
Hirdetés

2014. június 28. | 26. hét | XI. évfolyam 26. szám Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 85 000 példányban – térítésmentes

Miskolci Napló

2., 3.oldal

Több mint kétszáz tanu-
ló végzett idén a Miskol-
ci Rendészeti Szak-
középiskolában. A 
kibocsátó ünnep-
séget szerdán tar-
tották az iskolában, 
ahol a legjobbakat 
elismeréssel is ju-
talmazták.

Demonstrációt tartott szerda délután 
több roma szervezet Miskolcon, az avult 
telepek felszámolása ellen. A tüntetők 
három menetben érkeztek, Diósgyőr, 

az Avas, valamint a Centrum felől a Városház 
térre. Soós Attila, Fidesz – KDNP-frakciószó-
vivő sajtótájékoztatóján kiemelte: folytatják 
a miskolci nyomortelepek felszámolását.

Kibocsátó: 226-tal több rendőr vigyáz a közbiztonságra4.
oldal

4.
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LezáruLt A tAnéV 
Az egyeTeMeN

Lezárult a tanév a Miskolci egyetemen, az intézmény búcsút vesz a vég-
zősöktől. A hallgatók szerda este – a selmeci hagyományokhoz híven – 
fáklyás felvonulással, a Szalamanderrel köszöntek el a várostól, csü-
törtökön pedig elkezdődtek a diplomaátadó ünnepségek.

A TeLePFeLSzáMoLáS eLLeN DeMoNSTRáLTAK
„CIgáNyúToN”



Demonstrációt tartott szerda délután a Kitelepítés Elleni 
Bizottság, a Magyarországi Cigánypárt, illetve a Miskolci 
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat a miskolci avult tele-
pek felszámolása ellen. A Városház téren, mások mellett be-
szédet mondott Váradi Gábor, a helyi cigány önkormány-
zat elnöke, Szegedi Dezső színművész, és Tamás Gáspár 
Miklós filozófus is. A tüntetők három menetben érkeztek, 
Diósgyőr, az Avas, valamint a Centrum felől. Szegedi Dezső 
kiemelte: „a demonstráció senki ellen, de magunkért” jött 

létre. Kérte, hogy a résztvevők ennek szellemében járjanak 
el, próbáljanak higgadtak maradni, nincs értelme az indu-
latoskodásnak. Tamás Gáspár Miklós filozófus úgy fogal-
mazott „a szabadság, egyenlőség, testvériség a cigányokra 
is vonatkozik, és ez a helyzet nemcsak Miskolc, hanem Ma-
gyarország és Európa ügye”. Váradi Gábor arról szólt, a de-
monstrációval az is a céljuk, hogy felhívják a figyelmet arra, 
mit jelent számukra Miskolc. – Itt születtünk, ez a hazánk, 
és itt is szeretnénk meghalni – fogalmazott az elnök. 
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Miskolcon szerdán néhány száz 
cigány és különböző más motiváció-
jú aktivista tüntetést rendezett a „ki-
telepítések” és a „deportálások” el-
len. A szervezők elmondása szerint 
Budapestről és sok más településről 
is érkeztek aktivisták, akik büszkén 
tartották a „Miskolcon maradunk” 
feliratú táblákat. Az egész megmoz-
dulás nyilvánvalóan egy összehan-
golt balliberális provokáció része, 
amit egyértelműen jelez, hogy az 
ügyben már megszólalt az Európai 
Roma Jogok Központja (ERRC) is. 
Biztosak lehetünk benne, hogy az 
ERRC nem rendelkezik az ügy objek-
tív megítéléséhez szükséges informá-
ciókkal. A hazai jogvédő szervezetek 
szándékosan dezinformálnak, mivel 
ők általában a hazai belpolitika aktív 
formálói. 

A „kitelepítést”, „deportálást” emle-
getők előszeretettel hallgatják el, hogy 
a kifogásolt rendelet pusztán lehető-
séget kínál. Azok a családok, amelyek 
nem kívánnak élni a felajánlott lehető-
séggel, semmilyen jogi kényszer alatt 
nem állnak. Elhallgatják, hogy sok 
érintett máris kész elfogadni egy tisz-
tességes ajánlatot, amelynek révén ki-

törhetnek a nyo-
morból, bérlőkből 
tulajdonosokká 
válhatnak. 

A történet tra-
gikomikus csat-
tanójaként odáig 
jutottunk, hogy a 
miskolci ellenzéki erők, az MSZP-től a 
Jobbikig hirtelen megtalálták a közös 
hangot, és kerekasztal-tárgyalásokba 
kezdtek a miskolci gettók problémá-
jának „megoldása” érdekében. A meg-
beszélést az MSZP kezdeményezte, 
az a párt, amelyik nyolc évig semmit 
nem tett a probléma megoldása érde-
kében, s most sem képes érdemi elkép-
zelésekkel előállni. A tárgyaláson jelen 
voltak a Bajnai-féle Együtt (melynek 
egyik szatellit-csoportja, a Szolidaritás 
együtt menetelt a roma tüntetőkkel), a 
helyi cigány önkormányzat, valamint 
az enyhén szólva másféle álláspon-
ton lévő Jobbik képviselői is. A hírek 
szerint nehezményezték, hogy a Fi-
desz képviselői nem vettek részt ezen 
a komoly, és nyilván nagyon hatékony 
egyeztetésen. A Fidesz – KDNP szó-
vivőjén keresztül egyértelművé tette: 
a telepfelszámolás folytatódik, a hatá-
lyos jogszabályoknak megfelelően, va-
lamennyi érintettel egyeztetve. 

TóTh Gy. LászLó

Cigányúton
A demonstráció után nem sokkal 
Soós Attila, a Fidesz – KDNP miskol-
ci frakciócsoportjának szóvivője saj-
tótájékoztatót tartott, ahol kiemelte: 
folytatják a miskolci nyomortelepek 
felszámolásának programját.

Soós Attila elmond-
ta, a városvezetés el-
kötelezett abban, hogy 
folytassa a megkez-
dett utat, a Miskolcon 
még létező szegényte-
lepek felszámolását, 
és szándéka sze-
rint ezt be is feje-
zi. – Az ügyben 
történt egyez-
tetések, szemé-
lyes találkozók, 
beszélgetések és 
különböző fóru-
mok tapasztalatai 
mind-mind azt mu-
tatják és bizonyítják, 
hogy a miskolciak 
túlnyomó többsége egyetért azzal a 
szándékkal, hogy a Miskolchoz mél-
tatlan szegénynegyedeket meg kell 
szüntetni – emelte ki a szóvivő, hang-
súlyozva, hogy ezen szándékukat a  

Fidesz – KDNP-n kívül egyik ellenzé-
ki párt sem támogatta.

Soós Attila sajnálatát fejezte ki, 
hogy vannak olyanok, akik a politi-
kai haszonszerzés reményében még 
attól sem riadnak vissza, hogy Mis-

kolc rossz hírét keltsék. Vannak, akik 
a város határain kívülről kérnek segít-
séget, hogy céljaik elérése  érdekében 
feszültséget szítsanak és olyan han-
gulatkeltést folytassanak, amely ha-

mis és téves. – Különösen furcsálljuk, 
és nem tartjuk jó iránynak azt, hogy 
nem átall nak csalásért jogerősen el-
ítélt, börtönviselt embert is felhasznál-
ni ezen szándék és cél elérése érdeké-
ben – tette hozzá a szóvivő. Soós Attila 

elmondta, természetesen 
tiszteletben tartják az ál-
lampolgárok vélemény-
nyilvánítási szabadságát. 

Ám abban is biztos le-
het mindenki, hogy 
a miskolci város-
vezetés – folyama-
tosan párbeszédet 
folytatva a város-
lakókkal – tovább 
viszi a nyomorte-
lepek felszámo-

lásának a 2014. 
májusi közgyűlésen 
elfogadott tervét. – A 
nyomortelepek fel-
számolásának prog-
ramja egész Miskolc 

számára nagyon fon-
tos ügy. Ez az ügy, ez a vállalás egy-
forma jelentőségű és horderejű min-
den miskolci polgár számára, legyen 
az cigány, vagy nem cigány városlakó 
– fogalmazott.

Folytatódik a telepfelszámolási program

Dancs Mihályt, a Roma Polgárjogi Moz-
galom megyei elnökét, a demonstráció egyik 
szervezőjét a Miskolc Televízió a helyszínen ar-
ról kérdezte, hogyan értékeli etikailag a szerepvál-
lalását annak fényében, hogy többen is a múltját, 
bírósági ügyeit firtatják. Ismeretes, a roma poli-
tikust korábban elítélték csalás és magán okirat-
hamisítás miatt. – Azt gondolom, az én szerep-
vállalásom egyértelműen a cigányság mellett, a 
szegénység és a kirekesztés ellen szól, és semmi köze nincs a múltamhoz. 
Amik a múltamban voltak, azok lezárultak, ami most történik, az a jelen. 
Csak széjjel kell nézni a parlamentben, az egész elmúlt 24 évben, hogy mi 
történt és nagyon sok ilyet látni – mondta el válaszában Dancs Mihály, aki 
arról is szólt, hogy megvan a megoldási tervük a kialakult problémára, és ezt 
készek a polgármester elé tárni, ha hajlandó lesz fogadni őket. 

Demonstráció a telepfelszámolás ellen

Amíg a roma vezetők a megírt be-
szédeket olvasták fel, minden szer-
vezettnek tűnt, ám később kiderült, 
maguk sem tudják, mi ellen tilta-
koznak. A helyi nyomortelepeken 
élők egy része ugyanis szívesen 
kihasználná az önkormányzat 
nyújtotta lehetőséget. A szerve-
zők azonban erről mélyen 
hallgattak. 

A Diósgyőrből vo-
nuló demonstrá-
lókat egészen a 
Városház té-
rig kísértük. 
Váradi Gábor, 
a Miskolci Cigány 
Nemzetiségi Ön-
kormányzat elnöke 
több ízben hangsú-
lyozta, a számozott utcákon a telep-
felszámolás miatt „rettegésben élnek 
a romák”. Rácz Béla, a Miskolcon 
Maradunk KEB képviselőjeként az 
Alaptörvényre hivatkozva arról be-
szélt, hogy „a szóban forgó rendelet a 
szabad mozgásban korlátozza az érin-
tetteket.” Arról azonban nem szólt a 
fáma, hogy több család is van, akik 
üdvözlik az önkormányzat döntését, 
s életük nagy lehetőségének tartják, 
hogy magasabb komfortfokozatú la-
kásba költözhetnének. Ezek az em-

berek nyilvánvalóan nem vettek részt 
a tüntetésen, egyetlen szó sem esett 
róluk. Lapunk arra a kérdésre keres-
te a választ, hogy a demonstráción 

felszólaló és a tüntetést szerve-
ző roma vezetők miért hall-
gatták el azt a meglehetősen 
fontos információt, hogy 
vannak a nyomortelepeken 

olyan családok, akik kife-
jezetten örülnek a helyi 
önkormányzat dönté-
sének? Ez azért rend-
kívül fontos, mert az 
egész tüntetés a ren-
delet azon pontja ellen 

szerveződött, mely 
szerint Mis-
kolc köz-
igazgatási 
határa in 

kívülre kerülnének a telepen 
élők.  

A számozott utcák kö-
zül ezúttal a Nyolca-
dik, Kilencedik és a 
Tizedik utca házai-
ba tekintettünk be. 
Mindjárt az első in-
terjúalanyunk kö-
zölte, ő nem akar itt 
maradni, költözne 
szívesen falura is, 
akár már holnap. 

Pedig a Nyolcadik utca elején lakó 
tiszta tekintetű, megfontoltan, szépen 
beszélő cigányasszony régóta, közel 
harminc esztendeje él a telepen. Erzsi-
ke néni nyolcvanéves múlt, megemlít 
egy alig ezer főt számláló települést, 
ahol a férje született. Mint mondja, 
most is élnek ott rokonai, tisztessé-
ges, dolgos emberek, ezért sosem volt 
gondjuk a beilleszkedéssel. Abban is 
biztos, hogy őt magát szívesen fogad-
nák. De nem pusztán Erzsike néni te-
kinti jó lehetőségnek a rendeletet. A 
Tizedik utcában élő 44 éves asszony, 
G. Józsefné és férje egykoron a Szondi 
telepről kerültek ide. Kilencen élnek 
35 négyzetméteren, vezetékes víz nél-

kül.  – Fürdéshez kétszer megyünk a 
közkútra vízért, a 20 literes kanná-
val – nyilatkozta. Mint mondta, 
a gyerekeknek is jobb, tágasabb 
lenne falun – szóval ők menné-

nek, pláne, ha a víz is be lenne 
vezetve. A szerdai demonst-

ráció tehát azért volt hitel-
telen – egyszersmind szo-
morú és elgondolkodtató 
– mert a jelek szerint a 
szerencsétlen sorsú ro-
mák vezetői valójában 
közel sincsenek tisztá-

ban azzal, mit is szeret-
ne saját népcsoportjuk!       

KéGL ILDIKó

Maguk sem tudták, mi ellen tüntettek?

Aki lezárta a múltat
Erzsike néni már holnap is menne

G. Józsefné szerint is jobb 
lenne falun
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Két évig nem kell villanyszámlát 
fizetnie az árván maradt Fazekas 
testvéreknek, az adomány az áram-
szolgáltató és egy nyugdíjba vonuló 
dolgozójának felajánlásából állt össze.

Ahogy arról portálunk is többször 
beszámolt, a miskolci diákok, Noémi 
és Arnold, másfél év alatt elveszítet-
ték édesanyjukat és édesapjukat is. A 
lakásukon lévő többmilliós hiteltarto-
zás miatt lakhatásuk is veszélybe ke-
rült. Miskolc polgármestere felhívásá-

ra összefogott a miskolci társadalom, 
magánszemélyek, cégek, egyházak 
nyújtottak segítő kezet.

