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Miskolci Napló
MegNyílt 
az OttHONvédelMI 
alap

Megújulhatnak a „fészekrakós” lépcsőházak
Már lehet pályázni az Otthonvédelmi alapra – azok a társasházak (vagy lakásszövetkezetek) nyerhetnek el a legfontosabb 
felújításokra maximum 3,5 millió forintot, amelyekben található az önkormányzat által megvásárolt „fészekrakós” lakás.

3.
oldal

Miskolcon ünnepelt a hazai lengyelség

szent lászló napján

Miskolcon ünnepelt ebben az évben a magyarországi lengyelség, itt tartották védőszentjük, szent lászló király napját. a 
színes, látványos programokra lengyelországból is számos vendég érkezett. pfliegler péter alpolgármester a ren-

dezvényen megtisztelőnek nevezte, hogy Miskolcot választották az ünnep helyszínéül. kiemelte, szent lászló si-
keres országépítő volt, biztosította azt a függetlenséget, ami mindkét nemzetnek éltető ereje, a két nép közötti 
történelmi kapcsolat ma is élő és eleven.

5.oldal

4.
oldal

az összes laptopot 
kiosztották

7.
oldal átadták 

az új parkot  
a patak utcán

átadták az új, patak utcai mélyga-
rázs fölött kialakított parkot szerda 
délelőtt. a város legújabb zöld teré-
re rövidesen az utcabútorok és a ját-
szóeszközök is kikerülnek. 
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Nagy feltűnést keltett a hír, hogy az 
MSZP és a DK Miskolcon Pásztor Al-
bert volt városi rendőrkapitány pol-
gármester-jelöltségét támogatja. Már 
csak azért is, mert Mesterházy bukott 
pártelnök a korábbi miskolci hakni-
kon mindig Simon Gábort, a szoci-
alisták városi vezetőjét mutatta be a 
tomboló híveknek, mint „Miskolc jö-
vendő polgármesterét”. 

A sanyarú választási eredményeket 
látva azonban a borsodi MSZP-sek 
is rájöhettek, hogy valamit változtat-
ni kellene, mert így ősszel sem terem 
számukra sok babér. A múlt héten 
Gúr Nándort távolították el a megyei 
elnöki székből, most pedig bejelentet-
ték – maga Simon jelentette be! – hogy 
Pásztor Albertet támogatják.

A sajtótájékoztatón – a baloldal fé-
lelmetes összefogását demonstrálan-
dó – ott volt az Együtt PM logója és 
képviselője is, megszólalni azonban 
már nem nagyon tudott, mivel köz-
ben (!) jött a hír Budapestről, hogy 
sem a Párbeszéd Magyarországért, 
sem az Együtt vezetősége nem tartja 
támogathatónak Pásztor Albert sze-
mélyét. Vajon miért is?

Pásztor Albert 2009-ben a „cigá-
nyozó rendőrkapitány”-ként híre-
sült el. Egy sajtótájékoztatón egyebek 
mellett azt mondta, „…nyugodtan 
kijelenthetjük, hogy a közterületi 
rablások elkövetői cigány emberek. 
Igazából Miskolcon legfeljebb pénz-
intézetet vagy benzinkutat rabol ki 
magyar, minden más rablás viszont 
az ő részük.” 

Az eset nagy vihart kavart, Dras-
kovics Tibor, a Gyurcsány-kormány 
akkori igazságügyi és rendészeti mi-
nisztere azonnali vizsgálatot rendelt 
el, Pásztor Albertet más beosztásba 
helyezték. De miről is volt szó igazá-
ból?

Miskolc közbiztonsága akkoriban, 
a Gyurcsány–Káli tandem idején, 
katasztrofális mélypontra zuhant. 
Maga Pásztor Albert nyilatkozta az 
idézett interjúban, hogy akkoriban 
az erőszakos utcai rablások, támadá-
sok az országban talán a legnagyobb 
számban Miskolcon történtek meg. 

Egy ilyen hely-
zetben a város 
rendőrkapitánya 
nem mentesítheti 
magát a felelős-
ség alól – lehet, 
hogy Pásztor ka-
pott is ilyen jelzé-
seket – ezért egy 
ügyes kommunikációs trükkel elébe 
ment a dolgoknak. Cigányozott egy 
jó népszerűt, amivel ugyan a köz-
biztonsági problémák nem oldódtak 
meg, ő viszont helyi hős lett.

