hétköznapjait. A 

hangverseny felajánlói az Egressy 
Béni–Erkel Ferenc Zeneiskola Alap-
fokú Művészetoktatási Intézmény 
növendékei voltak, de nem csupán 
ők léptek a közönség elé. A karitatív 
zenei programban közreműködtek 
a 10. Számú Petőfi Sándor Általános 
Iskola kórházi tagozatának tanulói, 
az Éltes Mátyás Óvoda, Általános 
Iskola, valamint az EGYMI kórházi 
tagozatának tanulói is. A gyerekeket 
a jótékony kulturális eseményben 
rendezőként a Páli Szent Vince Sze-
retetszolgálat segítette, a hangver-
seny fővédnöke pedig Szarvas Péter 
plébános volt.

Gyerekek a gyerekekért 
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Változott a név, változott a hang-
súly, kiestek biztos sarokkőnek hitt 
elemek, és születtek újak. Harma-
dik éve tart az operafesztivál újjá-
alakulása. Mi az, ami a nézők által 
tapasztaltakat vezérli – honnan 
hová tart a fesztivál? Erről kérdez-
tük Kesselyák Gergely fesztivál-
igazgatót. 

– Amikor 2001-ben megalapítot-
tuk az Operafesztivált, nagyon sok 
volt a szkeptikus, nem értették, miért 
pont Miskolcon, az „acélvárosban” 
akarunk mi ilyen fesztivált csinálni – 
kezdte Kesselyák Gergely. – De Hegyi 
Árpád Jutocsa és Müller Péter Sziámi 
nagyon jól ismerte a miskolci közön-
séget, tudták, hogy a miskolci színház 
vonzásköre az egyik legnagyobb, kö-
zönsége pedig az egyik legnyitottabb 

az országban. És ezt rövid idő alatt be 
is bizonyította országnak-világnak.

– Miért volt szükség a bejáratott, 
standard név megváltoztatására, 
több lépésben átalakítására?

– Éppen azért, mert valójában ál-
landóan változott a név. Bartók + 
Verdi, Bartók + Mozart, mindig más 
zeneszerző került a „plusz” mögé. Én 
is benne voltam annak idején, ami-
kor ezt kitaláltuk, de ma már nem 
tartom jó megoldásnak. Úgy gondo-
lom, egy hosszú távra berendezke-
dő fesztivált jó, ha csak egyfélekép-
pen hívnak. A mai világban ugyanis 
nehezen megy át, ha minden évben 
más elnevezést kell kommunikálni. 
Ez természetesen nem zárja ki, hogy 
akár én, akár más egyszer úgy dönt-
sön, legyen Bartók mellett például 
Mozart is újra vezérfonal. Ezért ta-

valy óta „egyszerűen” BartókPlusz a 
fesztivál neve.

– Több lesz a program, mint példá-
ul tavaly?

– A minőség fontos. Szeretném, 
ha az általunk kialakított brand hi-
telt kapna, elhinnék a nézők, hogy 
amit „eléjük teszünk”, azt érdemes 
megnézni. Azt valljuk, nem attól jó 
az étterem, ha az étlap 50 oldalból 
áll, és bízunk benne, a közönség is 
egyetért velünk. Természetesen, ha 
majd négyszer ennyi pénzünk lesz, 
akkor a mennyiséget is növelni fog-
juk, de úgy gondolom, most is bőven 
van annyi program, hogy az sem fog 
unatkozni a kilenc nap alatt, aki erre 
szánja a szabadságát. A mi étlapun-
kon nem kell válogatni, érdemes lesz 
mindent végigkóstolni, mert minde-
gyik program unikális.

Operafesztivál  
– végigkóstolandó étlappal

Hivatalosan is megnyitotta kapuit 
nemrégiben a széchenyi utcai 
képcsarnok. az ünnepségre sokan 
eljöttek a városból, hogy együtt 
örüljenek annak: sikerült meg-
őrizni egy különleges, értékes zu-
gát a miskolci belvárosnak. 

– Sok mosolygó arcot látok magam 
körül, ami külön jóleső érzés, hiszen 
láthatóan együtt tudunk örülni an-
nak, hogy nem ment veszendőbe ez 
a hetvenes években született érték – 
mondta köszöntő beszédében Kriza 
Ákos polgármester. – Miskolc kultu-
rális, a színház, a szimfonikus zene-
kar, a muzeális, képzőművészeti terek 
által meghatározott közegébe töké-
letesen illik ez a hely, és fontos, hogy 
ezt továbbra is egyben tudjuk tarta-
ni. Újraindulhatott, ami 50 éven át 
működött. Örüljünk ennek együtt – 
és folytassuk mindannyian tovább a 
kulturális értékeinkért végzett mun-
kát! – emelte ki. – Öröm látni, hogy 

nemcsak működött, de ma is műkö-
dik mindaz, amit 30-40 évvel ezelőtt 
terveztem – mondta az ünnepi alka-
lomra Miskolcra érkezett Madarassy 
István iparművész, a vörösréz dísz-
oszlopok és a sárgaréz korlátok, a csil-
lár, a feliratok és a fém kiegészítők ter-
vezője. – Fiatal művészként nagyon 
hálás voltam a Képcsarnoknak ezért 

a megbízatásért, hiszen az adott teret 
kellett ékszerdobozzá alakítanom a 
saját eszközeimmel. És hálás vagyok 
most Miskolcnak, mindenkinek, aki-
nek szerepe volt benne, hogy fontos-
nak tartották megőrizni a munkámat 
– tette hozzá a művész. Az újraindulás 
utáni első tárlat Gonda Zoltán debre-
ceni festőművész munkáiból nyílt.

Megnyílt  
a Képcsarnok

1920. június 4.

A NEMZETI  
ÖSSZETARTOZÁS NAPJA    

2014. június 4. 

16 óra Megemlékezés az Országzászlónál a Népkertben.

Az évfordulóra emlékezik Csöbör Katalin országgyűlési képviselő.

Megemlékező beszédet mond Kriza Ákos,  
Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere.

Ima a nemzeti összetartozásért.

Koszorúzás.

18 óra  Emlékműsor a Művészetek Házában.
Emlékbeszédet mond Gál Sándor,   

József Attila-díjas költő, író, publicista – Kassa.
Közreműködik Kövesdi Szabó Mária és Pólos Árpád,  

a Kassai Thália Színház színművészei.

REGÉLŐK ÉNEKEGYÜTTES HANGVERSENYE

A belépés díjtalan!
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Fókuszban a labdajátékok
A Támop-3.1.4- 12/2- 
2012- 0029 Innovatív is-
kolák fejlesztése című 
pályázat részeként a 
martin János Szakkép-
ző Iskola diákjai min-
dennapos testnevelés 
keretében sportolhat-
nak. 

A diákok körében érthe
tően a labdajátékok a leg
népszerűbbek. A gyerekek 
a kosárlabdát, a kézilabdát, 
a röplabdát és futballt heti 
rendszerességgel a Mis
kolc Városi Szabadidőköz
pontban is gyakorolhatják, 
ahol természetesen sok
kal jobbak a körülmények, 

mint az iskolában, hiszen 
nagyobb a pálya, több hely 
áll rendelkezésre a moz
gásra. Ráadásul a szabad
időközpont egyéb szolgál
tatásait is igénybe tudják 
venni a tanulók, például 
használhatják a kondicio
náló termet is. A labdajá
tékok nagy előnye, hogy 
segíti a diákok fizikai álla
potának, mozgáskoordiná
ciójának javítását, ugyan
akkor közösségi élményt 
jelent, összekovácsolja a 
csapatokat, amelyek több 
osztályból kerülnek ki. A 
program révén összesen 
140 gyermek tud rendsze
resen sportolni.

Kapcsolat: Martin János Szakképző Iskola
Email: martin.szakisk@proxynet.hu
Tel.: 46/562-200
Fax: 46/362-012
web: www.martinjanos.hu

„Egyedül nem megy./?”, 
avagy összefogással a sajátos nevelési igényű 
gyermekekért TÁMOP 3.4.2.A-11/2-2012-0012
Eredmények:
  Szervezetfejlesztés az integrált 

nevelésoktatás javítása, erősíté
se érdekében.

  138 pedagógus részvétele  
pedagógustovábbképzésen.

  Tapasztalatcserék  
megvalósítása.

 Jó gyakorlat átvétele.
  15 vezető beosztású pedagógus 

vett részt szervezetfejlesztést  

segítő akkreditált pedagógus 
továbbképzésen.

  Komplex átvezetési program  
kidolgozása.

  Súlyosan és halmozottan fogyaté
kos tanulók fejlesztő nevelésiok
tatási programjának kidolgozása.

  9 millió forint értékben fejlesztő 
eszközök beszerzése.

  Innovatív program az érzelmi in
telligencia fejlesztésére.