– Teljesen rendeződni látszik az életük 
és kisimulni az a nagy trauma, amely 
érte őket. Örömmel tudtam meg, hogy 
Arnold tanulmányi eredménye is ja-
vult és az év végi bizonyítványa már jó 
eredményűre sikerült – mondta Kriza 
Ákos pénteken délelőtt a városházán, 
ahol újabb felajánlás miatt látták ven-
dégül a két fiatalt. – Folyamatosan kap-
csolatban vagyunk az önkormányzattal 

és így hallottunk a fiatalok kálváriájáról, 
amely nagyon megérintett minket. Úgy 
gondoltuk, valahogy nekünk is segíte-
nünk kell – ezt már Hans-Günter Hogg, 
az ELMÜ-ÉMÁSZ igazgatósági tagja 
mondta az adomány átadása előtt. Az 
egyik igazgatósági tag kérte, hogy a bú-
csúajándékára összegyűjtött összeget in-
kább fordítsák jótékonysági adományra, 
ezt egészítette ki a cég. A Fazekas testvé-
rek fogyasztását tekintve ez két évig fede-
zi az áramszámlájukat, így a szolgáltató 
addig nem számláz számukra.

Noémi és Arnold meghatottan vette 
át az adományt jelképező táblát és kö-
szönte meg a segítséget, mint elmond-
ták, a sok jószívű segítségnek köszön-

hetően életük egyenesbe jött és most 
már teljesen a tanulásra és a jövőjük 
építésére tudnak koncentrálni.

H. I. | fotó: MocsárI L.

Amióta a miskolci közgyűlés május-
ban döntött a helyi nyomortelepek fel-
számolásának felgyorsításáról, a város 
vezetése folyamatosan a támadások ke-
reszttüzében van. Kriza Ákos polgár-
mester elmondása szerint sem az ellen-
zék szűnni nem akaró támadásai, sem 
a jogvédők minden alapot nélkülöző 
tiltakozásai nem tántorítják el őket. 
Máris aláírások ezrei bizonyítják, hogy 
a lakosság józan többsége támogat-
ja a Fidesz – KDNP és a városvezetés 
törekvéseit a közbiztonság javítására, a 
nyomortelepek felszámolására. 

– Valóban ennyire új és egyedi a kifo-
gásolt rendelet, hogy lassan már európai 
visszhangja van?

– Egyáltalán nem, a Cigány Nemze-
tiségi Önkormányzat által sérelmezett 
bérleti jog megváltásáról szóló rendelet 
korábban is meglévő rendelete volt a vá-
rosnak.  A Fidesz – KDNP képviselőcso-
portja az MSZP által korábban megha-
tározott megváltási összeget nem hogy 
csökkentette volna, hanem 1,5 millió fo-
rintról 2 millió forintra emelte. Azonban 
kikötötte, hogy a megváltási összeg ter-
hére csak Miskolcon kívül vásárolható 
ingatlan. Erről a változtatásról előzetesen 
személyesen tájékoztattam az összes he-
lyi roma nemzetiségi vezetőt, Farkas Fló-
rián ORÖ-elnököt és Farkas Félix roma 
nemzetiségi szószólót is.

– Vannak, akik viszont sokallják a két-
millió forintos „lelépési pénzt”.

– A törvények szerint a bérleti 
jogviszonyt nem szüntetheti meg 
„csak úgy” az egyik fél – jelen eset-
ben a város. Ha ezt szeretné ten-
ni, fel kell ajánlania a jogszabály 
szerinti ellentételezést. Azonban, 
mint már említettem, a kétmillió 
forintos lelépési díjat feltételekhez 
kötjük. Az érintetteknek Miskol-
con kívül kell ingatlant vásárolni-
uk, amit öt évig nem adhatnak el. 
Hangsúlyozom, a rendelet pusztán 
egy választható lehetőséget kínál 
a rehabilitációra szoruló övezetek 
lakóinak. Azon családokkal szem-
ben, amelyek nem kívánnak élni 
ezzel, semmilyen jogi kényszer 
nem érvényesül. Azonban meg-
győződésünk, hogy akik ilyen öve-
zetekben élnek, készen állnak el-
fogadni egy tisztességes ajánlatot, 
amelynek révén bérlőkből tulajdono-
sokká válhatnak olyan vidéki települé-
seken, ahol sokkal könnyebb a megél-
hetésük és felzárkózásuk.

– Megvannak ehhez az anyagi forrá-
sok?

– A nyomortelepek felszámolása nem 
lehet pénzkérdés egy 21. századi, euró-
pai városban. Ez egy befektetés a vá-
rosgazdálkodás szempontjából, hiszen 
a nyomortelepek megszűnésével a kör-
nyékbeli ingatlanok is felértékelődnek. 
Kimondhatjuk, Miskolc egészének az 
értéke is nő ezáltal, minden becsületes 
városlakó életminősége javul, érdemes 

tehát erre pénzt fordítani. A szocialis-
ták korábban 36 milliárd forintos adós-
ságot halmoztak fel, de csak egyre több 
nyomortelep lett, egyre lepusztultabb 
állapotban.

– Mi lesz azokkal, akik úgy veszik fel a 
kétmilliót, hogy többmilliós tartozásokat 
hagynak hátra?

– Ez nem fordulhat elő. Akinek tarto-
zása van, csak akkor élhet a felajánlott 
lehetőséggel, ha előbb rendezi azt. Csak 
akkor kapják meg a kétmillió forintot, ha 
nincs fennálló tartozásuk. A jogcím nél-
küli lakásfoglalók pedig egyetlen fillért 
sem kapnak.

– A szomszédos települések bizo-
nyára nem örülnek a probléma ex-
portálásának.

– Az érintett családok nagy része 
az elmúlt években ezekből a falvak-
ból települt be Miskolcra. Nálunk 
veszik igénybe a családi támogatá-
sokat, segélyeket. Most, ha ezt vá-
lasztják, visszatérnek oda, ahonnan 
jöttek. A város nem üldöz el senkit, 
egyszerűen azt a tarthatatlan álla-
potot szünteti meg, amely gátolja, 
hogy még biztonságosabb, moder-
nebb Miskolcon élhessünk.

– A Jobbik ingyenes felszámolást 
emleget.

– A Jobbik nem ismeri a tör-
vényeket. Nem tudják, vagy nem 
akarják tudni, hogy érvényes bér-
leti szerződéssel rendelkező em-
berek feje fölül – függetlenül attól, 

hogyan élnek – nem lehet lebontani a 
házakat. Ez minden jogszabállyal el-
lentétes. De a Jobbikkal kapcsolatban 
azt is fontos tisztázni, hogy mást mon-
danak, és megint mást cselekszenek. 
Nemcsak itt, Miskolcon nem szavazták 
meg a nyomortelepek felszámolását, de 
a parlamentben sem támogatták a kila-
koltatási moratóriummal kapcsolatos 
fideszes módosítást, ami lehetővé teszi 
az Avasról a „fészekrakók” kiköltözte-
tését. Tehát igazából sem a „fészekra-
kók” kilakoltatását nem akarják, sem a 
nyomortelepek törvényeknek megfele-
lő lebontását.

Vagyis, akik ingyenes telepfelszámo-
lásról beszélnek, azok valójában a nyo-
mortelepek megmaradása mellett kam-
pányolnak. Mi azonban a jogszerű, de 
biztos telepfelszámolás mellett érvelünk.

– Mi lesz azzal, aki ott lakik a nyo-
mortelepen, de becsületesen él, fizeti a 
számlákat?

– Azoknak az embereknek, akik be-
csületesen élnek, nincsenek köztartozá-
saik és betartják a közösségi együttélés 
szabályait, a város fel fog ajánlani leg-
alább azonos komfortfokozatú ingat-
lanokat, ahová elköltözhetnek. Min-
den családdal egyedileg történik majd 
a megállapodás a bérleti jog megváltá-
sáról, vagy az új lakásba költözésről. A 
Diósgyőri stadion környékének rehabili-
tációja nem tűr halasztást, emellett sem 
gyermekvédelmi, sem társadalmi integ-
rációs szempontokból nem védhető Mis-
kolc ezen lakóövezeteinek megtartása. 

– Miért kezdeményezték az aláírás-
gyűjtést?

– Köztudott, az MSZP, a DK, és a Job-
bik sem szavazta meg a közgyűlésben a 
nyomortelepek lebontását. Balliberális 
hecckampány indult, szűnni nem aka-
ró politikai támadások, tiltakozások 
kezdődtek. Egyes bűnözői köröknek is 
érdekük, hogy a nyomortelepek fenn-
maradjanak. Az, hogy több tízezren 
aláírják a telepfelszámolást támogató 
íveket, mind az ellenzék, mind a bűnö-
zők számára egyértelmű jelzést ad ar-
ról, mit kíván a város.

„A nyomortelepek felszámolása az egész városnak az érdeke!”

Az ilyen cégek a motorjai a helyi 
gazdaságnak – jelentette ki Kriza 
Ákos polgármester a miskolci Star-
Plus Műanyagipari Kft. új raktár-
csarnokának átadóján.

Kriza Ákos nagyszerű dolog-
nak nevezte, hogy a cég két éven 
belül már a második fejleszté-
sét adja át Miskolcon. Kiemelte, 
az ilyen cégek a motorjai a helyi 
gazdaságnak. Miskolc az elmúlt 
években gazdaságilag megerő-
södött, több beruházás, fejlesztés 
valósult meg a legkisebbektől az 
olyan nagyokig, mint a Takata 
építkezése.

A helyi cégeknek fontos, hogy 
beszállítóivá váljanak a nemzet-
közi nagyvállalatoknak, mint 
tette azt a Star-Plus is. A polgár-
mester elmondta, a cég még nem 
kért semmit a várostól, de biztat-
ja őket, és minden helyi vállal-
kozást, hogy keressék az önkor-
mányzatot. Segítenek mindenben, 
amiben tudnak, hiszen érdekük, hogy 
tovább erősödjön a helyi gazdaság.

Másfél évvel ezelőtt egy másfél mil-
liárdos beruházást adtak át – han-
goztatta Tóth György, a Star-Plus 
Műanyagipari Kft. ügyvezetője. Idő-
közben azonban sok olyan szállítá-

si munkájuk akadt, amelyhez nagy 
mennyiségű termék tárolására, moz-
gatására, gyors kiszállítására van 

szükség, ezért döntöttek a mintegy 
tízezer négyzetméteres raktárcsarnok 
megépítése mellett.

Tóth György emlékeztetett rá, hogy 
2012-ben felkérést kaptak 3-4 kom-

ponensű műanyag termékek 
gyártására az egyik legnagyobb 
partnerüktől. Mivel ilyen típusú 
fröccsöntést korábban nem vé-
geztek, így az ehhez szükséges 
eszközparkot is beszerezték, sze-
mélyi képzéseket, betanításokat 
tartottak és a mérnöki létszámot 
is bővítették. Ez a két beruházás 
összesen egymilliárd forintba 
került, melynek ötven százalé-
kára nyertek el támogatást az Új 
Széchenyi Vállalkozásfejlesztési 
Programból.

Az ügyvezető hozzátette, a 
gazdasági válság három, négy 
nehezebb éve után tavaly 16 
százalékkal nőtt az árbevéte-
lük, míg az idei első félévben a 
tavalyihoz képest 25 százalék-

kal. Jelenleg 360 fő dolgozik a cégnél, 
míg ez a létszám 2013-ban három-
száz alatt volt.

 Megkezdődött a bábonyibérci Bruck-
ner Győző utca alatt húzódó ivóvízve-
zeték cseréje. 

– A régi vezetéken mostanában már 
rendszeres volt a csőtörés. Ezzel a beru-
házással több évtizedre megoldódik a 
probléma – mondta el Kovács Józsefné 
Budai Mária, a terület önkormányzati 
képviselője. A több tízmilliós beruházás 
keretében a régi, 110 milliméteres főve-
zetéket korszerű műanyag, úgynevezett 
KPE anyagú csövekre cserélik, akárcsak 
a házakhoz bekötő 25 millimétereseket. 
– Hogy kevesebb kellemetlenséget okoz-

zunk, szakaszokra bontottuk a munkát. 
Az egyik kivitelező csapat a Búzavirág 
és a Nimród utca között dolgozik, míg a 
másik a Nagy Ferenctől halad a Tinódi 
utca irányába – részletezte Alexa Péter, a 
MIVÍZ beruházási szakértője. A várha-
tóan augusztus végéig tartó munka ideje 
alatt a Bruckner utca egyirányúsítására 
és részleges lezárására is számítani kell. 
A munkavégzéssel érintett szakaszon 
tilos megállni, de azt minden esetben 
biztosítja a kivitelező, hogy a házaknál 
ki- és be lehessen állni. Ha a vezeték-
rekonstrukció érinti az ivóvíz-szolgálta-
tást, a kivitelező értesíti a lakókat.

Az ÉMásZ is segíti a fazekas testvérpárt

Tovább erősödik Miskolc gazdasága cserÉLIk A VeZetÉket



Közélet Miskolci Napló4

Több mint kétszáz tanuló 
végzett idén a Miskolci Ren-
dészeti Szakközépiskolában. 
A kibocsátó ünnepséget szer-
dán tartották az iskolában, 
ahol a legjobbakat elismerés-
sel is jutalmazták.

A Miskolci Rendészeti Szak-
középiskola 2012/2014-es évfo-
lyama kétéves, iskolarendszerű 
képzés keretei között, új típusú, 
kompetencia alapú moduláris 
képzésben vett részt. A kép-
zést 235-en kezdték meg két 
évvel ezelőtt, szerdán pedig a 
végzősöket köszöntötték – 226 
tanulót.

A rendőrökké vált végző-
söket Balogh János rendőr 
vezérőrnagy, országos rend-
őrfőkapitány-helyettes, a Ké-
szenléti Rendőrség parancs-
noka köszöntötte. Elmondta, 
a fogadalom egy életre szól. A 
tantermet a végzősök számára 
az utca helyettesíti, az iskolapa-
dot pedig a járőrautó váltja.

– Lesznek nehéz helyzetek, 
de ne akadálynak lássák őket. 
Sokkal inkább lehetőségnek, 

hogy rátermettségüket bizo-
nyíthassák. Egy éve az évez-
red árvize vonult le a Dunán. 
Az itteni tanulók sikerrel vet-
ték fel a harcot a természet-
tel. Társaikkal együtt védték 
az embereket, értékeket. Fel-
adatuk során kérlelhetetlenek, 
megoldáskeresők, óvatosak, de 
céltudatosak, cselekvők és gon-
dolkodók legyenek. Becsülete-
sek, hűségesek bajtársaikhoz, 
polgártársaikhoz, hazájukhoz 
– hangsúlyozta.  Balogh János 
beszéde végén megköszönte a 
szakközépiskola dolgozóinak, 
oktatóinak, hogy, mint fogal-
mazott: „226 karriert indítot-
tak el.”