Szimpátiatüntetést szerveztek mel-
lette, (a szocialista városvezetéssel az 
élen, akik tulajdonképpen a saját te-
hetetlenségük ellen demonstráltak), 
s hamarosan visszahelyezték eredeti 
pozíciójába. Ahonnan aztán valami-
ért hamarosan távozott – lehet, hogy 
azért, mert időközben egy olyan po-
litikai erő került hatalomra, amely a 
karakán szavak mellett a valós ered-
ményeket is számon kérte?

Nyilvánvaló, hogy a Fidesz sikereit 
látva, nyolc év tehetetlenkedés után, 
most már a miskolci baloldal is na-
gyon szeretne rendpártinak tűnni, s 
ennek demonstrálására Pásztor Al-
bertben véltek megtalálni az alkal-
mas személyt. Nem számít, hogy 
Gyurcsány Ferenc annak idején, a 
televíziós felvételek tanúsága szerint 
még „hányingerkeltőnek” nevezte 
Pásztor Albert szavait. Ugyanennek 
a Gyurcsánynak a DK-ja most már 
támogatja a „cigányozó”, ex-rendőr-
kapitányt, hogy mentsék a menthetőt 
Miskolcon. Az Együtt-nek és a PM-
nek viszont mindez már nem megy le 
a torkán, ők kihátráltak Pásztor Al-
bert mögül. A megszokott káosz ural-
kodik hát a baloldal háza táján, a Fi-
desz pedig közben teszi a dolgát.

Miskolc utcáin ma már egyre lát-
hatóbb és erőteljesebb a rendőri je-
lenlét, a „fészekrakók” repülnek, a 
telepfelszámolások folytatódnak. Se-
gítik az eladósodott társasházakat, 
folyamatosan erősítik a rendészetet. 
A valódi, koncepciózus munka min-
dig meghozza a gyümölcsét.

TóTh Gy. LászLó

Pásztor-játék MszP-módra

„A baloldal már 
a sajátjainak is 
vállalhatatlan!”

– Nemrég Simon Gábort úgy mutatták be az MSZP mis-
kolci kampányrendezvényén, mint a város jövendő polgár-
mesterét. Simon mára elhagyta a süllyedő hajót, hogy átad-
ja a kormányrudat annak, aki maga sem meri felvállalni az 
MSZP-t – írta szerdai sajtóközleményében a Jobbik.

Mint fogalmaznak: „Pásztor Albert is tudja, egy hitelte-
len párt tagjaként nem lehet hiteles politikát folytatni. De 
»független« polgármesterjelöltként sem függetlenítheti ma-
gát azoktól a baloldali politikusoktól, akik mélyigénytelen 
embereket zúdítottak városunkra, akiknek a vezetője 2006-
ban nők és gyerekek közé lövetett”.

„A város felemelkedéséhez édeskevés, ha valaki kimondja 
azt, amit a Jobbik már 10 évvel ezelőtt kimondott: van ci-
gánybűnözés. Azt fel is kell számolni. Ez rendőrkapitány-
ként Pásztor Albertnek sem sikerült, az emberek 5 évvel 
ezelőtt sem érezték magukat nagyobb biztonságban, mint 
most. Ráadásul, akik a teljes megsemmisüléstől félve most 
pajzsként tolják maguk előtt Pásztort: az MSZP és a DK, 
mind a mai napig következetesen tagadják a cigánybűnözés 
létét, így azt megszüntetni soha nem fogják” – írja közlemé-
nyében a Jobbik.

A miskolci MSZP teljes szétesését, 
kapkodását mutatja, hogy néhány hó-
napja még, nagy „dérrel-dúrral” beha-
rangozva, Simon Gábort akarták pol-
gármester-jelöltjüknek. Ám mostanra, a 
hírek szerint, a helyi szocialisták a teljes 
szétesés állapotába jutottak – mondta el 
szerdai sajtótájékoztatóján Soós Attila, 
a Fidesz – KDNP miskolci frakciójának 
szóvivője.