Az akció érvényes: 
2014. 05. 31-től 2014. 06. 06-ig 

Héra Prémium belt. falfesték, színes, 5 l, 1360 Ft/l 6799 Ft
Héra Prémium belt. falfesték, színes, 2,5 l, 1560 Ft/l 3899 Ft
Héra Prémium belt. falfesték, színes, 1 l  1799 Ft

Minden 5 l színes Héra vásárlása esetén ajándék póló.
Héra beltéri falfesték, fehér, 15 l, 420 Ft/l 6299 Ft

+ ajándék 1 l Falfix alapozó.
Diszperzit beltéri falfesték, fehér, 14 l, 357 Ft/l 4999 Ft

+ajándék takarófólia.
Trikolor kerítéslazúr, több színben, 5 l, 520 Ft/l 2599 Ft
Trikolor kerítésfesték, fémre-fára, 0,75 l, 1999 Ft/l 1499 Ft
Trinát magasfényű zománcfesték, fehér, 1 l 2299 Ft

JELENTKEZZEN

N Á L U N K !
Miskolc területén kiadvány, 
reklámújság terjesztéshez 
keresünk heti rendszerességű 
munkavégzéshez részmunkaidős 
terjesztőket.

Feladat ellátása reggeli órákban, 
több napon hétvégén is!

Megfelelő munkavégzés esetén 
tisztességes bérezés!

Jelentkezni: Folyamatosan

Szeretné kiegészíteni jövedelmét?
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rikkancsmiskolc@gmail.comE-mail:    

06-30-352-8040Telefon:

Munkatársaink hétköznap telefonon 15 és 17 óra között érhetők el.

5 gyermekhez 1 óvónő  
a Szent Martin Családi Napköziben:
Ár: 25 000 Ft/hó, mely az étkezést is tartalmazza.

5 HÓNAPOS KORTÓL várjuk  
a BÖLCSISEKET, OVISOKAT 

hatékony  
nevelési  

programunkba.

Érdeklődés:  
martin-haz.hu

Az 56. üzleti év is eredményes volt  
a Felsőzsolca Takaréknál

A Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet az egyik leg-
nagyobb – 850 fős – taglétszámú szövetkezeti hitelintézet 
megyénkben. A küldöttek a múlt héten fogadták el a 2013. 
évi beszámolót. Alakszainé dr. Oláh Annamária, az Igazga-
tóság elnöke az ünnepélyes keretek között, Felsőzsolcán 
megtartott 56. küldöttgyűlésen azt emelte ki, hogy a hi-
telintézeteket is sújtó válságban, az átalakuló szövetkezeti 
hitelintézeti szektorban sikerült a banki átlagot meghala-
dó mértékű eredményeket elérniük, miközben nőtt mind 
a lakossági, mind a kis- és középvállalkozói ügyfelek száma 
és elégedettsége munkájukkal. 2013-ban elérték a 14 ezer 
fős ügyfélszámot. A szövetkezeti típusú hitelintézetek köz-
vetlen és intenzív kapcsolatban állnak ügyfeleikkel és tag-
jaikkal. A Felsőzsolca Takaréknál már mindenfajta pénzügyi 

szolgáltatást tudnak nyújtani a 10 fiókban (Miskolcon 3 is 
működik), az ehhez szükséges legkorszerűbb technikai és 
személyi feltételek rendelkezésre állnak, akárcsak a keres-
kedelmi bankoknál. A tavalyi év legsikeresebb programjai 
a kombinált mikrohitel és a növekedési hitel programok 
voltak – a megye távolabbi pontjairól is vonzott új ügyfele-
ket. A küldöttgyűlésen részt vett és felszólalt a szövetkezeti 
hitelintézetek központi bankjának, a Takarékbank Zrt.-nek 
az ügyvezető igazgatója, dr. Gázmár Zoárd is. Hozzászólá-
sában hangsúlyozta a magyar tulajdonú szövetkezeti hitel-
intézetek megerősítésének állami szándékát és elismerően 
szólt a felsőzsolcai szakemberek munkájáról. Az ünnepsé-
gen átadták a XVI. Országos Takarékszövetkezeti Borver-
seny bronz érmét Illés János erdőbényei borásznak. Az or-
szág harmadik legrangosabb borversenyén az idén először 
díjazták a Felsőzsolca Takarék ügyfelét kiváló termékéért. 
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Május 26-án megtörtént a Patak 
utcai mélygarázs műszaki átadása, 
elindult az üzembehelyezési eljárás. 
Így a jövő hónapban – ha megkap-
ják az engedélyt, és a parkosítási 
munkák is befejeződnek –, birtokba 
vehetik a miskolciak a modern par-
kolóházat.

A beruházás 2011 októberében in-
dult. Perecsenyi Attila, a Régió Park 
Miskolc Kft. igazgatója elmondta, há-
rom projekt valósult meg: a közműki-
váltás, a mélygarázsépítés és a park-
rendezés. Mivel – mint az utca neve is 
mutatja – a területen egy patak folyik 
a föld alatt, komoly műszaki kihívást 
jelentett a tervezés és a kivitelezés. Rés-
falazással akadályozták meg a vizese-
dést, ami az igazgató szerint nagyon 
jól sikerült. Van emellett egy mecha-

nikai rendszer is, ami 10-15 köbméter 
vizet emel ki, távolít el naponta. 

A mélygarázsban 129 autó fér el és 
két motorkerékpár. A beruházás az 
Integrált Városfejlesztési Stratégia bel-
város-rehabilitációs projektjében va-
lósulhatott meg, eredetileg 570 milliós 
költségvetéssel, amelyből a mélyga-
rázs maga 500 millió forint lett volna. 
A résfalazásnál azonban szükség volt 
pótmunkára is, amely tovább emelte a 
beruházási összeget, de egy másik IVS 
projektből megmaradt összeget is át 
tudtak csoportosítani. Ha elkészül az 
Avas Szálló beruházása, akkor ott is 
lesz egy mélygarázs, melyet összeköt-
nek majd a Patak utcaival. A beruhá-
zás befejezte után a Kossuth utcában 
visszaáll a közlekedési rend és az utcát 
is kijavítják majd. 

H. I. | fotó: MocsárI L.

Számtalan gyermekna-
pi rendezvénnyel vár-
ták az elmúlt hétvégén 
városszerte a kicsiket 
és nagyokat. A hagyo-
mányos, repülőtéri ren-
dezvényt idén „zöldre” 
hangolták, a közked-
velt játékok és a repülés 
mellett a környezetvé-
delemmel, szelektív hulladékgyűj-
téssel kapcsolatos programokat is 
kínáltak. 

A gyerekek hasznos vagy játékos tár-
gyakat készíthettek hulladékból, volt él-
ményfotózás, több ügyességi és logikai 
játék. A kicsik vehették át jelképesen a 
város és a városkörnyék nyolc új, szelek-
tív hulladékgyűjtésre is alkalmas hulla-
dékgyűjtő autójának a kulcsait is, Kriza 
Ákos polgármestertől.

Miskolc és térsége települési szilárd-
hulladék-kezelési rendszerének fejlesz-
tését mintegy 3 milliárd forinttal tá-

mogatja az EU Kohéziós Alapja. Ennek 
keretében vásárolták a legújabb tech-
nológiákkal felszerelt és a legszigorúbb 
környezetvédelmi előírásoknak is meg-
felelő autókat, összesen 500 millió fo-

rintért. Kriza Ákos kiemelte, ezek az 
autók segítenek a környezet megóvásá-
ban, a természet szennyezésének meg-
állításában, s az is fontos, szelektíven 
gyűjthetjük velük, általuk a hulladékot. 

Majoros Róbert, a MiReHuKöz 
Nonprofit Kft. ügyvezetője kihang-

súlyozta: mostantól a 
térség mind a 37 tele-
pülésén lehetőség lesz 
a szelektív hulladék-
szállításra, illetve mo-
dernizálni tudják a 
meglévő rendszereket. 
– Miskolcon a jelenlegi 
sárga zsákos rendszert 
fel fogják váltani a sár-
ga kukák, és ugyanígy a 
térség 2000 lakosnál na-
gyobb településein is. A 

kisebb településeken a zsákos rendszer 
működik, ugyanakkor a zöld, a kom-
posztálható hulladéknak való zsák is 
megjelenik majd a rendszerben – rész-
letezte az igazgató. 

Révai Tamás építész, a mélyga-
rázs tervezője kiemelte, az elképze-
lésekben olyan beruházás szerepelt, 
amely kényelmesen használható, 
könnyen megközelíthető garázst 
biztosít, ugyanakkor a felszínt is 
megfelelően rendezi. Rengeteg ext-
rát kívántak meg a szabályozások a 
kétszintes mélységből adódóan, na-
gyon komoly hő- és füstelvezető tel-
jesítményt kellett beépíteni, auto-
mata oltóberendezésre volt szükség, 
de ezek mellett is számos biztonsági 
berendezés van beépítve a mélyga-
rázsba. 