A tanulói válaszbeszédet 
Matura Adrienn Lilla mond-
ta el, aki szólt az elmúlt két 
év sokszínűségéről. Arról az 
időszakról, amit az iskolá-
ban töltöttek, s arról, amelyet 
a fővárosban, gyakornokként 
szolgáltak le.

A beszédeket követően elis-
meréseket adtak át az arra ér-
demeseknek, majd elköszön-
tek a végzős évfolyamtól. 

Szinte minden területen ja-
vuló eredményekről tudott 
beszámolni Bogyay Ferenc, 
Miskolc város rendőrka-
pitánya a városi közgyűlés 
júniusi ülésén. Több bűn-
cselekménytípus kapcsán 
is csökkenés, a felderítések 
eredményessége szempont-
jából pedig növekvő számok 
szerepeltek a grémium elé ke-
rült, éves beszámolóban.  

– Mennyire elégedett a 2013-
as év eredményével?

– Az a típus vagyok, aki soha 
nem elégedett, azt gondolom, 
ez visz előre minket. 

– Többek között elhangzott 
az is, hogy 2009 után tavaly 
volt a legmagasabb a nyomoza-
ti eredményesség. Hogyan sike-
rült ezt elérni?

– Nagy jelentőséget tulaj-
donítok annak, hogy sikerült 
megerősíteni a demonstratív 
jelenlétet a városban. Emellett 
az országos főkapitányság egy 
öt megyére kiterjedő, fokozott 
ellenőrzés keretében lehetősé-
get biztosított további túlórák 
teljesítésére. Ezek nagymér-
tékben hozzájárultak ahhoz, 
hogy az eredményességünket 
ilyen mértékben sikerült nö-
velni. 

– Csökkent a közterületen el-
követett bűncselekmények szá-
ma is, a rablásoké majd’ húsz 
százalékkal. 

–  A demonstratív jelenlét-
nek mindenképpen visszatar-
tó hatása van a közterületen 
elkövetett bűncselekmények-

re. Ezek a cselekmények befo-
lyásolják leginkább a lakosság 
szubjektív biztonságérzetét. 
Egy brutális, közterületi rablás 
többet ront a biztonságérze-
ten, mint esetleg egy internetes 
csalássorozat, holott ez is nagy 
károkat okoz, sok munkánk 
van a felderítésében. Tehát hi-
ába tartalmaz egy beszámoló 
pozitív számokat, ha ez az em-
berek biztonságérzetén nem 
érződik. Mindig van egy kis 
fáziskésés is abban, ahogyan a 
lakosság az eredményeket ér-
zékeli, de úgy gondolom, hogy 
a demonstratív rendőri jelen-
lét mindenképpen hozzájárul 
ahhoz, hogy el is higgyék azo-
kat az eredményeket, amelye-

ket mi objektív adatok alapján 
közzé tudunk tenni. Egyéb-
ként 2014 első öt hónapjában 
is felére esett vissza a rablások 
száma az előző év azonos idő-
szakához képest.

– Több mint egy éve műkö-
dik a Miskolci Önkormányza-
ti Rendészet. Hogyan értékeli 
együttműködésüket a rendőr-
séggel?

– Az önkormányzati rendé-
szet egy érték Miskolcon, amit 
hosszú távon meg kell tarta-
ni. Elsősorban azokat a kisebb 
jogsértéseket kezelik, amelyek-
re a rendőrségnek nem igazán 
van kapacitása. Jól kiegészítjük 
egymást, és tanulunk is egy-
mástól. Az önkormányzat kez-

deményezte a vegyes járőrpá-
rok létrehozását, 2012 óta hét 
ilyen vegyes páros működik és 
három, tisztán rendőr páros. 
Most arra kaptunk ígéretet, 
hogy másik hat rendőr mellé 
is odarendel a rendészet egy-
egy munkatársat, így több pá-
ros lesz kint, nagyobb területet 
tudnak ellenőrizni. 

– Tavaly májusban körzeti 
iroda nyílt Lyukóban. Egy év 
telt el azóta, hogyan értékeli 
az eltelt időszakot?

– Többször elmondtam, 
vannak olyan társadalmi 

jelenségek, amelyeket nem 
biztos, hogy csak és kizáró-
lag rendészeti eszközökkel le-
het megoldani. Ennek ellené-
re a szubjektív biztonságérzet 
szempontjából is jelzésértéke 
volt annak, hogy Lyukóban 
egy körzeti megbízotti csoport 
jött létre. A városrésznek min-
dig volt rendőrőrse, a Vasgyá-
ri Rendőrőrs egy kilométerre 
található Lyukóvölgy bejára-
tától. Így szakmailag nem volt 
indokolt önálló, újabb őrsöt 
létrehozni, ezért született az 
a döntés, hogy körzeti megbí-
zotti csoportot alakítsunk ki. 
A körzeti megbízott feladat-
körébe nem csak a demonst-
ratív jelenlét és a járőrözés tar-
tozik bele, nagyon jelentős a 
kapcsolattartó szerepköre is. 
Ezt kívánjuk a jövőben tovább 
fejleszteni: egy svájci finan-
szírozású projekt keretében a 
közösségi rendészet létreho-
zását tanulmányozzuk, illetve 
igyekszünk majd bevezetni. 

Lezárult a tanév a Miskolci Egye-
temen, az intézmény búcsút vesz 
a végzősöktől. A hallgatók szerda 
este – a selmeci hagyományokhoz 
híven – fáklyás felvonulással, a Sza-
lamanderrel köszöntek el a város-
tól, csütörtökön pedig elkezdődtek 
a diplomaátadó ünnepségek.

A nyilvános ünnepi szenátusülés-
nek, az első diplomák átadásának ez-
úttal is a Miskolci Egyetem díszaulája 

volt a helyszíne. A csütör-
töki nap délelőttjén az 
Állam- és Jogtudo-
mányi Kar, valamint 
az Egészség-

ügyi Kar végzős hallgatói vehették át 
diplomájukat. 

Az ünnepi szenátusi ülésen meg-
jelenteket – s természetesen a vég-
zősöket – Torma András, a Miskolci 
Egyetem rektora köszöntötte. Mint 
mondta, a hallgatók életének eddigi 
legnagyobb eseménye érkezett el.

A Miskolci Egyetemen a hét to-
vábbi része is a diplomaátadó ün-
nepi sze nátusi ülésekről szólt. Csü-

törtök délután a Műszaki 
Földtudományi Kar, 

a Műszaki Anyag-
tudományi Kar, 

valamint a Gazdaság-
tudományi Kar, pén-

teken pedig a Böl-
csészettudományi 
Kar, a Gépészmér-
nöki és Informati-
kai Kar, valamint a 
Bartók Béla Zene-
művészeti Intézet 
diplomáit adták át.

A miskolci Kazinczy utcán ta-
lálható létesítményt a ’90-es évek-
ben az elsők között adták át, azó-
ta nagyon elhasználódott. Tavaly 
megkezdték a felújítás tervezé-
sét, idén pedig 
megtörtént a 
kivitelezés is. 
Szalayné Ostor-
házi Mária, a 
NAV Észak-ma-
gyarországi Re-
gionális Adó 
Főigazgatósá-
gának vezetője 
köszöntőjében 
elmondta: az 
adózók nagyon 
sokszor keresik 
fel személyesen az ügyfélszolgála-
tot, van olyan nap, amikor 2 ezer 
ügyfél jelenik meg itt. Nem mind-

egy, milyen körülményeket tapasz-
talnak.

Mandzák László, a beruházási és 
ellátási főosztály vezetője kiemel-

te, büszke arra, hogy az elsők kö-
zött adhatják át a megújult ügyfél-
szolgálatot, mely teljes mértékben 
megfelel a XXI. századi követel-
ményeknek. A rendezvényen egy 
kisfilmet is levetítettek, amely ösz-
szefoglalta, milyen volt és milyen 
lett a felújítás után a központi ügy-
félszolgálat. Olasz András, a me-
gyei adóigazgatóság vezetője po-
hárköszöntőjében kiemelte, a NAV 
alapvető stratégiai célja fejleszte-
ni ügyfélszolgálati tevékenységét. 
A mostani fejlesztés a város és a 

megye számára egya-
ránt fontos. A 
NAV Észak-ma-
gyarországi Re-
gionális Adó 
Főigazgatósága 
és Borsod-Aba-
új-Zemplén Me-
gyei Adóigazga-
tósága szerdán 
nyílt napot is tar-
tott az ügyfelek 
számára, melyen 
olyan témákban 
tájékozódhattak az 

érdeklődők, mint a fog-
lalkoztatáshoz kapcso-
lódó   ellen őrzések, az 
online pénztárgépekkel 
kapcsolatos aktuális 

kérdések, tudnivalók, vagy éppen 
a hazai vállalkozások külföldi te-
vékenységének adózási szabályai, a 
törvényes működés feltételei.  

„Itt rendőrökké 
váltuNK”

Fontos a lakosság biztonságérzete
Beszélgetés                                                                   miskolci rendőrkapitánnyalBogyay Ferenc

LezáruLt a tanév az egyetemen

átadták szerdán a 
nav észak-magyaror-
szági Regionális Adó 
Főigazgatóságának 
megújult, miskolci 
központi ügyfélszol-
gálatát a kazinczy 
utcában. a fejlesztés-
nek köszönhetően 
még szakszerűbb, 
gyorsabb, rugalma-
sabb és korrektebb 
ügyintézés várja majd 
itt az ügyfeleket.

nav: megújult a központi ügyfélszolgálat
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Ezúttal képzőművészként hódítja 
meg a világot Kamarás Máté. Épp’ 
egy évvel ezelőtt nyílt meg első kiál-
lítása, amelynek természetesen szü-
lővárosa, Miskolc adott otthont. A 
már egy ideje Japánban élő színész, 
énekes ezúttal festményeivel utazza 
körbe Európát s a világot.

Kamarás Mátéról nem túlzás azt ál-
lítani, hogy az egész világ énekesként, 
színészként ismeri. Ezúttal azonban 
már ez sem teljes jelzősor, hiszen je-
lenleg képzőművészeti tehetségével 
hódítja meg a világot.

Épp’ egy évvel ezelőtt mu-
tatkozott be festőművész ol-
daláról Kamarás Máté. A 
miskolci Herman Ottó Mú-
zeum papszeri épületében 
láthatta akkor a nemzetközi 
közönség édesapjának mű-
vei mellett az ifjú művész 
alkotásait is.

Kamarás Máté még csak 
most mutatta be, hogyan bá-
nik a vászonnal, de a szen-

vedély nem újkeletű – már a gimnázi-
umban grafikával foglalkozott, majd 
az élet válaszút elé állította, s akkor az 
énekesi pályát választotta, de a festé-
szetet el nem felejtve.

A kiállítás megnyitójára akkor még 
japán rajongói is elkísérték – Kamarás 
Máté ugyan Miskolcot tekinti ottho-
nának, de mára Japánban is otthonra 
lelt, hiszen bécsi életét követően, euró-
pai kalandjai után Japánba költözött.

A zene tehát most kissé háttérbe 
szorult, mert előre lépett mindennap-
jaiban a képzőművészet.

KépzőművészKént  
hódít Kamarás máté

A gazdasági, társadalmi és sportélet 
mellett a kultúrát is szeretné támo-
gatni a Vodafone. Miskolci Regioná-
lis Ügyfélszolgálati Központjának 
ötéves jubileuma alkalmából ötmil-
lió forint támogatást nyújt a Miskolci 
Nemzeti Színháznak.

Egészen pontosan a Miskolci Balet-
tet és a szeptemberi Hamupipőke előa-
dást támogatja a mobilszolgáltató az 
ötmillió forinttal. Mint Diego Massid-
da, a Vodafone Magyarország vezér-
igazgatója elmondta, otthon érzik ma-
gukat Miskolcon. Magyarországon 15 
éve vannak jelen, ezalatt 212 milliárd 
forintot fektettek be. A miskolci beru-
házás a vezérigazgató megfogalmazása 
szerint jó döntés volt, nemcsak munka-
helyeket teremtettek itt, de a város éle-
téhez másképp is igyekeznek hozzájá-
rulni. Ilyen például a Digitális Otthon 
program, amelyben hátrányos helyze-
tűek felzárkóztatását segítik. Most egy 
újabb lépést tesznek a várossal való 
együttműködés érdekében, és a kultú-
rát is támogatják, az ötéves születésnap 
alkalmából ötmillió forinttal.

Jeles alkalom ez, amely jelzi, hogy a 
Vodafone mennyire részt vesz a város 
életében, jelentette ki Kriza Ákos, Mis-
kolc polgármestere. Elmondta, amikor 

nekiláttak Miskolc gazdasági rendbe-
tételéhez, nem nyúltak a kultúra tá-
mogatásához, mert arra nagy szükség 
van. A városvezetés támogatását meg-
érezve pedig egyre bővült a program-
kínálat, a fesztiválok sora Miskolcon. 
Annak idején mecénás adományokból 

épült a színház, vagy éppen a Zenepa-
lota, manapság pedig ismét kezdik fel-
fedezi a gazdasági élet szereplői a me-
cénásszerepet. A Vodafone pedig ezzel 
a támogatással részévé válik a város 
kulturális életének, tette hozzá a pol-
gármester.

mecénás szerepben a színházban 

Tavaly kötött testvérvárosi megál-
lapodást Miskolc város a török-
országi Kayserivel. A két város 
kapcsolatának további bővítése 
céljából gazdasági delegáció érke-
zett múlt héten Kayseriből Mis-
kolcra, hogy megismerkedjenek a 
várossal, az itteni látnivalókkal és 
egyeztessenek a 
lehetséges együtt-
működésekről.