Soós Attila szerint az MSZP szétesé-
sét mutatja, hogy már egy pártpolitikust 
sem tudtak felkérni polgármester-jelölt-
jüknek. – Várost vezetni ugyanis csak 
hiteles politikusokkal lehet. Olyan hite-
les politikusokkal, akiket a közgyűlés-
ben erős párt, pártok támogatnak. Si-

mon Gábor ejtése, a pixisből 
való kiesése igazi beisme-
rő vallomás: a miskol-
ci MSZP-nek nemhogy 
hiteles politikusai sin-
csenek ma már, de po-
litikusai sem nagyon... – 
fogalmazott a szóvivő.

Soós Attila szerint „arcta-
lan, személyi állományát tekint-
ve kisavazott” lett a több részre szakadt 
baloldal városunkban is, legújabb pol-
gármester-jelöltjük mögött pedig sem-
milyen valóságos politikai erő nem áll. 
Polgármesternek olyan erős emberre 
van szükség, amelyet erős párt, párt-
szövetség támogat. Van lobbiereje, ké-

pes az elkezdett utat foly-
tatni, munkahelyeket, 
közbiztonságot teremte-
ni, értékes fejlesztéseket 
hozni a városba, csök-
kenteni a munkanélkü-
liséget – amint az az el-

múlt négy évben történt. 
A baloldalon azonban ilyen 

jelöltet nem látni. Ilyen jelöltje 
csak a Fidesz – KDNP-nek van. – Hala-
dunk tovább a megkezdett úton, folytat-
juk a város építését. Tovább dolgozunk 
a munkahelyteremtésért, a közbizton-
ság javításáért. A baloldal részéről pedig 
várjuk a további fejleményeket… – zárta 
szavait a szóvivő.

Vona Gábor pártelnök 
Jakab Péter jelenlegi ön-
kormányzati képviselőt 
kérte fel a Jobbik mis-
kolci polgármesterje-
löltjének. A politikust a 
párt helyi alapszerveze-
te ellenszavazat nélkül tá-
mogatta a múlt szombaton 
megtartott, polgármester-jelölő 
taggyűlésen.

Az eseményt követő sajtótájékoztatón 
Jakab Péter megtiszteltetésnek nevezte, 

hogy mind a pártvezetés, 
mind a miskolci tagság 

bizalmat szavazott neki. 
Hangsúlyozta, mára 
Miskolcon a Jobbik lett 
a legerősebb ellenzéki 
erő, mint fogalmazott: 

győzelmük esetén „rendet 
fognak tenni a városban”. 

Elmondta, kétféle embert fog-
nak megkülönböztetni: az építőt és a 
rombolót, előbbit támogatni, utóbbit 
üldözni fogják, egyúttal véget vetnek 

annak, hogy „etnikai alapon osztogas-
sanak érdemtelenül milliókat”. „A szár-
mazás se előnyt, se hátrányt nem fog 
jelenteni a Jobbik vezette Miskolcon” – 
jelentette ki a politikus, hozzátéve: erre ő 
maga a garancia, aki történetesen zsidó 
felmenőkkel is rendelkezik, emiatt azon-
ban se előny, se hátrány nem érte a párt-
ban. Jakab Péter arról is szólt, a sikeres 
munkahelyteremtés érdekében le fogják 
rakni a forrásteremtő városgazdálkodás 
alapjait, melynek részeként értékteremtő 
munkahelyeket fognak generálni.

A Fidesz – Magyar Polgári Szövet-
ség Országos Választmánya csütör-
tökön jóváhagyta a miskolci Fidesz 
szervezet polgármester-jelölésről 
szóló döntését. Ennek értelmében 
véglegessé vált, hogy a pártnak az 
őszi önkormányzati választásokon 
ismét Kriza Ákos lesz a miskolci 
polgármesterjelöltje – mondta el la-

punknak Csöbör Katalin or-
szággyűlési képviselő, a Fidesz 
országos választmányának 
tagja.

Mint megtudtuk, a Fidesz – Ma-
gyar Polgári Szövetség a KDNP-vel 
szövetségben döntött az önkor-
mányzati választáson induló polgár-
mesterekről, képviselőkről, megyei 

közgyűlési listákról, megyei közgyű-
lési elnökjelöltekről, valamint a fő-
polgármester-jelöltről és a fővárosi 
listáról. A Fidesz 1167 településen in-
dít polgármesterjelöltet. 