Perecsenyi Attila több egyedi mű-
szaki megoldást is bemutatott a 

mélygarázsban. Így például azt a két 
transzformátorállomást, amelyeket 
ide telepítettek, és amelyek az egész 
belváros áramellátását biztosíthat-
ják. A spinkler oltórendszer az alsó 
szinten kapott helyet, 90 köbméteres 
tartályából szükség esetén 26 má-
sodperc alatt juttathatja el a vizet a 
garázs legtávolabbi pontjába is. Te-
lepítettek dízel aggregátort is, amely 
állandó hőfokon biztosítja, hogy 
azonnal teljes kapacitáson tudjon 
működni az energiaellátás.

Igazi nehézség nem volt a kivitele-
zésben, a műszaki megoldások és az 
idő rövidsége kívánt nagyobb odafi-
gyelést, mondja Komáromi Gyula, a 

kivitelező Adeptus-H Zrt. vezérigaz-
gatója. A vízzáró agyagréteg annyira 
változó volt, hogy az eredeti elkép-
zelésű résfalazás nyomvonalát, 
vastagságát is át kellett tervez-
ni. Volt olyan rész is, ahol 18 
méterre kellett leásni a vízzáró 
rétegért. 

A vezérigazgató kiemelte, a 
közbeszerzési eljárásban ér-
tékelési szempont volt, hogy 
a kivitelező vállalja munka-
nélküliek foglalkoztatását is. 
A kivitelezés során mintegy 
harmincezer munkaórát dol-
goztak miskolci munkanélkü-
liek.

Leaszfaltozzák a 
Győri kapu északi 
oldalán található 
Méhész utcát. Az új 
útburkolat ötmil-
lió forintból készül 
el. A helyiek régóta 
vártak az utca ren-
dezésére, és ha min-
den jól megy, már 
a hét végén sima 
aszfalton közleked-
hetnek.

Zsiga Marcell ön-
kormányzati képvi-
selő elmondta, a teljes 
utca aszfaltburkolatot kap – ez mintegy húsz 
házat, családot érint. A munka hétfőn kezdő-
dött, és amennyiben az időjárás engedi, már a 
héten elkészül az új útburkolat.

– A Méhész utcában kezdődtek a Győri ka-
put érintő, nagyobb volumenű aszfaltozási 
munkák. Idén mintegy ötvenmillió forint jut a 
körzetben járda-, út- és parkolóépítésre, játszó-

tér-felújításra, valamint közterület-rendezésre 
– sorolta a politikus.

A helyiek régóta vártak az utca rendezésére. 
Móré Zoltánné kiemelte, sok a kisgyermek és 
az idős a környéken; előbbiek biztonságosab-
ban játszhatnak, kerékpározhatnak majd, míg 
a nyugdíjasok könnyebben közlekedhetnek az 
új útburkolaton.

Gőzerővel dolgoznak a Martinász utcában 
Miskolcon, ahol mind a két oldalon teljes hosz-
szúságban megújul a járda.

Tavaly már elkészült az igencsak lejtős utcában 
a csapadékvíz-elvezetés, amire a terepviszonyok 
miatt nagy szükség volt. A járdaépítésre a 2014-es 
költségvetésben különítették el a szükséges össze-

get, mondta Gazdusné Pankucsi Katalin, a terület 
önkormányzati képviselője.

Így összességében mintegy 6-700 méternyi jár-
da cseréjére van lehetőség, a munkálatok lassan 
készültségi fokba kerülnek. A lejtés és a kapube-
állók miatt nem egyszerű a munka, időnként lép-
csőket is kell beépíteni, de az elkészült részt máris 
örömmel vették birtokba az utcában élők.

repülős gyermeknap
„ZöLdre 
festett”

műszaki átadásmélygarázs

korszerű megoldások, berendezések a patak utcán

Új járda épül a martinász utcábanaszfaltburkolatot kap a méhész utca



1951 februárjára a Tetemvár tér ren-
dezése befejeződött, elkészült a Pe-
tőfi-szobor talapzata és környezete is. 
A mészkő talapzat keleti és nyugati ol-
daláról egy-egy domborművet kapott, 
elejére a rövid „Petőfi” felirat került. 

Az avatásra készülve március 10-én 
megtörtént az alkotás hivatalos átvéte-
le. Az avatást a város első tanácselnöke, 
Benyák Béla „vezényelte”, avató beszédet 
Darvas József, mint vallás- és közokta-
tási miniszter tartott. A rendezvényen 
részt vett az alkotó is. A szobor avatását 
követően a jelenlévők átvonultak a mú-
zeum papszeri épületébe, ahol emlék-
kiállítást nyitottak „Petőfi Miskolcon” 
címmel. Vargha László múzeumigazga-
tó feljegyzéseiből ismerjük, hogy – Mis-

kolcnak nem lévén Petőfi-emlékanyaga 
– egy országos kiállítást készítettek fest-
ményekből és különféle nyomdatermé-
kekből. (Kiállították Lévay József vers-
kéziratát is Petőfiről, amelynek címe 
„Ismerős árnyak” volt.)

A tér hangulata és a szobor környezete 
az eltelt évtizedekben átalakult, aktuális-
sá vált a térrendezés. Az ezzel foglalkozó 
bizottság a tanácsi korszak végén meg-
alakult, de a pénz hiánya miatt előrelépés 
nem történt. A rendszerváltozást köve-
tően mind többen kritizálták a talapzat 
internacionalista domborműveit. A szo-
borfelújítást így össze kellett kötni ezek 
eltávolításával. Kocsis András leszárma-
zottjaival és a Művészeti Alappal egyet-
értésben ezek az alkotások a Petró-házba 
kerültek azzal az elképzeléssel, hogy ott 
a belső udvar falába később beépítik. A 

térnek közben (1997-ben) elkészültek az 
új rendezési tervei, amelyek Rostás Lász-
lóhoz és a munkatársaihoz kötődnek. 
2001-ben a március 15-ei rendezvények 
már a felújított téren zajlottak.

Petőfi Sándornak – kétszeri látogatá-
sán kívül – más kötődése nincsen váro-
sunkhoz. A Reggeli Hírlap 1918. április 
18-ai és május 12-ei számai arról tájékoz-
tatták az olvasót, hogy a Petőfi Társaság 
mintegy 25 taggal Miskolcra érkezik, s a 
Koronában május 14-én nagy ünnepsé-
get rendez. Később kiderült, hogy a láto-
gatás a már nagybeteg Lévay Józsefnek 
szólt, aki tartalmas életével (1825–1918) 
szinte három generációt ismert az iro-
dalom, költészet terén. Természetesen jól 
ismerte Arany Jánost, Petőfi Sándort és 
Tompa Mihályt is. (Folytatjuk)

Dobrossy István

Múlt és jelen

A Papszer páros oldalán a Palóczy-síremlék és a Mélyvölgy utcák kö-
zött 14 telken 11 épület „támasztotta” az Avas észak-keleti oldalát. A kes-
keny utcát öreg fasor szegélyezte, amely egyben védte a mészkőből rakott 
támfalat. 1958-ban a támfal és a fasor a múzeum és Árva Pál építész 
emeletes háza között ledőlt, elzárva a közutat. A sajtó több cikkben is 
foglalkozott „a leomlott Papszer utcai támfal” újjáépítésével. Az új tám-
fal kiszélesítette az utcát, s az 1962-ben már új formájában választotta el 
a Papszer alsó és felső szintjét.  

Dobrossy I. | fotó: MocsárI L., képesLap: sáfrány Gy. J.
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A Hősök napja alkalmából tar-
tott megemlékezést a Doni Bajtársi 
és Kegyeleti Szövetség miskolci cso-
portja hétfőn a Szemere kertben lévő 
doni emlékhely kopjafájánál. A Mis-
kolc önkormányzata által is támo-
gatott eseményen Pfliegler Péter al-
polgármester kiemelte, a hős el tudja 
viselni a rábízott feladat nagyságát, 
és lelki-szellemi erejét felhasznál-
va célt tud érni – még ha nagy 
árat is kell fizetnie érte.

– Nekünk, magyaroknak ta-
lán többször kellett hősként 
küzdenünk, mint 
másoknak. A nem-
zet sokszor és sokat 
küzdött fennma-
radásáért. A hazát 
védő neves és név-
telen hőseinknek 
köszönhetjük, hogy 
itt lehetünk – emel-
te ki az alpolgár-
mester.

Pfliegler Péter emlékeztetett, a 
magyar hősök emléknapjának ere-
dete egy 1917-es törvényre vezethető 
vissza, amely arra kötelezett minden 
községet, hogy méltó emléket állít-
son elesett hőseinek. 1925. május 
1-jén a honvédelmi miniszter hősök 
emlékünnepe elnevezéssel nemzeti 
ünneppé nyilvánította május utolsó 

vasárnapját, 1946-tól azonban 
elmaradtak a hivatalos meg-
emlékezések. 2001-ben nyilvá-
nították ismét a magyar hősök 
emlékünnepévé május utol-

só vasárnapját. Az 
ünnepi köszöntőt 
követően Thomka 
Tamás református 
tábori lelkész hirde-
tett igét, majd elhe-
lyezték a kopjafánál 
a tisztelet és az em-
lékezés koszorúit.

k. I. | fotó: f. k. cs.