A delegációt Dur-
sum Atas, Kayseri 
a lpolgármestere, 
Celal Hasnalcaci, 
a Kayseri Kereske-
delmi Kamara al-
elnöke és Osman 
Sahbaz, tisztelet-
beli konzul ve-
zette. Tagjai vol-
tak Hamdi Kinas, 
a Fiatal Üzletem-
berek Szervezetének elnöke, a kay-
seri közgyűlés több tagja és a város 
meghatározó cégeinek képviselői is. 
A polgármesteri hivatalban pénte-
ken reggel Kriza Ákos polgármes-

ter fogadta a vendégeket, ismertette 
Miskolc településfejlesztési koncep-
cióját, a gazdaságfejlesztési terve-

ket. Ezt követően 
a kormányhiva-
talba látogattak, 
ahol Demeter Er-
vin, megyei kor-
mánymegbízott 
adott tájékozta-

tást a helyi közigazgatás működésé-
ről.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamarát is fel-
kereste a delegáció, ahol a kamarai 

vezetők mellett miskolci vállalko-
zók is jelen voltak. Bihall Tamás, a 
BOKIK elnöke elmondta, nagy az 

érdeklődés a 
miskolci vállal-
kozók részéről a 
kayseri lehetősé-
gek iránt, jelez-
te azt is, hogy a 
kamara a szep-
temberi viszont-
látogatáson is 
részt vesz majd. 
A Miskolci Egye-
temet is felkeres-
te a delegációt, 
majd a Városhá-

zán zárult a hivatalos program, ahol 
Vécsi György, a Miskolc Holding 
Zrt. igazgatóságának elnöke tartott 
prezentációt. A megbeszélés végén 
Osman Sahbaz, tiszteletbeli konzul 
kérdésünkre elmondta, Magyaror-
szág és azon belül Miskolc nagyon 
fontos Kayseri számára, Európa ka-
puja, az uniós export szempontjából 
is lényeges. Szállodai, ipari befekte-
tésekben gondolkodnak és az itteni 
támogatások érdeklik őket.

1997 óta minden évben megün-
neplik hazánkban a köztisztviselők 
napját július 1-jén. Kriza Ákos pol-
gármester és Csiszár Miklós jegyző 
pénteken a polgármesteri hivatal 
Dísztermében adták át Miskolc vá-
ros köztisztviselői díjait.

Kriza Ákos kiemelte, a jól szerve-
zett polgármesteri hivatal, a magasan 
képzett, megbízható köztisztviselői 
gárda alapvető feltétele a jól működő 
városnak.

– Csak erkölcsileg és anyagilag meg-
becsült köztisztviselőktől, csak jól 
szervezett, megfelelően szabályozott 
közigazgatástól várhatjuk el, hogy az 
egyik legfontosabb államhatalmi ág 
polgárbarát, hatékony és szolgáltató le-
gyen – hangsúlyozta a városvezető.

A polgármester hangsúlyozta, hogy 
a köztisztviselői munka olyan életfor-
ma és hivatás, amit nem lehet bizalmi 
tőke nélkül végezni. – Kívánom, őriz-
zék meg az önökbe vetett bizalmat, 
empatikus, türelmes és lelkiismere-

tes munkájukkal járuljanak továbbra 
is hozzá városunk sikeres működte-
téséhez – zárta szavait a városveze-
tő. Kriza Ákos bejelentette egyúttal, 
hogy a polgármesteri hivatal minden 
munkatársa egyéves uszoda- és szau-
nabérletet kap, hogy az egyre több fel-
adatot minél egészségesebben és fit-
tebben tudják ellátni.

Idén az Év köztisztviselője kitünte-
tést Berta László Csabáné, Hegedűs 
Józsefné és Péli István köztisztvise-
lő vehette át. Miskolc legjelentősebb 

köztisztviselői kitüntetésében, az 
Életműdíjban Csikós Istvánné és 
Mátrai Gyuláné köztisztviselő része-

sült. Az ünnepség végén a résztvevők 
pezsgős koccintással gratuláltak a dí-
jazottaknak.

a KöztisztviselőKet KöszöntöttéK

a vodafone

Ebben az évben Miskolcon találkoz-
nak a Magyarországon élő lengyelek 
és mindazok, akik tevékenységük-
kel támogatják őket. Az Országos 
Lengyel Önkormányzat ugyanis itt 
rendezi meg június 28-án a Magyar-
országi Lengyelség Napját. 

Tizenkilenc évvel ezelőtt válasz-
totta a magyarországi lengyelség vé-
dőszentjének Szent László királyt az 
Országos Lengyel Önkormányzat, 
elsősorban azért, mert a lovagkirály 
I. Béla magyar király és Richeza len-
gyel hercegnő fia volt. Azóta mindig 
a László-naphoz, június 27-éhez leg-
közelebbi szombaton tartják a Ma-
gyarországi Lengyelség Napját. Egy 
ideje megosztva Budapesten és két-
évenként változó helyszínen. – Meg-
kerestünk néhány önkormányzatot, 
és Kriza Ákostól, Miskolc polgár-
mesterétől azonnal választ kaptunk: 
örömmel várnak minket, és minden 
segítséget megadnak – mondta el 
Csúcs Lászlóné Halina, az országos 
lengyel önkormányzat elnöke.

A lengyel önkormányzatnak ez a 
legnagyobb ünnepe – Fontos, hogy 
találkozzunk, és elismerjük azok 
munkáját, akik sokat tesznek a len-

gyel–magyar barátságért, a magyar-
országi lengyel emlékekért vagy épp 
Lengyelország megismertetéséért – 
emelte ki az elnök.

Maga a program délelőtt 11-kor 
kezdődik a minorita templomban 
szentmisével. Onnan látványos fel-
vonulás indul a Nyári Színházba, 
ahol a hivatalos ünnepségen a két fő-
védnök, Roman Kowalski magyar-
országi lengyel nagykövet, és Kriza 
Ákos polgármester is jelen lesz. A 
köszöntők után elismeréseket adnak 
át, majd a „Krakus” Néptánc Együt-
tes ad műsort. 

török delegáció városunkban
Gazdasági, befektetési lehetőségekről érdeklődtek

miskolcon ünnepelnek 
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KERESSE FANTASZTIKUS ÁRAINKAT COOP ABC, COOP SZUPER ÁRUHÁZAINKBAN!
Sertés-  

májkrém, 
classic,  

tépőzáras 
62 g, egységár: 1113 Ft/kg

69 Ft

Flóra  
margarin 

500 g,  
egységár: 898 Ft/kg

449 Ft

PICK termékek akciós áron:
Pick chilis-zöldfűsz. párizsi  1 kg  1699 Ft
Pick tavaszi felvágott  1 kg  1799 Ft
Pick téliszalámi szel., vf., 70 g, (csak COOP Szuper) egységár: 6557 Ft/kg 459 Ft

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

Részletek az üzletekben kihelyezett plakátokon és szórólapokban!

COOP  
papírtörlő      
2 rétegű, 1 tekercs 

499 Ft/tek.

Őrangyalok a Stadion Úti Óvodában
Több mint 70 önkéntes újította fel a Miskolci Di-
ósgyőri Óvoda Stadion Sport Tagóvoda kerti játé-
kait, a gyerekek által szívesen használt homoko-
zót és udvart a hétvégén. Az óvoda a „Provident 
Őrangyalok 2014” pályázaton nyerte el annak a 
lehetőségét, hogy a szülők, az ott dolgozók és a 
Provident önkénteseinek segítségével szépíthes-
sék meg a játszóterületet a gyermekek számára. 
A Provident pályázatán a vállalat 50 000 ügyfele 
szavazott a támogatandó intézményekről. 

A miskolci óvodában rendezett akció során az ön-
kéntesek lecsiszolták és lefestették az összes kerti játé-
kot, felújították és új homokkal töltötték meg a homo-
kozót, és kialakítottak egy esőbeállót is a gyermekek 
számára. 

A munkálatok a 2014-es „Provident Őrangyalok” ön-
kéntes programsorozathoz kapcsolódnak, amely során 
a vállalat ügyfeleinek közel ötvenezer szavazata alap-
ján, a Provident anyagi támogatásával és közel 1000 ön-
kéntes munkájával valósít meg nagyszabású akciókat 
az ország minden régiójában. Az Őrangyalok több hé-
ten keresztül minden szombaton olyan óvodáknak, is-
koláknak, otthonoknak és egészségügyi intézmények-
nek nyújtanak segítséget, ahol sérült vagy hátrányos 
helyzetű gyermekeket gondoznak. Az egyes intézmé-
nyek igényeinek megfelelően a Provident munkatársai 
többek között játszótereket és udvari játékokat újítanak 
fel a nagyatádi, nyíregyházi és a karancskeszi óvodák-
ban, iskolákban, a Zala Megyei Kórház Koraszülött- és 
Intenzív Gyermekosztályán egy társalgó kialakításában 
vesznek részt, míg Gyulán sérült és fogyatékos gyerme-
kekkel foglalkozó intézményben segítenek. 

Nem az idei az első ilyen nagyszabású önkén-
tes programsorozat a vállalat életében. 2011-ben és 
2012-ben 10-10 helyszínen, 2013-ban pedig az ország 
több mint 40 intézményében tevékenykedtek az 
Őrangyalok. A Provident önkéntesei 2004 óta több 
mint 60 000 munkaórát dolgoztak óvodákban, fo-
gyatékkal élők, idősek, illetve veszélyeztetett anyák 
és problémás fiatalkorúak otthonaiban, kórházak-
ban, orvosi rendelőkben, támogatva ezzel az intéz-
mények munkáját országszerte.

A Provident Pénzügyi Zrt.-ről: 
A Superbrand díjas Provident Pénzügyi Zrt. a sze-

mélyi kölcsönök piacának meghatározó szereplője 
immár 13 éve Magyarországon. A vállalat angol gyö-
kerekkel és 130 éves üzleti tapasztalattal bír, anyacé-
ge a londoni tőzsdén jegyzett International Perso-
nal Finance (IPF), nyolc országban 2,5 millió ügyféllel 
rendelkezik. Közel 4000 munkatársával a Provident 
Magyarország egyik legnagyobb munkáltatója, és 
egyben Magyarország és a régió hatodik Legjobb 
Munkahely (2012) címének birtokosa. 2013-ban a Gal-
lup Intézet, első magyar cégként a világ harminckét 
legjobb munkáltatója közé is beválasztotta a pénz-
ügyi vállalatot. A Provident jelenleg közel 300 ezer 
ügyfele a hitelképes magyar társadalom egészét ké-
pezi le, 90 százalék feletti ügyfél-elégedettséggel. 
2010-ben és 2011-ben és tavaly is elnyerte a Kiválóság 
az Ügyfélkiszolgálásban Díjat. A Provident rendkívül 
szerteágazó CSR tevékenységet is folytat, minden év-
ben közel 30 millió forint támogatást nyújt különböző 
célokra, kollégáik pedig az elmúlt években több mint 
60 000 munkaórával segítettek önkéntesként oktatási 
és szociális intézményeket szerte az országban.

cSüTörTökön

19.30-korMiskolcról, 
rólunk A MiSkolc TelevíziÓ 

MűSorán

Simon János

Bayer Zsolt

Helyzetkép

l  HorToBáGYi HíDi váSár :  
augusztus 19. – 3000 Ft

l  ePerjeS, lŐcSe, SzePeSvárAljA:  
július 26. – 5000 Ft

l  GYŐr, PAnnonHAlMA:   
augusztus 2. – 7000 Ft

l  AlSÓSzTreGovA–Fülek– 
loSonc:  augusztus 09:  – 4000 Ft

l  krAkkÓ, zAkoPAne, WieliczkA: 
augusztus 09–10. – 19 000 Ft

l   viSeGráD–eSzTerGoM–SzenT-
enDre: augusztus 02. – 6000 Ft

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

www.koruTak.hu

ez A kUPon 
500 FT-oT Ér!  

1 ÚTrA 1 FŐnek!

"

"

Miskolc város közigazgatási területén 

díszfák növényvédelmi permetezését  
végezzük 2014. 06. 30. és 2014. 07. 10. között. 

Az alábbi szerek felhasználásával:
runner 2F, Topas 100 ec, csöpmix,  

Silwet, Mospilan SG, Decis Mega

Munkavégző: BOGÁRMÉRNÖKSÉG KFT.

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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A Miskolctapolcai 
Strandfürdő régi főépü-
leténél, a földszinten gé-
pészeti szerelés folyik, az 
első emeleten a falazás 
mellett még bontanak 
is, szigetelik a masszázs-
épület tetejét. A tető acél-
szerkezete a kúpok levá-
gásával egyetemben már 
elkészült, most a kiegészí-
tő gyűrűket emelik be.

Már áll a három sza-
unatorony acélszerkeze-
te, és elkezdődött a tornyok közöt-
ti acélfolyosó szerelése is. A főépület 
íves teraszrésze is formát ölt lassan. 
– Emellett nagyon sok olyan munka-
folyamattal is halad a kivitelező, ami 
nem látványos, de nagyon fontos, ilyen 

például a főépületben a tűzgátló fes-
tés, a liftalap elkészítése vagy a belső 
medencék betonacél-szerelése – tette 
hozzá Pásztor Attila, a Miskolci Vá-
rosfejlesztési Kft. projektmenedzsere. 
Hasonlóan ütemesen haladnak az öl-

tözőépülettel: készül a gipsz-
karton vázszerkezet, folyik a 
gépészeti szerelés, a falazá-
sok, és már beemelték a lelá-
tóelemeket.

A medence burkolásá-
nak előkészítése is elkezdő-
dött, a túloldalán található 
dombháznál is folyik a le-
látók szerelése, és már a gé-
pészeti és villanyszerelésnél, 

tetőszigetelésnél tartanak. Mindeköz-
ben természetesen dolgoznak a köz-
művesítésen is, a héten elkezdődött a 
strandfürdő távhővezetékének kiépí-
tése a Kemény Dénes Sportuszodától 
az Aradi sétány irányába.

Már próbaüzemen működik Mis
kolc új biogázüzeme, amely szenny
víziszap és élelmiszerhulladék 
felhasználásával egyaránt képes 
hő és villamos energiát termelni. 

Mint ismeretes, nemrégiben újabb 
fontos beruházással bővítette egy-
re „zöldülő” energiatermelését Mis-
kolc: több mint 2 milliárd forintos 
beruházással új biogázüzemet hoz-
tak létre a MIVÍZ szennyvíztisztító 
telepén. A szennyvíziszap így már 
helyben hasznosul, s az eddigi szál-
lításból adódó tehergépjármű-forga-
lom is mérséklődik.

Árvai Károly, a Biogas-Miskolc 
Kft. üzemvezetője elmondta, a pró-
baüzem a MIVÍZ belső szennyvízi-
szapjának felhasználásával június 

elején indult el, és három-négy hó-
napig tart majd. Ezt követően kez-
dik beszállítani és felhasználni a 
külső szennyvíziszapot, az élelmi-
szerláncoktól beszállított élelmi-
szer-hulladékot, cefrehulladékot, 
húslét, vérlepényt. Ezek bekerül-
nek a két fermentorba, amelyek da-
rabonként 3900 köbméteresek. Az 
összeállított „mix”, vagyis homo-
genizált anyag 22 napot tölt a fer-
mentorban, ahol 37 °C-on, mezofil 
technológiával termelődik belőle 
biogáz, vagyis metángáz. Ez a gömb 
alakú gáztartályba kerül, amely Ma-
gyarország legnagyobb biogáztar-
tálya a maga 3840 köbméteres táro-
lókapacitásával. Innen megy a gáz 
a két gázmotorba, amely villamos 
energiát állít elő.

Két új játszóteret adtak át 
a napokban Miskolcon. Az 
Almáskertben, valamint a 
Futó utcában kialakított, 
EUkonform létesítmények 
beruházási összköltsége 
meghaladja a nyolcmillió 
forintot.

A játszótereket Gonda 
Géza önkormányzati kép-
viselő kezdeményezésére 
és szorgalmazására hozták 
létre. Mint elmondta, ezen 
a területen harminc éve 
nem adtak át új játszótere-
ket, a régiek pedig nagyon 
leromlott állapotban van-
nak. A most átadott, új, 
EU-konform, többfunkciós 
létesítmények biztonságosak, 
játszóeszközeik korszerűek, 
megfelelően ki tudják elégí-

teni a környékbeli gyermekek 
mozgásigényét. 

Az apróságok hamar, már a 
napokban megtartott műsza-

ki átadást követően birtokba 
vették a területeket. A két be-
ruházás összköltsége megha-
ladta a nyolcmillió forintot.

Közel 30 millió forintos 
rekonstrukciós beruházás 
kezdődött szerdán a Nép
kertben. A projekt aszfal
tozási munkálatokkal in
dul, de a járdák felújítása 
mellett több fejlesztés is 
lesz még nyár végéig.

Eperjesi Erika, a terü-
let önkormányzati kép-
viselője elmondta, vannak 
részek, ahol teljes hosszá-
ban új burkolatot kap a já-
rófelület, máshol azonban 
csak a töredezett szakaszo-
kat kell felújítani. – 1700 
négyzetméteren végzünk 
aszfaltozási munkákat a 
Népkertben. Ez a fázis kö-
rülbelül 9 millió forintba 
kerül, de a beruházás akkor 

sem áll le, ha megújultak a 
járdák.

A javítás, fejlesztés az 
egész Népkertet érinti – nyi-
latkozta a képviselő, aki ar-
ról is szólt: a nyár folyamán, 

a Király utcai oldalon lévő 
játszótér is megújul – új já-
tékelemeket, játszóvárat, fit-
neszeszközöket helyeznek 
ki. A beruházás nyár végére 
fejeződik be.

Nemrégiben megkezdődött az 
Arany János utca – Király utca – 
Vörösmarty utca által határolt, a 
régi Mese cukrászda mögötti 
térnek és környékének komp
lex felújítása. Molnár Péter, a 
körzet önkormányzati képvi
selője elmondta, közel egy évti
zede várat magára a fejlesztés, 
az itt élők régi vágya valósul 
meg tehát a most megkezdett 
munkával, melynek összköltsé
ge mintegy 24 millió forint.

– Alig vártuk már, hogy meg-
kezdődjön végre a tér felújítása – 
mondták egybehangzóan a mun-
kagépek megjelenésére összesereglett 
környékbeliek. Molnár Péter elmond-
ta, már el is készült egy járda az Arany 

János utcán, s újraaszfaltoztak egy sza-
kaszt az utcában, ahol zebrát is fel-
festenek a gyalogosok biztonsága 

érdekében. A tér mellett futó kerék-
párutat egy szakaszon kiszélesítették, és 
járdát, valamint az idősek napközijéhez 

egy rámpát is építettek. A tér hátsó ré-
szén rendbe teszik a töredezett aszfal-
tot, a régi szegélyköveket kiszedik, és 

újakat raknak ki a helyükre. A 
tér kövezetét szintén felszedik, és 
díszburkolatot raknak le helyet-
te, teljesen lecserélik a vízelve-
zető rendszert. Elhelyeznek egy 
térfigyelő kamerát is az egyik 
épület oldalán. – A tér felújítása 
közel egy évtizede várat magára, 
régi igény már tehát az itt élők ré-
széről. Reményeim szerint a Vö-
rösmarty városrész szívében egy 
élhető teret fogunk tudni átadni 
augusztusban – fogalmazott az 
önkormányzati képviselő, aki el-

mondta azt is, hogy a 24 millió forintos 
beruházás jelentős részét az egyéni kép-
viselői alapjából finanszírozza. 

MedenceBurkolás,  
vezetéképítés tapolcán

Hamarosan elkezdik lerakni a miskolctapolcai 
fürdő 50 méteres medencéjének a csempéjét. 
az épületekkel is folyamatosan halad a kivitele-
ző, és jól érzékelhető a változás a dombháznál is, 
ahol elérkeztek a tetőszigeteléshez. A fürdő-
fejlesztés érint kerítésen kívüli területeket is: 
elkezdődött a távhővezeték kiépítése a Kemény 
Dénes Sportuszoda és az Aradi sétány között.

Működésben  
a biogázüzem 

Közel 30 milliós beruházás

Megújul, Megszépül a Belvárosi tér

Az avasi temető kitakarításával kezdődik június 30-án az a környezet-
védelmi tábor, amelyet Fodor Zoltán önkormányzati képviselő szervezett, 
középiskolások számára.  A mintegy 80 résztvevő diák július 25-ig hulla-
dékgyűjtést, tereprendezést végez, ingyenes, kulturális és szabadős progra-
mokon vesz majd részt. Fodor Zoltán elmondta, a tábor – a történelmi Avas 
megtisztítása mellett – arra is jó alkalom, hogy a fiatalok ismerkedjenek, ba-
rátkozzanak egymással, közösségek alakuljanak ki. 

Környezetvédelmi

tábor

Két új játszóteret adtak át
a Népkertben



A Lévay-emlékanyag 1975-től a 
diósgyőri Déryné házban, majd 
1988-tól Sajószentpéter múzeumá-
ban volt látható. Az ezredforduló 
után – a gimnázium alapításának 
évfordulójához kötődve – ismét a 
Herman Ottó Múzeum vállalko-
zott a töredékes bemutatásra, 2011-
ben pedig a gimnázium által szer-
vezett nagyszabású tudományos 
konferencia elevenítette fel „Lévay 
és kora” címen munkásságát. Ez 
egyfajta tisztelgés is volt Lévay dísz-
polgárságának centenáriumán.

Lévay Józsefet Miskolc annak isme
retéban választotta díszpolgárává, hogy 
a megyei státuszt betöltő költő 
mindvégig tiltakozott a vá
ros önállósága ellen. Mis
kolc fejlődését a megye 
részeként képzelte el, 
csak azt tartotta fon
tosnak, hogy „sza
baduljon meg a 
diósgyőri korona
uradalom fenn
hatósága alól úgy, 
hogy váltsa meg 
a bérelt királyi ha
szonélvezetet”. Ez 
1877ben valóban meg 
is történt.

Lévayval szemben leg
jobb barátja, Horváth Lajos 
(1824–1911) országgyűlési képvi
selő egyike volt azoknak, akik mindent 

megtettek azért, hogy a város az önál
ló, polgári fejlődés útjára léphessen. 

A barátság Szemere Bertalan 
minisztériumában, 1848

ban alakult ki közöttük. 
Mindketten követték 

a kormányt Debre
cenbe is, ahol Lévay 
első igazi szerelmi 
kapcsolata alakult. 

A fiatal hölgy 
Pápay Zsuzsika 
volt, akinek fény
képét és az emlék

könyvébe írt két 
Lévayverset (Fehér 

galamb száll a levegő
be, illetve Nyissatok hát 

kaput, hadd menjek ki rajta) 
ismerjük. A leány nevelőapja dur

ván eltanácsolta a „biztos állás nélküli 

költőt”, amit ő soha nem tudott feled
ni. 1849ben ezért rövid időre vissza
tért szüleihez, majd Pestre ment, ahol 
1850–1852 között, Miskolcra visszaté
réséig a Pesti Napló rovatvezetője volt.

Lévay József gazdag emléktárá
ból emeljük ki, hogy 1921 nyarán az 
Avastetőn platánfát ültettek emlé
kére, de ez ma már nem lelhető fel. 
1929ben került az első márványtáb
la a Hunyadi utcai házára, (jobb felső 
képünkön) de onnan nyoma veszett. 
A ma látható és olvasható táblát 1932
ben avatták fel. Lévay József legendás 
avasi, Jézuskútja sori pincéjét ma már 
nem tudtuk azonosítani, pedig járt 
ott Arany János és Tompa Mihály is. 
A Lévaykultusz ápolásában fontos 
szerepet töltött be az 1923tól műkö
dő egyesület, amely 1978tól újjáala
kult Lévay József Közművelődési Ba
ráti Körként, majd napjainkban mint 
Közművelődési Egyesület működik.

Dobrossy István

Múlt és jelen

1929 nyarán avatták fel a Borsodi Bükk Egylet turistaszállóját, a „Bükk Ott
hon”t az Avason. A képeslap fénykorában ábrázolja az épületeket. Öt nagy szo
bájában egyszerre 7080 turista tudott éjszakázni. A telek egykor Latabár Endre 
színidirektoré volt, halála után új építkezés történt, majd vendéglátóhely, a Bob 
csárda működött itt. Aztán a város átadta a Bükk Egyletnek, s ők építették a ge
rendából és deszkából álló „otthon”t. Kezdetben sokan  vették igénybe, később bi
zonyos körülmények – például a kivilágítatlan út – miatt csökkent a vendégszám. 
1939ben meg is szűnt, s 1940. január 17én az üres épület porig égett, emlékét ma 
már csak képeslap őrzi.  Dobrossy I. | fotó: MocsárI L., képesLap: sáfrány Gy. J.

akkor...

...és Most

Miskolci napló8
Lévay József szobra

a város díszpolgárának hagyatéka
(3. rész)

A tömeg az utcára vonult, Tarnay 
Gyula főispán és alkalmi szónokok 
lelkesítő beszédeket tartottak. A vá
rosban állomásozó katonai alaku
latok tisztikara az éjszakát a Pan
nónia szállóban töltötte, ünnepelt. 
Ugyanilyen tömeg volt a színház
zal szemben az Abbázia kávéház
ban. Augusztus 5én elrendelték a 
hadi menetrend életbe lépését, hi
szen az orosz–német határinciden
sek túl közel estek a monarchia ha
tártelepüléseihez. Augusztus 6án 
beállt a hadiállapot a monarchia és 
Oroszország között is, majd tíz nap
pal ezután frontra 
indultak a miskolci 
10es honvédezred 
katonái. Az ezred 
vonulásáról mind
össze egy képet is
merünk, amely a 
Széchenyi utcán 
az Aranyszarvas 
gyógyszertár és 
a Pannónia szál
loda közötti sza
kaszon készült. A 
bevagonírozás a 
Tiszai pályaudva
ron történt, ahol a 
miskolciak még el
búcsúzhattak hoz
zátartozóiktól.

A Miskolczi Napló augusztus 18ai 
száma, amikor tájékoztat arról, hogy 
„Elmentek a honvédek”, felhívja a 
városlakókat, hogy „A király szüle
tésnapjára lobogózzuk fel a várost!”, 
majd jelenti, hogy a lap „hivatalosan 
cenzurált távirati híreket” közöl. A 
cenzúra végigkísérte a háborús éve
ket, s a frontról is cenzúrázott lapok 
érkezhettek. Ezért van különös értéke 
a korabeli katonanaplóknak, jóllehet 
hivatalosan ezek írását is megtiltot
ták. A miskolci 10esek megjárták a 
háború mindhárom frontját: Galíci
át, ÉszakErdélyt és az olasz Piave–

Isonzó frontot. A múzeumi, levéltá
ri, vagy családban őrzött hagyatékok 
között mégis nagyon ritka az olyan 
napló, amelynek tulajdonos írója vé
gigjárta mindhárom hadi helyszínt. 
A legtöbbjük hadifogolynapló, s ezek 

keltezése 1914–1915, a galíciai front. 
A hivatalos katonai jelentések arról 
szólnak, hogy térségünk katonáit itt 
vetették be, s a przemysli erőd védel
mében, kitöréseiben szenvedték el a 
legnagyobb áldozatokat.

Przemysl Bártfától északkeletre, 
a magyar határon túl, ma Ukraj
na területén található (akkor Nyu
gatGalícia volt). 1914. november 12. 
és 1915. március 22. között több ost
roma is volt a San folyó parti erődít
ményrendszernek. A védelmet főleg 
magyar ezredek, katonai egységek 
biztosították. Az erődrendszert – 
amelyet az oroszok körbezártak – 
ezer ágyú, lőszer és fegyverraktárak 
sokasága védte. Amikor az élelmi
szerkészlet elfogyott – 1915 január
jától – 9000 katonalovat vágtak le, 
de előtte felélték a konzerv és más 
élőállatállományukat. A vár feladá
sa előtti kirohanáskor 10 000 ka
tona halt meg. A kortárs kiadvány 
katonai szempontból mérlegeli, 
hogy mi volt az erődítmény felrob
bantásának, majd feladásának ha
tása és stratégiai jelentősége. Végül 
megtudjuk, hogy 117 000 katoná
ról volt szó, aki vagy meghalt, vagy 

hadifogoly lett, ha 
szerencséje volt, 
valamelyik sebe
sültszállítmánnyal 
visszatért Mis
kolcra, ahol Ma
gyarország első, 
a galíciai front
hoz legközelebb 
eső hadikórházát 
alakították ki. Mi 
ezt úgy ismerjük, 
mint a Sajó parti 
kolerakórházat, il
letve annak mára 
maradt temető 
töredékét.

(Folytatjuk)
Dobrossy István

Száz éve kezdődött a Nagy Háború, az első világégés (1. rész)

A 10-es honvédek vonulása bevagonírozásra, 1914 augusztusa 

Katonák a Tiszai pályaudvaron, 1915. Csoportkép, 1916. december 25. 