A várostörténeti vetélkedő döntőjének egyik előreho-
zott feladatán vehettek részt a gyerekek nemrégiben, a 
Herman Ottó Emlékházban. 

Mint ismert, a vetélkedő fő témája ezúttal Herman 
Ottó élete és munkássága. Az emlékházban tájékozta-
tó hangzott el a polihisztor munkásságáról, majd totót 
töltöttek ki a versenyzők. – A döntőbe 9 általános isko-
lás és 7 középiskolás társaság, tehát összesen 16 csapat 
jutott be, ez a városháza dísztermében lesz, június 6-án 
és 7-én. Viszont egy feladatot előbbre hoztam, kihoz-
tuk az iskolából a csapatokat, hogy érezzék a hely szelle-
mét is – mondta Fodor Zoltán önkormányzati képviselő, 
aki a MIKOM Kft.-vel közösen, idén már 6. alkalommal 
szervezte meg a várostörténeti versenyt. A várostörténe-
ti verseny győztesei egyhetes nyaraláson vehetnek majd 
részt Balatonmáriafürdőn.

Várostörténeti vetélkedő – döntőre készülve

Petőfi Sándor miSkolci 
LeGenDárIuMa

(2. rész)

megemlékezéS a HőSök 
napJa aLkaLMábóL

Kocsis András műterme 
a készülő szoborral

A szobor beemelése

A Tetemvár tér a szoborral az ’50-es években

A 125 évvel ezelőtt született Vá-
sárhelyi Istvánra emlékeztek 
május 25-én vasárnap, akinek a 
felső-hámori temetőben felavat-
ták új fejfáját is, Szondy Sándor 
fafaragó művész alkotását. 

Vásárhelyi István természetkuta-
tó, zoológus Jászberényben szüle-
tett 1889. május 29-én, és Lillafüre-
den hunyt el 1968-ban. Kutatásaival 
és jelentős munkásságával felbe-
csülhetetlen értékű tudományos 
gyűjteményt hozott létre. Herman 
Ottóval 1906-ban találkozott, az ő 
ösztönzésére kezdett el foglalkozni 
az állatok életének a tanulmányo-
zásával. 1929-ben került a Miskolci 
Erdőgazdasághoz, majd 1933-ban a 
Garadna völgyében Herman Ottó 
hatására létrehozott pisztrángtelep 
vezetője lett. Halála után végaka-
ratának megfelelően Herman Ottó 
mellé temették a hámori temető-
ben.

A felső-hámori temetőben Csor-
ba Gábor, a Magyar Természettudo-
mányi Múzeum főigazgató-helyet-
tese emlékezett rá, majd felavatták 
Vásárhelyi István új fejfáját, Szon-
dy Sándor fafaragó művész alkotá-
sát, amin elhelyezték a korábbi sír-
emlékre készült bronz portrét is. A 

lillafüredi pisztrángtelepen, egyko-
ri házánál róla készült tablót avat-
tak, ahol a telep jelenlegi vezetője, 
Hoitsy György méltatta munkássá-
gát, végül a Lutra-szobornál unoká-
ja, ifj. Vásárhelyi István beszélt a tu-
dós kapcsolatáról írókkal, költőkkel, 
filmesekkel és színészekkel.

Vásárhelyi istvánra emlékeztek
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Floorball
Szezon végi banketten értékelte az elmúlt időszak ese-

ményeit, és vázolta a jövő terveit a Miskolci Floorball 
Egyesület múlt szombaton. Gál Tamás egyesületi vezető 
kiemelte, tavaly arról beszéltek, hogy töretlen a bizalom 
Juhász Csaba irányában, mert az ötödik hely ellenére már 
látszódott a csapaton az akarat és a szellemiség átvétele. 
– A munka gyümölcse beérett, bejutottunk Magyaror-
szág floorball-bajnokságának legmagasabb osztályába, 
így méltóképpen ünnepelhetjük meg egyesületünk tize-
dik születésnapját is – hangsúlyozta Gál Tamás.

Női futsal
Egy góllal kapott ki a bajnok Astrától a DVTK-Vénusz 

szombaton, a városi sportcsarnokban a női futsal NB I 
felső-ági rájátszásának utolsó fordulójában. Az Astra az 
utolsó előtti percben szerzett góllal tudta csak elvinni a 
három pontot Miskolcról, a Vénusz a negyedik helyen 
zárta a bajnokságot.

Női futsal NB I, 10. forduló. DVTK-Vénusz – Astra Kis-
kunfélegyháza 3–4

Vízilabda
Vereséggel kezdte az ob I/B rájátszását a Miskolci Vízi-

labdaclub. A két másodosztályú csoportot az UVSE és a 
Miskolc nyerte, és a sorsolás úgy hozta, hogy éppen egy-
más ellen küzdhettek meg az első play-off körben. Az Új-
pest esélyt sem adott Binder Szabolcs együttesének, tíz 
dobott gól mellett mindössze egyet kaptak a fővárosiak. 
Szombaton hazai pályán vághat vissza Godova Gábor 
együttesének az MVLC.

UVSE – Pannergy-MVLC 10-1 (3–0, 3–0, 2–1, 2–0)

Hírek, eredmények
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A Ligakupa-győzelem és a 
szezon ünneplése hétfőn Miskol-
con, a Városház téren folytatódott. 
A drukkerhad mellett Kriza 
Ákos polgármester köszöntöt-
te a labdarúgókat. A városve-
zető egyebek mellett elmond-
ta, a közgyűlés elé terjeszti, 
hogy a miskolci önkormány-
zat részesítse 150 millió fo-
rintos támogatásban a csapa-
tot az Európa-ligaszereplés 
plusz költségeinek támogatá-
sára, s azt is megemlítette, 
hogy a napokban egyezte-
tett a kormány illetékesei-
vel a stadionrekonstrukció 
részleteiről. Petr Kovarik, a 
Borsodi Sörgyár Kft. ügy-
vezető igazgatója is jelen 
volt az ünnepségen; a cég-
vezető kiemelte, „biztosak 
lehettek benne, a csapat 
mellett állunk, támogatni 
fogjuk őket és a szurkolókat is.”

– Tegnap is megmutattátok, hogy 
az ország legjobb szurkolótábora 
vagytok – ezt már Szivics mond-
ta a színpadon. – Egész szezonban 
velünk voltatok, mellettünk állta-
tok, s szép ajándékot kaptatok: két 
kupadöntőt és egy ötödik helyet a 
bajnokságban. Csodálatos 
szezon áll mögöt-
tünk, főleg ahhoz 
képest, ahon-
nan indultunk. 
A legnagyobb 
hősök itt áll-
nak mögöttem, 
de ilyenkor, az 
ünneplés pilla-
nataiban nem 
szabad kifelej-
tenünk senkit, 
aki a sikerben ve-

lünk volt, ezért jár a köszönet a di-
ósgyőri klub minden munkatársá-
nak. Mindig szeressétek a csapatot!

Az ünneplés a Bíborszél koncert-
jével zárult, az együttest pedig ün-
nepi fogadásra várták a városháza 
dísztermében.

Vasárnap a Videoton otthonában 
zárja (16.30) az évadot a DVTK, 
mely az ötödik vagy a hatodik he-
lyen végez – az eredmények függvé-
nyében – az NB I-ben.

Bár hatalmas volt a küzdelem, a 
rendes játékidőben, majd a hosszab-
bításban sem dőlt el a Magyar Kupa 
sorsa a múlt vasárnapi, budapesti 
döntőben, 1-1-es döntetlen maradt 
az állás. Végül tizenegyesekkel ka-
pott ki a DVTK az Újpesttől. 

Kilencezer vagy még talán ennél is 
több diósgyőri szurkoló kelt útra vasár-
nap – autóval, busszal, különvonattal 
–, hogy a Ligakupa után a Magyar Ku-
pában is győzelemhez segítse a DVTK 
csapatát. A piros-fehérek rigmusaitól 
volt hangos a fővárosi délután, estére 
pedig teljesen megtöltötték a számuk-
ra fenntartott déli szektorokat a Puskás 
Ferenc stadionban.

Nem indult jól a találkozó, Balogh 
Balázs beadását ugyanis Gosztonyi 
András a saját kapujába továbbította 
a 6. percben. A találat után sem csüg-
gedt azonban a miskolci publikum, 
mely a hazai újpestieknél is hango-
sabban buzdította a mieinket. Nem 
könnyítette meg a DVTK helyzetét, 

hogy Debreceni Andrást sérülés mi-
att le kellett cserélni alig húsz perc já-
tékot követően, egészen a 90. percig 
nem sikerült az egyenlítés. A hosz-
szabbítás első másodperceiben aztán 
érkezett Bacsa Patrik, aki két méter-
ről a hálóba passzolta Barczi Dávid 
beadását.

A diósgyőri szektorokban kitört 
eufória Kádár Tamás kiállítása 
után sem lankadt – a védőt tévesen 
állította ki Solymosi Péter játékve-
zető a 95. percben második sárga 
lappal, ugyanis a hátvéd válláról 
pattant le a labda, nem a kezéről…

A hosszabbítás második 15 per-
cében volt egy nagy helyzete – so-
kak szerint meccslabdája – Bacsá-
nak, ám ezúttal nem talált a kapuba. 