A Miskolczi Napló 1914. július 1-jei száma szinte teljes terjedelmében 
ferenc ferdinánd és neje szarajevói meggyilkolásával foglalkozott. 
Június 28-án történt a merénylet, s egy hónap múlva, július 28-án a 
monarchia hadat üzent Szerbiának. Kitört a Nagy Háború. (Az I. világ-
háború elnevezés, vagy megjelölés csak 30 év múlva került a köztu-
datba). Az általános mozgósítás híre és a plakátjai augusztus 1-jén 
általános lelkesedést keltettek a városban.
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A szabadtéri versenyszezonban 
hamarosan következnek az atlétikai 
magyar bajnokságok. A zsúfolt ver-
senyszezonban egymást érik a külön-
böző felkészülési versenyek, melye-
ken az MVSI atlétái is részt vesznek, 
és számos érmet hoznak Miskolcra.

Június 7-én Debrecenben a nem-
zetközi gyerekversenyen három kor-
csoportban indultak fiataljaik, akik 
az öt érem mellett értékes helyezése-
ket is szereztek a rangos mezőnyben. 
A legkiemelkedőbb teljesítményt Tö-
rök Gergely nyújtotta, akinek magas-
ugrásban abszolvált 153 centiméteres 
első helye válogatott meghívót ered-
ményezett számára! Ezzel Ő már a 
negyedik miskolci gyerekatléta, aki 
az őszi lengyelországi válogatott via-
dalon képviselheti hazánkat.

Az idősebbek a Budapest Bajnok-
ságon versenyeztek június 14–15-én a 
serdülő, ifi, junior és Szuperliga pon-
tokért, valamint helyezésekért.

A serdülő korosztályban eddig még 
hivatalos versenyen senki sem ugrott 

ötösugrásban 19 méter felett. Világi 
Marcell viszont 2 centivel még túl is 
szárnyalta azt, és magabiztosan győ-
zött, mint ahogyan a 100 m-es síkfu-
tásban is. Rajta kívül Edőcs Fanni ifi 
100 m-es gátfutásban elért aranyjel-
vényes minősítést érő időeredménye 
és Zádeczki Luca ötösugró ezüstérme 
kiemelendő az MVSI-s atléták teljesít-
ményei közül, míg Kovács Soma gya-
loglásban a felnőttek között is megáll-
ta a helyét!

sportiskolás éremeső

Miskolc idén is kivette a részét 
a Magyar Úszás Napja elnevezé-
sű, országos programsorozatból, 
június 21-én.

– A tavalyi sikeres első rendez-
vény után idén is örömmel tettünk 
eleget a Magyar Úszó Szövetség 
felhívásának, amely részét képez-
te az egész Európát átfogó, tavaly 
51 országot felvonultató kezdemé-
nyezésnek, a „European Aquatics 
Day”-nek – nyilatkozta Hölcz Pé-
ter, az MVSI Miskolc Városi Sport-
iskola Nonprofit Közhasznú Kft. 

versenyigazgatója, egyben a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Úszó 
Szövetség főtitkára. A Kriza Ákos-
nak, Miskolc polgármesterének fő-
védnökségével zajló rendezvényt a 
korán kelők, azaz az úszók nyitot-
ták meg reggel a Kemény Dénes 
Városi Sportuszodában. Emellett 
edzésbemutató, babaúszás, profi 
és amatőr vízilabda derbi, szink-
ronúszás, víz alatti torna, búvár-
merülés és úszásoktatás-bemutató 
is szerepelt a vizes sportokat nép-
szerűsítő eseménysorozat miskolci 
programjai között. 

 

Máltára utaznak Tomiszlav Szivicsék

A Magyar Úszás Napján 
Abszolút győzelem és a legjobb mű-
szaki megoldás – nagyszerű ered-
ménnyel zárt a Miskolci Egyetem 
csapata a Bosch-csoport Go-kart, Go-
Bosch! elnevezésű program megmé-
rettetésén, nemrégiben a Hungaro-
ringen.

A feladat az volt, hogy a Boschtól ka-
pott vadonatúj gokartokat vértezzék 
fel a jövő technikájával: elektronikus 
gázpedállal, az eredeti féktől független 
elektronikus rögzítőfékkel, valamint az 
irányítást automatizáló ultrahangszen-
zorokkal. Az első évet tehát sikeresen 
zárta a ME-
Kart, a java 
azonban még 
hátra van, öl-
döklő fejleszté-
si versenyben 
dől el ugyanis, 
ki építi meg a 
legjobb, telje-
sen önjáró jár-
művet a harma-
dik év végére.

Trohák Attila, az Automatizálás és 
Infokommunikációs Intézeti Tanszék 
adjunktusa elmondta, több fejlesztést 
is végre kell hajtaniuk a gokarton. El 
kell látni többek között sávtartó au-
tomatikával, követő automatával, de 

olyan felada-
tokat is tudni 
kell majd vég-
rehajtani a jár-
művel, mint 
például a sofőr 
nélküli par-
kolás merőle-
gesen. Olyan 

funkciókat is meg kell ugyanakkor 
valósítani, mint hogy gombnyomásra 
a családi ház parkolójába is be tudjon 
állni a jármű, vagy akár egy parkoló-
házban képes legyen parkolóhelyet is 
találni.

A csapatot meglátogatta Kriza Ákos 
is, aki élénken érdeklődött a jármű pa-
ramétereit, illetve a technikai csemegé-
ket illetően, majd kiemelte, hogy a Mis-
kolci Egyetem sikerét a város is elismeri, 
és segíti a továbbiak elérésében is.

– Úgy gondolom, hogy az együtt-
gondolkodást támogatni kell, ezeknek 
a lehetőségeknek biztosítani kell a te-
ret. Véleményem szerint a jövőben az 
együttgondolkodás már egy hármas 
egységben fog történni a város, a helyi 
gazdasági szereplők, valamint az egye-
tem között – hangsúlyozta Miskolc pol-
gármestere. FoTó: V. CS.

Miskolci győzelmet hozott a 
Magyar Úszás Napja alkalmá-
ból Balatonfüreden rendezett 
nyíltvízi országos bajnokság 
ifjúsági versenye. A Miskolc 
Városi Sportiskola színeiben 
induló Kiss Attila remek ver-
senyzéssel, 1:31:50-es ered-
ménnyel első lett a 7 és fél 
kilométeres távon.

A versenyről szinte rögtön a 
kórházba vezetett azonban az 
útja, ugyanis a viadal többi in-
dulójához hasonlóan, a miskol-
ci tehetséget is ledöntötte egy 
vírusfertőzés.

– Az 1250 méteres pályán, 
a hatodik körben értem utol 

szegedi riválisomat, s előztem 
meg. Sajnos, a legkisebb ellen-
ségekre, a vírusokra nem sike-
rült felkészülnöm, úgyhogy tő-
lük kikaptam – elevenítette fel 
az eseményeket Kiss Attila.

A miskolci sportoló vasár-
nap napközben lett rosszul, és 
a magyar úszás napi rendez-
vény szinte teljes mezőnyéhez 
hasonlatosan kórházba került, 
ahol egy pár napig még marad-
nia kell. Egyelőre még nem le-
het tudni, mi okozta a füredi 
öbölben a tömeges rosszullétet. 
Mint Kiss Attila elmondta, so-
kan lebetegedtek, még Miskolc-
ról a Jövő bajnokai programban 
résztvevő kicsik is.

Sorsdöntőnek mondha-
tó találkozót játszott szom-
baton, hazai környezetben a 
Pannergy-MVLC OB I/B-s férfi vízilabdacsapata. A 
gárda hatalmas csatában kétgólos győzelmet aratott 
a Neptun SC ellen. Szerdán a Nagykanizsa vendége-
ként ismét nyerni tudtak a miskolciak, akik így szin-
te biztos, hogy osztályozót játszhatnak az OB I-be ke-
rülésért. Ehhez szombaton, hazai pályán – szintén a 
Nagykanizsa ellen – egyetlen pontot is elég szerezniük.

 
Eredmények:
MVLC – Neptun SC 10–8 (1–1, 2–2, 2–3, 5–2)
KVSE – MVLC 5–7 (1–3, 1–2, 2–1, 1–1)

A máltai Birkirkara FC ellen ját-
szik az Európa-liga első selejtező-
körében a DVTK. A héten a büki 
edzőtáborban két felkészülési 
mérkőzéssel hangol a nemzetközi 
kupaszereplésre a csapat.

Antal Botond és Bori Gábor után 
újabb két játékossal egyezett meg a 
klub múlt héten: Dražen Okuka és 
Németh Milán már a hétfői, büki 
edzőtáborba is elutazott. A buszozás 
közben kapta a hírt a csapat, hogy 
az Európa-liga első körében Máltára 
utazik majd. Az első mérkőzést pá-
lyaválasztóként Debrecen új aréná-
jában játsszák július 3-án (jövő hét 
csütörtökön) 20.30-tól, a visszavágót 
pedig egy hét múlva rendezik 19.30-
tól. Az FC Birkirkara stadionja a di-
ósgyőrihez hasonlóan nem felel meg 
az UEFA elvárásainak, így nemzet-
közi mérkőzéseit a Ta’ Qali Nemzeti 
Stadionban játssza.

A nyoni sorsolást köve-
tően beszéltünk a helyszí-
nen tartózkodó Szabó Ta-
mással.

– 78 csapat szerepelt a sorso-
láson, mi voltunk a legjobb 
nem kiemelt. Sikerült elke-
rülnünk a kazahsztániakat, 
ennek örülünk. A máltaiak 
pedig nem gyengék, hiszen 
folyamatosan az euró-
pai porondon szerepel-
nek az utóbbi években, 
de nem esélytelenként 
vághatunk neki a párharcnak. 
Szerencsésebb lett volna termé-
szetesen, ha idegenben tudunk 
kezdeni, de így kell megpróbál-
ni továbbjutni – mondta az ügy-
vezető.

Hétfőn az is kiderült, a Puskás 
Akadémia ellen kezdi a követ-
kező bajnokságot a DVTK: jú-
lius utolsó hétvégéjén, hazai pályán 

fogadják Benczés Miklós együttesét. 
Kedden pedig lejátszotta első nyá-

ri edzőmérkőzését a csapat: La-
zar Marjanović és Miroslav 

Grumić találatával 2–0-ra 
nyert az osztrák másod-
osztályú SV Mattersburg 
ellen.
– Első edzőmeccsnek ez 

teljesen rendben volt. Lát-
szott, hogy tompák vol-
tunk, hiszen délelőtt még 
konditermi edzésen vettek 
részt a játékosok. Elégedett 
vagyok, mert nem kap-
tunk gólt, és száz százalé-
kos volt a helyzetkihasz-
nálásunk – nyilatkozta a 
lefújás után Tomiszlav Szi-
vics vezetőedző.

Szombaton a szlovák 
élvonalból kieső Nyitrá-

val találkozik 17 órakor a DVTK 
felkészülési mérkőzésen, Bükön.

dupla győzelem a hungaroringen
9  

A Puskás ellen kezdi a bajnokságot a DVTK

miskolci úszó győzelme a Balatonnálsorsdöntő  
találkozó
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BENZINKÚTKEZELŐT  
ÉS SHOPOS DOLGOZÓKAT  

KERESÜNK, MISKOLCON 
a Győri kapu és Vologda utca sarkán található 

MOBIL PETROL benzinkútra.
Elvárások:
l Benzinkútkezelőknek töltőállomás-kezelői szakképesítés,
l  Shopos kollégáknak középfokú kereskedelmi végzett-

ség vagy vendéglátásban szerzett tapasztalat szükséges

A jelentkezéseket a hirdetés megjelenését követő  
egy héten belül kérjük megküldeni  

a mobilpmiskolc@gmail.com e-mail címre.

DECC HUSKROUA/1001/058
A BOKIK 2013-14-ben részt vesz egy HUSKROUA határ 
menti pályázat megvalósításában, amelynek célja, hogy 
a magyar–román–ukrán határ menti térségben felmérje 
a kulturális és kreatív ipar helyzetét, segítse annak fejlő-
dését.
Ennek érdekében a partnerekkel közösen feltérképezzük 
az iparág gazdasági helyzetét, elemezzük a lehetőségeket 
és kihívásokat. Képzéseket tartunk és ajánlásokat kínálunk 
egy összehangolt, átfogó politika kialakítása érdekében.    

Innováció a Baross Gábor 
Szakközépiskolában

A Miskolci Baross Gábor Közlekedési és Postafor-
galmi Szakközépiskola 2012 szeptemberében sikeres 
pályázatot nyújtott be a TÁMOP-3.1.4-12/2 számú pá-
lyázati felhívásra, melynek témája „Innovatív iskolák 
fejlesztése”.

 
 A projekt pozitív döntést követően 2013. január 15-én 

kezdődött meg. A pályázat keretében az intézmény peda-
gógiai-módszertani megújulása, szaktárgyi tanár tovább-
képzések, a diákok egészséges életmódra nevelése, környezet-
tudatos szemléletük kialakítását megcélzó iskolai szabadidős 
tevékenységek ösztönzése, digitális, sport- és egyéb tanesz-
közök intézményi szintű fejlesztése valósul meg.

A 2013/14-es tanév I. félévében intézményünk a több mint 
47 millió forintos támogatás segítségével a következő progra-
mokat valósította meg:

•  A 9. évfolyamos diákok heti rendszerességgel járnak úszni 
és korcsolyázni

•  Az iskola minden diákja ősszel egészségnapi programo-
kon vett részt, ahol előadásokat hallgathattak, egészséges 
termékeket kóstolhattak.

•  Az iskola minden osztálya dohányzást megelőző csoport-
foglalkozáson vesz részt.

•  Az érdeklődő tanulók a jogosítvány megszerzéséhez kap-
csolódó közlekedési ismereteket szerezhetik meg

•  Havonta egy alkalommal túrát szerveztünk a Bükkbe.
•  A tehetséges diákok tanulmányi versenyeken mérhették 

össze tudásukat.
•  Folyamatosan zajlanak a filmklub programjai, az iskola-

újság szerkesztése.

Ezek a programok a 2014/15-ös tanévben is folytatódnak.
A projekt az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., 

mint Közreműködő Szervezet segítségével valósulhatott meg.

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?

M
UN

KA
LE

HE
TŐ

SÉ
G!

rikkancsmiskolc@gmail.comE-mail:    

06-30-352-8040Telefon:

Munkatársaink hétköznap telefonon 15 és 17 óra között érhetők el.

Az akció érvényes: 
2014. 06. 28-tól 2014. 07. 04-ig 

Coccolino öblítő, 1 l 539 Ft
Coccolino öblítő, 2 l,  499 Ft/l 999 Ft
Silan öblítő, 1 l  499 Ft
Silan öblítő, 2 l, 499 Ft/l 999 Ft
Lenor öblítő, 1 l  599 Ft
Silkylux mosógél, 4 l, 250 Ft/l 999 Ft
Tomi mosópor, 6,5 kg, 461 Ft/kg 2999 Ft
Pur mosogató, 900 ml, 443 Ft/l 399 Ft
Ariel gélkapszula, 32 db-os, 82 Ft/db 2629 Ft
Persil gélkapszula, 32 db-os, 75 Ft/db 2399 Ft
Viaszosvászon asztalterítő 140 cm széles  699 Ft/fm

Befőttes üvegek és tetők minden méretben kaphatók.

Apróhirdetés
Egy megfizethető „ÖNVÉDŐ” NAPKÖZIS 
TÁBOR, 9–14 éves fiúknak és lányoknak. A tá-
borban megtanítjuk a gyerekeknek, hogyan 
előzhetnek meg balesetet, bűncselekményt, 
tűzesetet, és mit tegyenek, ha mégis bekö-
vetkezik a baj. További információ www.mis-
kolc.imami.hu oldalon.

Pótvizsgára felkészítést vállalok általá-
nos és középiskolások részére humán tár-
gyakból, földrajzból, valamint angol és 

német nyelvből. Házhoz megyek nagyon 
kedvező áron Miskolc bármely pontjára. 
Tel.: 06-20/256-7949.
Eladó két babakocsi, könnyű szerkezetűek! 
Angol babakocsi esővédővel: 16 000 Ft, Be-
netton 2 funkciós, tolható és háton is hordoz-
ható: 12 000 Ft. Telefonszám: 30/484-6075 
vagy az esti órákban 46/435-373.

Több éves könyvelési gyakorlattal rendelke-
ző munkatársat keresünk. Érd.: 20/227-9299.

Munkaruházati üzletkötőt felveszünk  
B.-A.-Z. megye területére. Érd.: 20/227-9299.

AZ UNIÓ COOP ZRT. IGAZGATÓSÁGA 
AZ ALÁBBI INGATLANOKAT  

HIRDETI MEG BÉRBEADÁSRA:

l Szendrő, Rákóczi u. 5-7. sz. alatti COOP áruház oldalában 2 x 20m2 alapterületű üzlethelyiséget
l Ónod, Rákóczi u. 43. sz. alatti 183 m2 alapterületű üzlethelyiséget
l Miskolc, Szentpéteri kapu 64. sz. alatti 125 m2 alapterületű borozót
l Arnót, Alkotmány u. 2. sz. alatti – volt COOP ABC-ben kialakított 31 m2, ill. 3 db 32 m2-es üzlethelyiségeket
l Miskolc, Vörösmarty 17. sz. alatti, 3 db 40 m2 alapterületű helyiséget
l Eger, Rákóczi u. 48. sz. alatti COOP Szuper oldalában külön bejárattal 12 m2 helyiséget.

BÉRBEADÁSRA, VAGY ELADÁSRA:
l Nyékládháza, Vasút u. 22. sz. alatt 120 m2 alapterületű üzlethelyiséget nem élelmiszer jellegű bolt céljára
l Sajópálfala, Szabadság u. 28. sz. alatti italboltot 
l Hernádnémeti, Kossuth u. 73. sz. alatti ingatlan (volt húsüzem) 249 m2 

ELADÁSRA:
l Sajóecseg, Állomás u. 2. sz. alatti üzlethelyiséget

 AZ UNIÓ ÁFÉSZ AZ ALÁBBI INGATLANOKAT HIRDETI MEG ÉRTÉKESÍTÉSRE:
l Gesztely 1645 hrsz-on 2197 m2 beépítetlen belterületi ingatlan
l Gesztely 1666 hrsz-on 2512 m2 beépítetlen belterületi ingatlan
l Miskolc, 849/3 hrsz-on 4452 m2 szántó művelési ágú 10,82 AK értékű külterületi ingatlan
l Mezőkeresztes 6640 hrsz-on 1068 m2 kert 84/144-ed része

Érdeklődni: Habony Attila műszaki vezetőnél 30/289-0706, vagy Pásztor Istvánné ker. igazgatónál a 30/967-3118 telefonon.
Pályázatok beadási helye: UNIÓ COOP Zrt. Miskolc, Kossuth u. 1. Vezérigazgatói titkárság. Határidő: 2014. július 10.
Több pályázó esetén írásban küldünk értesítést a versenytárgyalás helyéről és idejéről.



A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

112014. június 28. | 26. hét | XI. évfolyam 26. szám
Miskolci Napló – A város lapja

Június 28. | szombat
10.00 | A Magyarországon élő lengye-

lek szentmiséje. Minorita templom.
13.30 | Falvédők és fakanalak. Garam-

hegyi Andrásné hímző és Horváth Pé-
ter fafaragó kiállítása. Diósgyőri Kézmű-
ves Alkotóház.

13.50 | III. Péter-Pál-napi mulatság. 
Kassai úti általános iskola.

19.00 | A senki szigete. Rock-musical. Mű-
vészetek Háza.

Június 29. | VASáRnAp
10.00 | Szent Péter és Pál búcsúja. 

Mindszenti plébánia.
11.00 | Jézus Szíve búcsú. Martin-kertvá-

rosi templom.

Június 30. | héTfő 
19.00 | Orgonapont. Collegium Musi-

cum-orgonaest. Polyák Lilla és Dob-
szay Péter (orgona). Avasi református 
templom.

Július 1. | kedd
19.00 | Jótékonysági koncert. A mi-

norita templom felújításáért. Minori-
ta templom.

Július 4. | pénTEK
19.00 | Az Art-Alom Művészeti Egye-

sület Gecse Sándor-emlékestje. A 
hejőbábai Kitörés Színpad Hamvas Béla 
egyfelvonásos művét adja elő: Olbrin Jo-
achim csodálatos utazása. Kiállít O. Pap 

Gábor festőművész és Mocsári Lász-
ló fotós. Gárdonyi Géza Művelődési Ház, 
Hejőcsaba.

Július 5. | szombat
10.00 | Egyéves a Miskolc Bolt és Café. 

Programok, nyereményjáték. Miskolc 
Bolt és Café.

  
kiállítás:
– XXVI. Miskolci Grafikai Triennále. 

Megtekinthető szeptember 7-ig. Miskol-
ci Galéria, Rákóczi-ház.

– Hódolván Tháliának. Fejezetek a miskol-
ci színjátszás történetéből. Állandó kiállí-
tás. Színháztörténeti és Színészmúzeum.

– Előképek. A XXVI. Miskolci Grafikai Tri-
ennále kiegészítő tárlata. Kunt Ernő 
munkái. Megtekinthető szeptember 
7-ig. Színháztörténeti és Színészmú-
zeum.

– Feledy Gyula és miskolci kortársai. 
Állandó kiállítás. Feledy-ház.

– Vér panoráma leng előttem el. A 
XXVI. Miskolci Grafikai Triennále kiegé-
szítő tárlata. A háború képei a grafiká-
ban. Megtekinthető szeptember 7-ig. 
Feledy-ház.

– Szalay Lajos grafikusművész emlék-
kiállítása. Újrarendezett állandó kiállí-
tás. Petró-ház.

– Miskolc és művészei. Fata György Kon-
dor Béla-díjas iparművész kiállítása. 
Megtekinthető szeptember 6-ig. Pet-
ró-ház.

Június 30. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Mis-
kolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 Program-
Pont 18.30 Miskolci Napló, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.17 
Időjárásjelentés 19.20 Sporthírek 19.23 ProgramPont 19.30 Magazin 20.00 
Miskolc Ma (ism.) 20.17 Időjárásjelentés 20.20 Sporthírek 20.23 Program-
Pont 20.30–06.00 Képújság.

Július 1. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc 
Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 ProgramPont 18.30 
Sportpercek 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthírek 
19.23 ProgramPont 19.30 Sportközvetítés felvételről 21.00–06.00 Képújság.

Július 2. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Mis-
kolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 Prog-
ramPont 18.30 Úton-útfélen 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.17 Időjárásjelen-
tés 19.20 Sporthírek 19.23 ProgramPont 19.30 Magazin 20.00 Miskolc Ma 
(ism.) 20.17 Időjárásjelentés 20.20 Sporthírek 20.23 ProgramPont 20.30 Ma-
gazin 22.35–06.00 Képújság.

Július 3. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 
Miskolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 Prog-
ramPont 18.30 Promenád, a Miskolc Televízió kulturális magazinja 19.00 
Miskolc Ma (ism.) 19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthírek 19.23 Program-
Pont 19.30 Helyzetkép 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.17 Időjárásjelentés 20.20 
Sporthírek 20.23 ProgramPont 20.30–06.00 Képújság.

Július 4. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Mis-
kolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 Program-
Pont 18.30 Egészségpercek 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.17 Időjárásjelentés 
19.20 Sporthírek 19.23 ProgramPont 19.25 Magazin 20.00 Miskolc Ma (ism.) 
20.17 Időjárásjelentés 20.20 Sporthírek 20.23 ProgramPont 20.30–06.00 
Képújság.

Július 5. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 18.00 
Miskolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.25 Miskolci Napló, közéleti 
magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.17 Időjárásjelentés 19.25 Sportpercek 
(ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.17 Időjárásjelentés 20.30–07.00 Képújság.

Július 6. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 15.00 
Mérkőzés 18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 18.25 Promenád, kulturális 
magazin 19.00 Krónika, hírösszefoglaló 19.25 Egészségpercek (ism.) 20.00 
Krónika, hírösszefoglaló 20.25 Honvéd7 21.00 Film 21.45–07.00 Képújság. 

pROgRAMAJánLÓ
program/kultúra

Július 1. a köztisztviselők napja Magyarországon, amely 
a törvény értelmében a köztisztviselők számára munkaszü-
neti nap. Ezen a napon szünetel az ügyintézés a polgármes-
teri hivatalban. Köszönik ügyfeleik szíves megértését. 

Első születésnapját ünnep-
li a Miskolc Bolt és Café, július 
5-én 10–14 óra között fergeteges 
programokkal várnak kicsiket 
és nagyokat. A szülinapi prog-
ramok között szerepel kézmű-
ves bemutató és kiállítás, helyi 
kézművesek kóstolóval egybe-
kötött bemutatkozása, hüllő-
tárlat – a Miskolci Vadaspark 
jóvoltából –, frissítő masszázs a 

Miskolctapolcai Aquaterápiá-
tól. Lesz gyerekeknek arcfestés, 
játék, bohóckodás, kutyusbe-
mutató, retro- és kézműves di-
vatbemutató. A szerencsés lá-
togatók autót nyerhetnek egy 
hétvégére, és családi belépőt két 
miskolci fürdőbe. További rész-
letek a programokról, a nyerési 
lehetőségekről az üzletben és a 
Facebookon.

Június 30. (hétfő) Kilián 
észak-dél társasházak: Alko-
tás, Árvíz, Bálint, Benedek E., 
Budai N. A., Csortos Gy., Do-
rottya, Erdélyi, Gagarin, Hun-
falvy P., Irinyi J., Iván, Kacsóh 
P., Kandó K., Kempelen F., 
Kiss tábornok 34–46., Köny-
ves K., Lányi E., Lorántffy Zs., 
Munkás, Szinyei M. P.

Kilián észak-dél magánhá-
zak: Aknász, Árvíz, Bánya-
mécs, Bertalan, Csipke virág, 
Iván, Lányi Ernő, Lorántffy 

Zs., Munkás, Mónus Illés, 
Róna, Vájár.

A lom továbbra sem tartal-
mazhat háztartási, veszélyes 
anyagot tartalmazó és fertőző 
hulladékokat: (állati tetem, trá-
gya). Gyógyszereket, éles-he-
gyes eszközöket, (injekciós tűk, 
fecskendők, vágó-szúróeszkö-
zök), metszési nyesedéket, épí-
tési törmeléket, gumiköpenyt, 
autóbontásból származó hulla-
dékot, autóroncsokat, üveg- és 
elektronikai hulladékot. 

SZünETEL AZ ügyInTéZéS

EgyéVES A MISKOLC BOLT

lomtalanítás, 27. hét

szombaton, 28-án a mi-
norita templomban 10 órától 
kezdődik a magyarországi 
lengyelek közös szentmiséje.

Vasárnap, 29-én, a Mind-
szenti plébánia Szent Péter és 
Pál búcsúját a 10 órai szent-
mise keretében ünneplik, 
melyet Mészáros Csaba dá-
nyi plébános mutat be. Itt a 
fél 12 órai szentmise elma-
rad. Ezen a napon tartják a 
martin-kertvárosi templom 
Jézus Szíve-búcsúját is. A 11 
órakor kezdődő szentmisét 
Mikolai Vince kanonok, fő-

esperes, diósgyőri plébános 
mutatja be.

kedden, július 1-jén 19 órától 
jótékonysági hangversenyt ren-
deznek a minorita templom-
ban, a templomfelújítás javára.

szerdán, 2-án a diósgyőri 
plébániatemplomban 18.30 
órakor mutatja be első szent-
miséjét Jósvay László atya, 
akit június 21-én szenteltek 
pappá Egerben.

Július 6-án, vasárnap, 10 
órai kezdettel tridenti rítusú 
szentmise lesz Miskolc-Pere-
cesen a Közösségi Házban. 

hARAng-hÍREK

Meghirdette Népszerű és 
Gyöngy bérletét szerdán a Mis-
kolci Szimfonikus Zenekar. Az 
együttes székhelyén, a Ma-
lomban megtartott sajtótájé-
koztatón az is nagy hangsúlyt 
kapott: biztos jövőképpel meg-
tervezett, igényes évadnak néz 
elébe az együttes.

– Fontos, hogy a Miskolci 
Szimfonikus Zenekar most, a 
nyár elején meg tudja hirdetni a 
következő évad bérleteit. Ez en-
nek az ideje, és hogy most is si-
került, azt bizonyítja, hogy biztos 
jövőképpel megtervezett, igé-
nyes évadnak néz elé az együt-
tes – emelte ki a szimfonikusok 
bérleteit bemutató sajtótájékoz-
tató elején Kiss Gábor alpolgár-
mester.