Nem született döntés a hosszabbítás-
ban sem, így tizenegyesek következ-
tek. Zoran Kostić, Barczi és Bacsa 
betalált, William Alves (felső léc) és 
Senad Husić (fölé) pedig hibázott. Az 
újpestiek sajnos pontosan céloztak, 
így a lilák ünnepelhettek végül kupa-
győzelmet.

Kanadai kapussal erősített a Miskolci Jegesmedvék jégkorongcsapata. A 24 
éves Thomas Heemskerket – aki a Macik első tengerentúli kapusa lesz – 19 
évesen draftolta az észak-amerikai profi ligában szereplő San José Sharks.

Az előző szezonban a CHL-es Quad City Mallards első számú hálóőre volt; 
a 30 alapszakasz-mérkőzésen 90,7, a tíz playoff-találkozón pedig 93,7 szá-
zalékos teljesítménnyel védett. Ebben az évben három AHL-es csapathoz is 
kölcsönadták, ám nem lépett pályára. 2011/2012-ben négy, egy évvel később 

pedig két AHL-meccsen 
védett 92,1, illetve 93,1 
százalékos mutatókat 
produkálva.

További jó hír, hogy a 
miskolci szurkolók egyik 
nagy kedvence, a tavalyi 
szezon legeredménye-
sebb Jegesmedve-játéko-
sa újabb egy évre írt alá. 
Tyler Metcalfe 42 mérkő-
zésen lépett jégre és 27-
27 gólt, illetve asszisztot 
jegyzett.

Tovább erősödtek a Macik

Szép VolT, fiúk!
Tizenegyesek után lett kupaezüstérmes a DVTk

DVTk-üNNep a VároSHáz TéreN

foTók: MocSári l.
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Apróhirdetés
Egészségügyi dolgozó nő ápo-
lónőnek átadna 2 szoba össz-
komfortos lakást (csak rezsit kell 
fizetni) Érd.: 06-20/227-9299.
Hi-Sec és MEGA acél bizton sá gi 
ajtók már 54 900 Ft-tól, továbbá 
nyílászárók (műanyag, fa, alumí-
nium) cseréje óriási kedvezmény-
nyel, teljeskörű árnyékolástechni-
kával. Tel./fax: 46/402-292, mobil: 
30/336-5528, web: www.aluport.
hupont.hu, bemutatóterem: Mis-
kolc, Bükk áruház I. emelet. Nyit-
va: h–p: 9–14 óráig, sz: 9–12 óráig.
Pótvizsgára felkészítést válla-
lok általános és középiskolások 
részére humán tárgyakból, föld-
rajzból, valamint angol és német 
nyelvből. Házhoz megyek na-
gyon kedvező áron Miskolc bár-
mely pontjára. Tel.: 06-20/256-
7949.

május 21. – június 3.

KERESSE FANTASZTIKUS ÁRAINKAT!
Jager  

trappista  
sajt 

1 kg

1299 Ft

Milka Alpesi tejcsok.  
100 g, egységár: 2190 Ft/kg

                                   219 Ft

További akciós termékek:
COOP csirkefalatkák gyf., 450 g, egységár: 998 Ft/kg  449 Ft
Tojás „M”  10 db-os, 10 x 53 g, egységár: 530 Ft/kg, 29,90 Ft/db  299 Ft
Abaúj túró fzs., 500 g (május 19–június 1-jéig) egységár: 898 Ft/kg  449 Ft
Abaúj tejföl 12%, 315 g, (május 19–június 1-jéig) egységár: 587,3Ft/kg  185 Ft

Hűségét megjutalmazzuk! Süssön, tálaljon, tároljon egy edényben!  
Pontgyűjtés május 19-től augusztus 19-ig, csúcsminőségű edényekért!  

Részletek az üzletekben kihelyezett plakátokon és szórólapokban!

Füst. tokaszalonna    
1 kg 

                               999 Ft/db

Miskolci Ipari Parkban, a Zsigmondy úton,  
évek óta működő vállalkozások szomszédságában 

24 000 M2, BEÉPÍTETLEN TERÜLET ELADÓ,  
akár megosztva is.

PÁLYÁZATRA KÉSZÜLŐK, FIGYELEM! 

Érd.: 30/3322-945

MISkoLcI cÉG kERES 
l  rozsdamentes anyagok hegesztésében jártas, legalább 5 éves tapaszta-

lattal rendelkező, önállóan dolgozni tudó AWI hegesztőt. Előny: B kat. 
jogosítvány, miskolci lakhely.

l �ipari hűtőgépek és folyadékhűtők szerelésében jártas, legalább 
5 éves tapasztalattal rendelkező, önállóan dolgozni tudó szakembert.  
Előny: B kat. jogosítvány, miskolci lakhely.

l �legalább 5 éves tapasztalattal rendelkező, önállóan dolgozni tudó cső-
szerelőt.  Előny: B kat. jogosítvány, miskolci lakhely.

l �gépészmérnöki végzettséggel, illetve gyakorlattal rendelkező gépgyár-
tás technológust. Előny: vegyipari gépek és csővezetékek tervezésében 
szerzett tapasztalat, B kat. jogosítvány, miskolci lakhely.

l �gazdasági ügyintézőt közgazdasági végzettséggel, mérlegképes köny-
velői képesítéssel, legalább 5 éves gyakorlattal. Előny: B kat. jogosítvány, 
miskolci lakhely.

l �épületgépészt legalább 3 éves kivitelezői gyakorlattal, projektmene-
dzseri pozícióra. Előny: B kat. jogosítvány, miskolci lakhely.

l  esztergályost legalább 5 éves gyakorlattal. Előny: B kat. jogosítvány, mis-
kolci lakhely.

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal az alábbi  
e-mail címen keresztül: palinkamuvekkft@gmail.com

Hirdetés

Folyamatosan razziáznak az önkormányzati 
rendészet munkatársai, hogy megakadályoz-
zák a kilakoltatott „fészekrakók” beköltö-
zését, lakásfoglalását a város más részein. A 
kiürített lakások önkormányzati birtokbavé-
tele az elmúlt héten a Mednyánszky, Klapka, 
Hajós Alfréd, Testvérvárosok, Középszer, és 
Szentgyörgy utcákban folytatódott. 

Az ellenőrzések célterületei mindig az ilyen 
szempontból frekventált területek, a Csermőkei 
rész, Lyukó, stb. Vincze Csaba, a Miskolci Ön
kormányzati Rendészet igazgatója elmondta, 
ezen helyek ellenőrzését – amellett, hogy már 
esetleg régebben volt itt utoljára razzia – az is 
indokolja, hogy védettséget biztosítsanak a te
rületen élőknek. Az ellenőrzésekkel meg szeret
nék akadályozni, hogy a „fészekrakók” megpró
báljanak beköltözni üresen álló ingatlanokba, 
vagy hétvégi házakba. Emellett persze a razzi
áknál továbbra is fontos cél a törvényben, illet
ve a rendeletekben szereplő szabályok betartásá
nak ellenőrzése, a társszervekkel, hatóságokkal 
együttműködve, illetve a vagyon elleni bűncse
lekményekkel szembeni fellépés. Elejét veszik a 

falopásoknak, ellenőrzik a tisztaságot, a beje
lentési kötelezettséget, a szemétszállítási szerző
dés meglétét, az ebtartási szabályok betartását. 
Ezek megfelelő felméréséhez a rendészet mun
katársaival tartanak az ebtelep, a gyámügy, a ha
tósági osztály, az ÉMÁSZ munkatársai, illetve 
rendőrök és polgárőrök is. Néhány hete a Mis
kolci Önkormányzati Rendészet munkatársai 
kényszerítő eszközöket is kaptak munkájuk se
gítéséhez: bilincset, vegyi eszközt (gázsprayt) és 
rendőrbotot. Ezeket hamarosan kiegészíti majd 
a szolgálati kutya is. 

Mint elhangzott, az Öngon
doskodó háztartások prog
ramnak köszönhetően nagyon 
sokan elindultak a munka irá
nyába, sok család hálás azért, 
hogy átsegítették őket egy ne
héz időszakon, és tovább tud
tak lépni. A vetőmagosztás 
volt az első szakasza a prog
ramnak. Azt, hogy valóban jó 
helyre kerültek a vetőmagok, s 
a családok – vállalásukat be
tartva – megművelték kertjü
ket, szociális munkások ellen
őrizték.

Nos, mint kiderült, a részt
vevő – körülbelül száz – csa
lád igen szorgosnak bizonyult, 
s szépen sorban érkeztek a 
lyukói Közösségi Ház udva
rára, hogy átvegyék a paradi
csom és paprikapalántákat. 
Palánki Ferenc egri segédpüs
pök elmondta, körülbelül hat

ezer palántát osztanak szét a 
programhoz önként csatlako
zó családok között. A segéd
püspök hangsúlyozta, több 
okból is fontos az akció. Egy
részt szeretnék hozzásegíteni 
az itt élőket, hogy önmaguk
ról gondoskodjanak. Ugyan

akkor nemcsak élelmiszert 
termelnek a résztvevők ilyen 
módon, hanem környezetüket 
is szebbé varázsolhatják. – Az 
itt élő családok megtapasztal
hatják az élet csodáját, amikor 
az elültetett magvakból hajtás 
fakad, s a megfelelő gondosko
dással termést szedhetnek le a 
növényről. Az akció ugyanak
kor a természet szeretetét és az 
egymás iránti felelősségválla
lást is elősegíti – fűzte hozzá 
Palánki Ferenc.

Folyamatosan ellenőriznek  
a rendészek

Palántát osztottak Lyukóban 
Paradicsom- és paprikapalántákat osztott a lyukói Közössé-
gi Ház udvarán a Katolikus Karitász azoknak a családoknak, 
akik korábban már kaptak vetőmagot és burgonyát, s válla-
lásukhoz híven megművelték, beültették kiskertjüket.  
Az eseményen részt vett Kriza Ákos polgármester is.
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május 31. | szombat
10.00–13.00 | Alkossunk természetes 

anyagokból! Herczeg Mária népi ját-
szóházvezető családi „bütyköldéje”. II. 
Rákóczi Ferenc Könyvtár.

11.00 | GrafiTri. A XXVI. Miskolci Grafi-
kai Triennále ünnepélyes megnyitója 
és a díjkiosztó gálája. Köszöntőt mond 
Kiss Gábor, Miskolc Megyei Jogú Vá-
ros alpolgármestere, Pusztai Tamás, a 
Herman Ottó Múzeum igazgatója. A 
tárlatot megnyitja Stefanovits Péter 
képzőművész, a Magyar Grafikáért Ala-
pítvány elnöke. Miskolci Galéria, Rá-
kóczi-ház.

19.00 | India-est. Faqir Khan és a 
rádzsasztáni néptánccsoport. Művé-
szetek Háza.

21.00 | K.G.S.T-koncert. Grizzly Mu-
sic Pub.

június 1. | vasárnap
16.00 | 10. Savaria Táncgála. Művésze-

tek Háza

június 2. | héTfő
19.00 | Okuláré Projekt Vol. 3., avagy 3 

a magyar igazság. Téma az emigrá-
ció. Helynekem.

június 3. | kedd
14.00 | A 90 éve alapított Erdélyi Szép-

míves Céh. Nemzetközi konferencia 

és kamarakiállítás Dávid Gyula, Ame-
deo Di Francesco, Kabán Annamária, 
Kötő József, Márkus Béla, Mózes Huba, 
Cs. Nagy Ibolya, Papp Ferenc, Pomogáts 
Béla részvételével. MAB-székház.

16.30 | Kiállítás a Csomasz Tóth Kál-
mán Református Alapfokú Művé-
szeti Iskola képzőművészeti szakos 
növendékeinek alkotásaiból. Szabó 
Lőrinc Idegennyelvű Könyvtár.

16.30 | A magyar nyomtatott szótárak 
története.  A kiállítást megnyitja Kiss 
Gábor alpolgármester. II. Rákóczi Fe-
renc Könyvtár.

június 4. | szerda
16.00 | Koszorúzás és megemlékezés 

a Nemzeti Összetartozás Napján. 
Népkert, Országzászló.

17.00 | Évszakok titkai – Tóth Já-
nos metafizikai pszichoterapeuta 
előadása. Szabó Lőrinc Idegennyelvi 
Könyvtár olvasóterme.

június 6. | péntek
20.00 | Hős slam. Slam Poetry Miskolc Vol 

10. és Drum and Bass. Helynekem.

június 7. | szombat
10.30 | 22. Bükki Hegyi Maraton – Kis-

györgy Ádám-emlékverseny. Majá-
lis park.

22.00 | Nyilas Reni-koncert. Helynekem.

Június 2. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 
Miskolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárás-jelentés 18.20 Sporthírek 18.23 
ProgramPont 18.30 Miskolci Napló, közéleti magazin 19.00 Miskolc 
Ma (ism.) 19.17 Időjárás-jelentés 19.20 Sporthírek 19.23 Program-
Pont 19.30 Magazin 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.17 Időjárás-jelentés 
20.20 Sporthírek 20.23 ProgramPont 20.30–06.00 Képújság.

június 3. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 
18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárás-jelentés 18.20 Sporthí-
rek 18.23 ProgramPont 18.30 Sportpercek 19.00 Miskolc Ma (ism.) 
19.17 Időjárás-jelentés 19.20 Sporthírek 19.23 ProgramPont 19.30 
Sportközvetítés felvételről 21.00–06.00 Képújság.

június 4. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 
18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárás-jelentés 18.20 Sporthí-
rek 18.23 ProgramPont 18.30 Úton-útfélen 19.00 Miskolc Ma (ism.) 
19.17 Időjárás-jelentés 19.20 Sporthírek 19.23 ProgramPont 19.30 
Magazin 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.17 Időjárás-jelentés 20.20 
Sporthírek 20.23 ProgramPont 20.30 Magazin 22.35–06.00 Képúj-
ság.

június 5. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 
18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárás-jelentés 18.20 Sporthí-
rek 18.23 ProgramPont 18.30 Promenád, a Miskolc Televízió kultu-
rális magazinja 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.17 Időjárás-jelentés 19.20 
Sporthírek 19.23 ProgramPont 19.30 Helyzetkép 20.00 Miskolc Ma 
(ism.) 20.17 Időjárás-jelentés 20.20 Sporthírek 20.23 ProgramPont 
20.30–06.00 Képújság.

június 6. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 
18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárás-jelentés 18.20 Sport-
hírek 18.23 ProgramPont 18.30 Egészségpercek 19.00 Miskolc Ma 
(ism.) 19.17 Időjárás-jelentés 19.20 Sporthírek 19.23 ProgramPont 
19.25 Magazin 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.17 Időjárás-jelentés 20.20 
Sporthírek 20.23 ProgramPont 20.30–06.00 Képújság.

június 7. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 
18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárás-jelentés 18.25 Miskolci 
Napló, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.17 Időjárás-je-
lentés 19.25 Sportpercek (ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.17 Időjá-
rás-jelentés 20.30–07.00 Képújság.

június 8. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 
15.00 Mérkőzés 18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 18.25 Prome-
nád, kulturális magazin 19.00 Krónika, hírösszefoglaló 19.25 Egész-
ségpercek (ism.) 20.00 Krónika, hírösszefoglaló 20.25 Honvéd7 
21.00 Film 21.45–07.00 Képújság. 

programajánló

bükkaljai ínyenc tormás tokány
Egy marhahúsból készült, 
Miskolczi Ínyenc kolbásszal 
fűszerezett étel, a Miskolci 
Agrokultúra Kft. ajánlásá-
val. 

Hozzávalók (10 főre): 0,90 
kg marhalapocka, 0,20 kg Mis-
kolczi Ínyenc kolbász, 0,10 kg ka-
liforniai paprika, 0,10 kg vörös-
bab, 1/2 szál póréhagyma, 0,10 l 
étolaj, 0,05 kg reszelt torma, 1 db 
joghurt (0,125 l), só, őrölt fehér 
bors, porcukor (ízlés szerint).

A csíkokra vágott marha-
húst rövid lében sóval, borssal, 
reszelt tormával, pici porcu-
korral fűszerezve pároljuk. A 
Miskolczi Ínyenc kolbászt ka-
rikára vágjuk, majd ha a hús 

majdnem puha, a tokányhoz 
adjuk. Közben az olajon a ka-
rikára vágott póréhagymát, a 
csíkozott kaliforniai paprikát 
megfuttatjuk és ezt is a húsra 
öntjük. A konzerv vörösbabot 
lecsurgatjuk, mehet rá az is. 
A joghurtból pici liszttel ha-
barást készítünk és besűrítjük 
vele a tokányt. Készre főzzük, 
ha szükséges, utána ízesítjük. 
Köret: főtt durumtészta, ka-
rottás rizs.

miskolci recept

gonda géza önkormányzati képviselő lakossági fogadóórát 
tart  a Szentgyörgy és Sályi utcai, valamint a hejőcsabai lako-
sok részére június 3-án (kedden), 17 órától, a Gárdonyi Géza 
Művelődési Házban.

lakossági fogadóóra

program/kultúra

vasárnap, június 1-jén tart-
ja ezüstmiséjét Szarvas Péter 
esperes, plébános a Szent An-
na-templomban 16 órai kez-
dettel, pappá szentelése 25. év-
fordulóján.

az országos orgonapont 
rendezvénysorozat keretében 
június 1-jén, vasárnap, 16.30 
órai kezdettel tart koncertet és 
orgonabemutatót a minorita 
templomban, majd 18 órától a 
Zárdakápolnában Regős Zsolt 
tanár. Közreműködik Ádám 
Zsuzsanna, ének.

csíksomlyói szentmisét 
mutat be a miskolci papság jú-

nius 7-én, szombaton 10 órá-
tól a Csanyikban. Azok, akik 
nem tudnak elzarándokolni a 
csíksomlyói búcsúra, ugyan-
abban az időpontban részt ve-
hetnek ezen a szentmisén, be-
kapcsolódhatnak ebbe a nagy 
lelki közösségbe, és ők is ün-
nepelhetik a Szentlélek kiára-
dását, illetőleg a magyarság 
összetartozását. A szentmise 
után 4 óráig kulturális prog-
rammal folytatódik a juniális. 
Fellép többek között a Hold-
viola együttes, a Tényleg zene-
kar, a Fráter-kórus és a Szinva-
völgyi Néptáncegyüttes.