– Az igényességet jól tükrö-
zik a bérletes előadások, akár a 
szerzők, akár a vendégművészek 
neveit nézzük. Csak néhány pél-
da: vezényel majd itt Medveczky 
Ádám, Vásáry Tamás, vendé-
günk lesz Perényi Miklós gor-
donkaművész – mindannyian 
világhírűek – hangsúlyozta az al-
polgármester.

Hozzátette: a bérletes előadá-
sokon kívül is számos nagysza-
bású, újszerű kezdeményezéssel 
készülnek. – Ezekről a hamaro-
san megjelenő műsorfüzetből 
és természetesen az évad során 
folyamatosan tájékozódhatnak 
majd a zenekedvelők. Most, a 
bérletek meghirdetésével abban 
szeretnénk megerősíteni a mis-
kolciakat, hogy a hagyományo-
kat megőrizve, de azokat egyes 
elemeiben továbbfejlesztve, meg-
újítva, biztos alapokon készül az 
új évadra a Miskolci Szimfoni-
kus Zenekar – zárta szavait Kiss 
Gábor.

Szászné Pónuzs Krisztina cég-
vezető – aki május 8-tól áll a ze-
nekar élén – arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy két hagyományos 
bérletet hirdetnek most meg: a 
Népszerű 7, a Gyöngy 4 koncer-
tet tartalmaz – utóbbi eggyel töb-
bet, mint az elmúlt évadban, ám 
ugyanazon az áron vásárolhatják 
meg a zenekedvelők június 27-
étől az MKK, illetve a Filharmó-
nia jegyirodájában.

– Lesz egy harmadik bérletso-
rozat is a Zenepalotában, ennek 
részleteiről a nyári szünet után 
tudunk beszámolni. Nagyon 
fontos a zenekar életében az is, 

hogy két új lemez elkészítésével 
teljessé válik a Dohnányi-soro-
zatunk. Ezzel a miskolci szim-
fonikusok lesznek az elsők, akik 
Dohnányi Ernő minden szim-
fóniáját lemezre rögzítik – tette 
hozzá.

Gál Tamás Liszt-díjas karmes-
ter, érdemes művész, a zenekar új 
művészeti vezetője először is arról 
szólt, hogy „hihetetlen nagy lehe-
tőség” Miskolcon a szimfoniku-
sok művészeti vezetőjének lenni.

– Szakmailag én úgy nőttem 
fel, hogy tudtuk, a legjobb öt 
hazai zenekarban benne van ez 
az együttes. És meg is tapasz-
taltam, hiszen velük diplomáz-
tam, és azóta is többször jártam 
itt. Egy vendégkarmesternek 
természetesen mindig köny-
nyebb, mert a zenészeknek az 
új arc eleve inspirációt jelent. 
Számomra azonban perdöntő, 
hogy a zenekar jól érezze ma-
gát. Bízom benne, hogy a MÁV 
Szimfonikusokkal eltöltött 
húsz évem tapasztalatai, mód-
szerei itt is jól hasznosíthatók, 
és ahogy eddig, ezután is a szó 
teljes értelmében közös munka 
vár ránk – szögezte le.

Biztos jövőkép, igényes évad
bérletet hirdettek a szimfonikusok

Úrnapi körmenet a mindszenti templomban, 2014. június 22-én

Péter-Pál napja alkalmából 
ismét megrendezik a város-
rész mulatságát a Szentpéte-
ri kapuban. 

A területnek korábban 
nem volt saját nagyrendez-
vénye, ezért hívta életre Ná-
nási-Kocsis Norbert önkor-
mányzati képviselő 2012-ben 
a Péter-Pál-napi mulatságot. 
A sztárvendégekkel tűzdelt 
programra elsősorban idén 
is az ott élőket várják, aki-
ket vendégül is látnak, de ter-
mészetesen örömmel látnak 
mindenkit más városrészek-
ből is június 28-án, szomba-
ton a Kassai úti Rónai iskola 
udvarán.

A Péter-Pál-napok ezt 
a régi hagyományt eleve-
nítik fel, megújult formá-
ban: most már a szórakozta-
tó műsor kerül előtérbe, de 
természetesen a vásárt sem 
hagyjuk el – mondta a csü-
törtöki programismertető 
sajtótájékoztatón a gyöke-

rekről Tircsné Propper Valé-
ria, a városi hálózatért felelős 
könyvtári igazgatóhelyettes. 
A Szentpéteri kapui József 
Attila fiókkönyvtár ugyan-
is a kezdetektől fő szervezője 
a programnak. Nánási-Ko-
csis Norbert arról szólt: sze-
retnék, ha minden korosztály 
jól érezné magát, ezt szem 
előtt tartva hívták meg a fel-
lépőket is. A Bytheway első-
sorban a fiatalok, Dér Heni a 
középkorosztály, Szűcs Judit 
pedig a náluk idősebbek ér-
deklődésére tarthat számot. 
Bemutatkoznak a városrész-
ben működő nyugdíjasklu-
bok, otthonok művészeti cso-
portjai is. Ugyancsak hazai a 
pálya a blues-funkyt játszó, 
mindig fantasztikus hangula-
tot teremtő Metrum all Stars 
számára, a Miskolci Nemzeti 
Színház művészeiről, Eperjesi 
Erikáról és Kincses Károlyról, 
vagy éppen a Miskolci Musi-
cal és Dalszínházról nem is 
szólva – emelte ki a képviselő.

péter-pál-napi mulatság

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



Hatalmas érdeklődés, telt ház mellett mutatták be június 20-án este a jégcsarnokban az idei Ezrek operáját, Verdi Aidáját. A miskolci 
előadást a Magyar Állami Operaház és a Bartók Plusz Operafesztivál közösen állította színpadra, Aida és Radames történetének művé-
szi megjelenítése bizonyára ezúttal is sokaknak szolgált életre szóló élménnyel. Az Aida Giuseppe Verdi négyfelvonásos operája, szöve-
gét Auguste Mariette régész története alapján Antonio Ghislanzoni írta. 1871. december 24-én mutatták be először, a kairói operaház-
ban. A miskolci, teljes bemutatót immár hagyományosan két beavató előadás előzte meg a belvárosban.  Fotó: Mocsári L. 
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Elfogták a belvárosi  
fosztogatókat

Rablás bűntett elkövetésének gyanúja miatt indított eljárást a 
Miskolci Rendőrkapitányság. A nyomozás adatai szerint az elköve-
tők június 11-én késő este erőszakkal behatoltak Miskolcon egy Hu-
nyadi János utcai földszinti lakásba. Az ott tartózkodó 68 éves férfit 
és 70 éves nőt bántalmazták, értékeiket elrabolták. A sértettekhez 
később több alkalommal visszamentek, s őket ismét bántalmazva, 
megfélemlítve, újabb értékeket vettek el tőlük. A rablók egy Szeles 
utcai ingatlant is meglátogattak, ahonnan ékszereket, személyes ira-
tokat, készpénzt és egy kerékpárt vittek el. Az otthon tartózkodó 
sértettek egyikét – egy 50 éves férfit – olyan súlyosan bántalmaz-
ták, hogy nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. A cse-
lekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személyeket a 
Miskolci Rendőrkapitányság nyomozói június 18-án az esti órákban 
Miskolcon elfogták. Kihallgatásukat követően a felsőgagyi 23 éves 
K. Gyulát és a 26 éves K. Anikót, valamint hernádnémeti társukat, 
a 18 éves L. Dezsőt bűnügyi őrizetbe vetté, és előterjesztéssel éltek 
előzetes letartóztatásuk indítványozására, amit az eljáró nyomozási 
bíró június 20-án elrendelt.

Egyházi ingatlanokba törtek be
Levélben fejezte ki elismerését a szikszói Görög Katolikus Egy-

házközösség parókusa az Encsi Rendőrkapitányság vezetőjének, an-
nak kapcsán, hogy korábban sikerült elfogni azokat a bűnözőket, 
akik csaknem félszáz egyházi épületbe és civil ingatlanba törtek be. 

A nyomozás adatai szerint 
az elkövetők Miskolcon, 
Mályiban, Nyékládházán, 
Szikszón főleg egyházi in-
gatlanokba hatoltak be, s ga-

rázsokból, boltokból tulajdonítottak el különféle használati tárgyakat, 
készpénzt. A gyanúsítottak a megye és az ország más területén csak-
nem félszáz, hasonló módon végrehajtott bűncselekményt követtek el. 
A nyomozás eredményeként a rendőrök azonosították, elfogták, majd 
a Miskolci Rendőrkapitányságra előállították a bűncselekmény elkö-
vetésével megalapozottan gyanúsítható szikszói 39 éves R. Sámuelt és 
a miskolci 53 éves H. Istvánt.

„Kék Nyíl” íjászverseny
Hatodik alkalommal rendeztek Miskolcon, a megyei rendőr-fő-

kapitányság kiképző központjában Rendőri Íjász Mesterlövő Baj-
nokságot. A viadal, amelyen a versenyzők történelmileg hiteles íjak 
másolatait használják, országosan egyedülálló rendőrségi esemény. 
Eredmények, női kategória: Lukács Eszter (Kazincbarcikai Rendőr-
kapitányság), Király Kármen Anita (Miskolci Rendőrkapitányság), 
Medve Melinda (B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság). Férfi ka-
tegória: Krupár András (Encsi Rendőrkapitányság), Szilvási Attila 
(Miskolci Rendőrkapitányság), Szabó Béla (Sárospataki Rendőrkapi-
tányság). 

HEti HoroszKóp
Kos (03. 21–04. 20.) Hosszabb távon elérhető dolgokat tervez. 
Lassan, de biztosan valósulnak meg elképzelései, amelyek létre-
jöttéért nem keveset dolgozott. Az Ön akaraterejével és elszánt-

ságával bármit elérhet. A hibáiból viszont tanulhat.

Bika (04. 21–05. 21.) Párkapcsolatán egy őszinte beszélgetés 
sokat segíthetne, amennyiben biztos még az érzéseiben. Ha na-
gyon ragaszkodik az igazához, az konfliktushelyzeteket eredmé-

nyezhet. De az is lehet, hogy haraggal válnak el egymástól.

Ikrek (05. 22–06. 21.) Pozitív hozzáállással sok mindent meg-
oldhat és elérhet. Nem mindegy, milyen hangnemben kommu-
nikál a környezetével, bár sokszor nehezére esik visszafognia ma-

gát. A hét elején érdemes befektetésbe fognia, jó hasznot hozhat.

Rák (06. 22–07. 22.) Érdemes elgondolkoznia, ha bizonyos prob-
lémák az életében rendszeresen ismétlődnek és velük szemben te-
hetetlennek érzi magát. Attól, hogy nem veszünk tudomást vala-

miről, az még igenis befolyásolhatja a mindennapjainkat.

Oroszlán (07. 23–08. 23.) Lehet, hogy eljött az ideje az újra-
tervezésnek. Kicsit úgy érzi, a folyamatos mókuskerék teljesen 
felőrli. Még nem késő változtatni az életén. Új célok kitűzésével 

értelmet adhat a hétköznapjainak. Társa támogatja.

Szűz (08. 24–09. 23.) A csapatmunka rendkívül eredményes le-
het, de Ön most egyedül a leghatékonyabb. Számos elismerést vív 
ki teljesítményével. Nyugodtsága és objektivitása még inkább ka-

matozhat. Tapasztalatait lehetőleg ossza meg kollégáival.

Mérleg (09. 24–10. 23.) Egy régóta meglévő problémájának 
megoldására még tovább kell várnia. A türelem nem tartozik a 
legfőbb tulajdonságai közé, ezért kicsit feszültebb a hangulata a 

szokásosnál. Ne adja fel álmait, az idő Önnek dolgozik.

Skorpió (10. 24–11. 22.) Munkatársaival könnyen konfliktusba 
kerülhet, és a kis véleményeltérésekből is komoly viták lehetnek, 
ha egyáltalán nem képes elfogadni más nézeteit. Kicsit lazábban 

kellene kezelnie ezeket a helyzeteket. Próbáljon pihenni.

Nyilas (11. 23–12. 21.) Kevesebb aggodalmaskodással megköny-
nyíthetné az életét. Nem érdemes kételkednie kedvese érzelmei-
ben, számára Ön a boldogság. Bízzon jobban önmagában. Próbál-

jon meg kikapcsolódni, és kevesebbet foglalkozni a kötelességeivel.

Bak (12. 22–01. 20.) Lehetőség szerint tartsa meg vezető pozí-
cióját, mert ebben a legjobb. Többen megpróbálják megszerezni 
az irányítást Öntől, ne engedje át. Olyan vállalkozást indíthat be, 

ami nem csak jövedelmező, de még kedvét is leli benne.

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Sokat dolgozik mostanában, ezért 
igencsak jólesik egy kis lazítás, önfeledt szórakozás esténként, 
vagy legalább a hét vége felé. Mások miatt pedig ne eméssze 

magát, viselkedésük őket minősíti, próbáljon meg felülemelkedni.

Halak (02. 20–03. 20.) Ne hajszolja túl magát, időnként szük-
sége van a regenerálódásra mind testileg, mind lelkileg. Tartson 
néha egy kis szünetet, kerülje el a kimerülést és túlhajszoltságot. 

Anyagi problémáira megnyugtató megoldás ígérkezik.

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!

EFott 2014, Miskolc

Új, négyrészes keresztrejtvé-
nyünkben a Miskolcon 2014. 
július 15. és 20. között megren-
dezésre kerülő EFOTT (Egyete-
misták és Főiskolások Országos 
Turisztikai Találkozója) néhány 
fellépőjének a nevét rejtet-

tük el. Kérjük, a megfejtéseket 
együtt, legkésőbb július 23-
án éjfélig juttassák el szerkesz-
tőségünkbe. A helyes megfej-
tést beküldők között egy-egy 
kiló Miskolczi Ínyenc kol-
bászt sorsolunk ki.

1

A  hét  fotója
VégH cs. FELVétELE

Pár hetes kisgólyákat gyűrűzött meg múlt pénteken a Magyar 
Madártani Természetvédelmi Egyesület Miskolcon a Kisfalu-
dy utcán, a Bornemissza és a Velence utcák sarkán, valamint 
az Óvoda utcában is. A jelzések a madarak azonosítására, út-
vonaluk nyomon követésére szolgálnak. Az egyelőre még szinte 
mozgásképtelen fiókákat tűzoltók hozták le a fészkükből.

„gólya-roadshow”

Forró NyoMoN

A jégcsArNoKbAN

AidA

Fotók: rendőrségi Felvételek
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