Már elérhető a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
(NÉBIH) honlapján a 2014. évi élelmiszerlánc-felügyeleti díj be-
vallási felülete. Az élelmiszerlánc valamennyi szereplőjét érintő 
kötelezettségnek május 31-ig kell eleget tenni. Fontos jogszabály-
változás, hogy – az elsősorban végső fogyasztó számára értéke-
sítő – mikrovállalkozás vagy kistermelő (bármely ágazatban) az 
idei bevallási időszaktól kezdődően választhat, hogy bevallási és 
fizetési kötelezettségének a 20 000 Ft átalányösszeggel vagy tételes 
bevallással kíván-e eleget tenni. A felügyeleti díj megfizetése két 
egyenlő részletben történik. Az első részletet – azaz a díj 50%-át – 
2014. július 31-ig, míg a másodikat 2015. január 31-ig kell átutalni a 
NÉBIH 10032000-00289782-30006016 célszámlájára. A bevallás-
sal kapcsolatos kérdésekben a NÉBIH Felügyeleti díj Ügyfélszolgá-
lata a 06-1/336-9024-es telefonszámon, vagy a felugyeletidij@ne-
bih.gov.hu elektronikus levélcímen áll az ügyfelek rendelkezésére.

játékos fogyasztóvédelem a gyermeknapon. A B.-A.-Z. Megyei 
Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége „fogyasztóvé-
delmi gyermeknapot” szervezett a miskolci Nebuló Általános Is-
kola diákjainak. A hatóság munkatársai interaktív foglalkozással, 
fogyasztóvédelmi tárgyú játékos totóval, közös játékkal fűszerez-
ve igyekeztek elősegíteni a fiatalkorúak, gyermekkorúak tudatos 

fogyasztóvá válását. A felügyelőség jóvoltából az iskola játéktára 
kibővült a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság által kifejlesztett, 
Európa-szerte egyedülálló fogyasztóvédelmi „OKOSBOLT” tár-
sasjátékkal, a résztvevőknek a fogyasztóvédelmi tárgyú kiadvá-
nyok mellett ajándékcsomaggal is kedveskedett a hatóság.  

Üzembentartói jog keletkezése és megszüntetése. Az üzemben-
tartói jog a tulajdonos személyéhez kötődő, a tulajdonos rendelke-
zési jogából fakadó származékos, használati jog. Csak a tulajdonos 
vonhatja azt vissza, a tulajdonosnak kell bejelentenie az üzemben-
tartó személyében bekövetkezett változást is. Abban az esetben, ha 
a járművet a tulajdonos értékesíti, az üzembentartói jogviszonyt a 
tulajdonjog átszállásának időpontjával megszűntnek kell tekinteni. 
Az üzembentartói jog megszüntetésének alapjául szolgáló okirat 
egy kétoldalú nyilatkozat, amely meghatározza az üzembentartói 
jog bejegyzéséhez szükséges, teljes bizonyító erejű magánokirat tar-
talmi elemeit. Abban az esetben, ha nem kerül sor újabb üzemben-
tartó bejegyzésére, az üzembentartói jog visszavonása egy egyoldalú 
nyilatkozat is lehet, mivel az „ügy ura” maga a jármű tulajdonosa. 
Üzembentartói jog bejegyzésére, illetve megszüntetésére irányuló 
kérelemmel a Miskolc, Csizmadia köz 1. szám alatti kormányablak-
ban hétfőtől péntekig 8.00–20.00 óráig fogadják az ügyfeleket.

harang-hírek

miskolc város 23. heti lomtalanítási ütemterve
A lomtalanítás a meghirdetett napokon reggel 6 órától kezdő-
dik Miskolcon, és a napi útvonaltervben szereplő utcák befeje-
zéséig tart.

2014. 06. 02., hétfő, Komlós-
tető: Báthori sor, Cserfa, Gor-
kij sor, Hengerész, Komlóstető, 
Lejtő, Lomb, Nádastó, Nyírjes, 
Nyárfa, Olvasztár, Orgona, Paj-
tás, Puskin, Sás, Szántó K. J., 
Szeder magánházak, Szegedi, 
Töbrös, Vörösbérc. Kárpáti–
Szabadság u. közti terület: And-
rássy 44–86., Endresz Gy., Ily-

lyés Gy., Kárpáti, Móricz Zs., 
Szabadság, Szarkahegy magán-
házak, Tamási Á. Számozott 
utcák: Harmadik, Hatodik, He-
tedik, Kilencedik magánházak, 
Negyedik, Nyolcadik, Ötödik, 
Tizedik, Tizenegyedik.

2014. 06. 03., kedd, Újgyőri 
főtér–Gyula u. közti terület: 
Acél, Böngér, Fém, Győri k. 

103–147., Gyula 1–13., 2–14., 
Kabók L., Kalapács, Kavics, 
Kohó, Réz, Vas. Előhegy, Pere-
ces: Akna, Almás, Annabánya 
telep, Bánya, Dalárda, Előhegy, 
Erenyő völgy, Farbaky I., Füle-
mile, Gitár, Hegedű, Jónáshegy, 
Koncsorgó, Lant, Lugas, Megy-
gyes, Pecér völgy, Péch A., Pün-
kösdhegy, Szén, Taksony, Tárna 
tér, Vasút.

2014. 06. 05., csütörtök, Bükk-
szentlászló, Komlóstető: Ládi 
telep, Szeder u. társasházak, Ta-

tárdomb: Bánát, Blaha L. 15–23., 
Bodrogi Zs. Boldog, Boróka, 
Cinka Panna, Csákány, Csavar, 
Csille, Fenyves, Mária, Mogyo-
ró, Mongol, Muhi, Tatár köz, Ta-
tárárok, Tokaji F., Üllő, Verseny.

2014. 06. 06., péntek, Bulgár-
föld: Andrássy 98–102., Ber-
talan társasházak, Fazola H., 
Kiss tábornok 2–26., Stadion, 
Szarkahegy társasházak, Test-
vériség– Daru u. közti terület: 
Daru, Görögszőlő 2–30., Nem-
zetőr, Tátra, Testvériség, Toron-
táli, Andrássy u. 51-59, Számo-
zott u. társasházak. 

Május 31-én, szombaton lejár a helyi iparűzési adó bevallásának 
határideje. A hétvégi határidőre tekintettel, a június 2-án, hétfőn 
benyújtott bevallásokat a miskolci polgármesteri hivatal adóosztá-
lya határidőben benyújtottnak tekinti. A bevallások benyújtásának 
módjáról a www.miskolc.hu oldalon tájékozódhatnak.

IpARŰZéSI AdÓbEVALLáS

koszorúzás az országzászlónál
Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a Nemze-
ti Összetartozás Napján, 
2014. június 4-én, szerdán 
16 órakor megemlékezést és 
koszorúzást tart a népkerti 
Országzászlónál. 

A megemlékezés méltó elő-
készítése érdekében azon pár-
tok, civil szervezetek, akik ko-
szorúzni szeretnének, június 
2-ig jelezzék szándékukat a 
Miskolci Kulturális Központ 
Ifjúsági Ház felé.

Cím: 3531 Miskolc, Győri 
kapu 27/a.

Kapcsolat: Madácsi Ág-
nes kulturális menedzser – 
46/411-747. 

E-mail: ifjusagihaz@ifihaz-
miskolc.hupünkösdi juniális

szentmise, holdviola-koncert a csanyikban
Első alkalommal ren- 
dezik meg június 7-én  
a Pünkösdi Juniálist a 
Csanyikban, lelki kö-
zösségben a csíksomlyói 
zarándokokkal. 

Egész napos családi prog-
ram elején, délelőtt 10 órá-
tól Csíksomlyó szellemében a 
Szentlélek eljöveteléről emlé-
keznek meg ünnepi szentmi-
sén. Délután fél egytől a Fonog-
ram-díjas Holdviola zenekar 
élő koncertje szórakoztat majd. 
Magyar népzenét hallgathat 
a közönség délután 2 órától a 
Tényleg Zenekar előadásában, 
s fellép a Fráter kórus is, Regős 
Zsolt vezetésével. Negyed 4-től 
a Szinvavölgyi Néptáncműhely 
produkció ja szórakoztatja a 
közönséget.

A színpadi programok 
mellett a Borókás Népi Ját-
szókert fa körhintája és fá-
ból készült játékai, kézmű-
ves vásár és bemutató is 
várja a kilátogató gyerme-
keket és felnőtteket. A ren-
dezvény fővédnöke Kriza 
Ákos polgármester, védnö-
ke Palánki Ferenc püspök. 
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Világszerte nézők 
millióit ijesztették meg 
és bűvölték el annak idején 
a Jurassic Park című filmek 
látványosságai, a félelme-
tes Tyrannosaurus rexek és 
társaik. Ebbe a varázslatos 

világba nyújtott élethű bete-
kintést az a dinoszaurusz-ki-
állítás, amely az elmúlt hét-
végén volt látható a miskolci 
egyetemi körcsarnokban.

Idén is megrendezte a Görömbölyi Borbarátok Hagyományőrző Egyesülete a hagyományos 
Görömbölyi Kuruc Vigasságot. A rendezvényen különböző tájegységek betyárjai is bemutat-
koztak, összemérték erejüket, tudásukat a kurucokkal. Hogy a torok ne maradjon szárazon, a 
bendő ne maradjon üresen, árusok, vendéglátósok kínálták portékájukat, hurkát, kolbászt, bog-
rácsost. Nem maradt el a hagyományos főzőverseny sem, emellett számtalan népi szokás, ha-
gyomány felelevenítésével is várták az érdeklődőket. A kézművesek utcájában régi mesterségek 
mai művelői jelentek meg, mutatták be mesterségük csínját-bínját.                             Fotó: Végh Cs. 

Óvatlanul előzött 
a Mercedes

Személyi sérüléses baleset történt május 27-én Miskolcon, a 
Szabadságharc utcán, ahol a City Hotel hátsó parkolójánál egy 
Mercedes és egy Passat ütközött. Úgy tudjuk, a Passat az ut-
cán felfelé haladva be akart kanyarodni a parkolóba, a mögötte 
haladó autó fékezett, egy hátrább haladó Mercedes pedig óvat-
lanul előzni próbálta őket. Közben azonban a Passat már ka-
nyarodni kezdett, így a Mercedes nekiment, majd a parkoló ke-
rítésének ütközött. Információink szerint a Mercedes sofőrje 
sérült meg, a mentők kórházba szállították. 

Kábítószer a széchenyin
A készenléti rendőrség bevetési egységeinek munkatársai 

május 23-án este tíz óra körül Miskolcon, a Széchenyi utcán iga-
zoltattak egy férfit, akinek a ruházatát is átvizsgálták, és abban 
kábítószergyanús anyagot találtak. S. Zsolt 29 éves tiszaújváro-
si lakost további intézkedés végett előállították a Miskolci Ren-
dőrkapitányságra.

Késsel fenyegetve raboltak
A nyomozási bíró további fogva tartását rendelte el azok-

nak a zádorfalvai fiataloknak, akikkel szemben rablás bűntett 
kísérletének megalapozott gyanúja miatt folyik eljárás. A 20 
éves H. Alex zádorfalvai lakos és 17 éves társa, arcukat maszk-
kal takarva, május 18-án este bekopogtattak egy alsószuhai 71 

éves asszony ajtaján, akit 
egy mellkasához tartott 
késsel értékei átadására 
kényszerítettek. A gya-
núsítottakat 12 órán belül 

azonosították, elfogták, majd bűnügyi őrizetbe vették. 

hamar elfogták a miskolci kerékpártolvajokat 
Május 27-én kora este érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy 

ismeretlenek elloptak két lezárt kerékpárt az egyik miskolci be-
vásárlóközpont elől. A leírás alapján három órán belül elfogták 
a cselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható N. Jó-
zsef Zalán 28 éves és N. Attila János 36 éves miskolci lakosokat. 
A terhelteket a Miskolci Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya 
bűnügyi őrizetbe vette és a lopás bűntett elkövetésének megala-
pozott gyanúja miatt folytatnak büntetőeljárást.

Ismét kigyulladt egy ház Lyukóban
Ismét kigyulladt egy ház május 26-án délután Lyukóban. Ez 

már a sokadik ilyen eset a városrészben, némelyik ügyben tűz-
vizsgálati eljárást is folytattak. A katasztrófavédelem tájékozta-
tása szerint körülbelül tíz négyzetméternyi területen gyulladt 
ki és lángolt hétfőn kora délután egy családi ház tetőszerkezete 
a miskolci Lyukóvölgy utcában. A helyszínre riasztott hivatásos 
tűzoltók sikeresen megfékezték a lángokat, a tűzben senki nem 
sérült meg.

hetI horoszKóp
Kos (03. 21–04. 20.) Kedvező fordulat várható az életében, külö-
nös tekintettel az anyagi helyzetére. Ne hagyja ki a kínálkozó al-
kalmakat, éljen a felkínált lehetőségekkel. Fogadja nyitottabban 

mások ötleteit, problémamegoldási javaslatait.

Bika (04. 21–05. 21.) Megbántja valaki, aki közel áll Önhöz, és ez 
szinte az egész hetét elrontja. Az anyagiak terén van mit rendbe 
tennie, nem árt jobban odafigyelnie a költekezésekre. Úgy érzi, 

kedvese kicsit elhanyagolja, pedig a háttérből segíti.

Ikrek (05. 22–06. 21.) Egy váratlan találkozás régi emlékeket ka-
var fel, pedig azt hitte, ezt a részét az életének már régen sikerült 
lezárnia. Nehezen ül meg egy helyben, utazásvágya miatt rendkí-

vül nehezen viseli a mindennapi rutinfeladatok végzését.

Rák (06. 22–07. 22.) Ne adja fel az álmait az első kis akadálynál. 
Kellő kitartással elérheti a céljait. Társa mindenben támogatja, és 
ha ezt nem felejti el megköszönni, kapcsolatuk is felhőtlenebbé 

válhat. Töltsenek el egy romantikus estét kettesben.

Oroszlán (07. 23–08. 23.) Ne lázadjon folyamatosan, mert fel-
nőttként már kevésbé tolerálja a környezete ezt a viselkedést. 
Munkahelyen pedig egyáltalán nem.  Párjával őszintén kellene 

megbeszélniük, hogy hogyan tervezik a kapcsolatuk folytatását.

Szűz (08. 24–09. 23.) Otthona építésével, szépítgetésével van 
elfoglalva. Sokat tesz érte, hogy igazán jól érezze magát a családi 
fészekben. Partnerével bőven van mit tisztázniuk, ezért jobb 

ezen a beszélgetésen minél hamarabb túlesniük. 

Mérleg (09. 24–10. 23.) Nagy dolgokra vágyik, pedig az aprósá-
gokat is meg kell becsülni. Sokszor nem tudjuk értékelni azt, 
amink van, egészen addig, amíg el nem veszítjük. Pénzügyekben 

vigyázzon, valaki kölcsön akar kérni a rokonságból.

Skorpió (10. 24–11. 22.) Türelmetlen a környezetével szemben, 
pedig családja igyekszik, hogy a kedvében járjon. Munkájában 
változásokra van kilátás, és szükség lesz a kitartására a jobb ered-

mények eléréséhez. Van, amikor gyorsan kell döntenie.

Nyilas (11. 23–12. 21.) Közel a cél, amin elég hosszú ideje dolgo-
zott, végre megvalósul. Most érezheti, hogy erőfeszítései nem 
voltak hiábavalóak. Párja elismerésének őszintén örül, felnéz rá, 

kapcsolatuk harmonikus, tökéletesen kiegészítik egymást.

Bak (12. 22–01. 20.) Minden kezdet valaminek a vége is, jövő-
beni tervei megvalósítása előtt végezzen egy nagy lomtalanítást. 
Nagy dolgokba fog bele, bár ez még nem látszik. Nemsokára fel-

gyorsulnak az események, csak győzze energiával.

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Több jel is utal arra, hogy ideje változ-
tatni az életmódján. Egészsége megőrzése érdekében kicsit lassí-
tania kellene a tempón, vagy legalábbis rendszerezni a feladatait. 

Szánjon több időt kikapcsolódásra, lazításra. 

Halak (02. 20–03. 20.) Szakmai előrelépésre van lehetősége, 
vagy anyagi elismerésre van kilátás. Felettesei elégedettek a 
munkájával és hozzáállásával. Kollégái szívesen dolgoznak Ön-

nel, a csapatmunka kiválóan és hatékonyan működik.

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

Színházi előadások

Új, négyrészes keresztrejtvényünkben 
a Miskolci Nemzeti Színház néhány 
előadásának címét rejtettük el. Kér-
jük, a megfejtéseket együtt, legké-

sőbb június 25-én éjfélig juttassák el 
szerkesztőségünkbe. A helyes megfej-
tést beküldők között 2-2 színházi be-
lépőt sorsolunk ki.

1

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

MINdeNKIt érhet jogeset

Forró nyomon

a KuruC VIgasságoN!

éteL, ItaL,
hagyoMáNy

MIsKoLCoN!

a  hét  fotója
MoCsárI L. FeLVéteLe

jurassic park

FotóK: juhász á., Végh Cs.
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