Pásztor Albert, az egykori vá-
rosi rendőrkapitány polgár-
mester-jelöltségét támogatja 
Miskolcon az MSZP és a DK. 
A szerda délutáni sajtótájé-
koztatón, ahol ezt bejelentet-
ték, az Együtt képviselője is 
jelen volt, időközben azonban 
kiderült, hogy a Párbeszéd 
Magyarországhoz hasonló-
an, a velük szövetségben lévő 
Együtt – a Korszakváltók 
Pártja sem támogatja Pásztor 
Albert jelölését.

Szerdán délután Tompa 
Sándor, a Demokratikus Koalíció helyi vezetője, és Simon Gábor, 
az MSZP miskolci elnöke jelentette be, hogy Pásztor Albert pol-
gármester-jelöltségét támogatják. Pásztor Albert a rendezvényen 
egyebek mellett arról szólt, nincs alapja azoknak a híresztelések-
nek, miszerint a Jobbik részéről is megkeresték volna. A program-
jára vonatkozó kérdéseket „idő előttinek” nevezte a volt rendőrka-
pitány, aki kiemelte: függetlenként kíván indulni a választásokon. 
Mint mondta, véleménye szerint mindenkit szakmai hozzáértése, 

teljesítménye alapján kell 
megítélni, folytonosságot 
szeretne a vezetésben. Pász-
tor Albert úgy fogalmazott, 
a közbiztonság kérdésé-
ben jó irányban léptek elő-
re Miskolcon. Messze több 
gyalogos rendőr van az ut-
cákon, mint korábban, kö-
szönhetően a megnövelt tá-
mogatásnak. 

Az Együtt elnöksége szer-
da délután sajtóközlemény-
ben tudatta, hogy az Együtt-
PM Szövetség nem támogatja 
Pásztor Albert jelöltségét. 
„A mai napon ülésezett az 

Együtt – a Korszakváltók Pártja elnöksége. Ennek során a vezető-
ség áttekintette az önkormányzati felkészülés folyamatát, és azt a 
döntést hozta, hogy a párt nem támogatja Pásztor Albert jelölését 
a miskolci polgármesteri posztra. Tekintettel arra, hogy az üggyel 
kapcsolatban a Párbeszéd Magyarországért már korábban hason-
lóan nyilatkozott, az Együtt-PM Szövetség nem támogatja Pásztor 
Albert jelöltségét” – írták a közleményben.

PászTor ALberTeT TáMoGATjA Az MszP 
és A DK – Az eGyüTT-PM NeM

„Nemcsak az MszP esett szét Miskolcon, 
a baloldali összefogás is...”

A jobbiK jAKAb PéTerT jeLöLi

Kriza ákos a Fidesz 
polgármesterjelöltje
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Megújul az Avasi Rendőrőrs, a 
felújítási munkák a jövő hét végé-
ig tartanak. A festéshez szükséges 
eszközöket a város önkormány-
zata vásárolta meg, a munkákat 
pedig a rendőrség közmun-
kásai végzik. 

A Szentgyörgy utcán lévő 
épületben 1992 óta dolgoz
nak rendőrök, az évek során 
leamortizálódott az őrs. A fel
újításra szoruló ingatlanban 
egy hete kezdődött a munka, 
jelenleg négyen festik az iro
dákat.

Bodnár Roland, a rendőr
őrs parancsnoka elmondta, 
az épületben 2005ben volt 

utoljára felújítás. – Most az önkor
mányzat segítségével sikerült fes
tékhez hozzájutnunk, a felújítást 
pedig a miskolci rendőrkapitány
ság közmunkásai végzik – fűzte 

hozzá az őrsparancsnok. Az Avasi 
Rendőrőrs csaknem 60 ezer ember 
közbiztonságáért felel. Az önkor
mányzat rendszeresen biztosít for
rást a közbiztonsági és bűnmegelő

zési feladatok finanszírozására, 
és törekszik a rendőrség mun
kakörülményeinek javítására is.

Koczák Szilvia, a polgár
mesteri hivatal sajtószóvivője 
hangsúlyozta, az önkormány
zat számára kiemelt jelentő
ségű a rendőri jelenlét az Ava
son. Ezért a felújítás költségeit 
az önkormányzat, mint az in
gatlan tulajdonosa, átvállal
ta, megvásárolták a festéshez 
szükséges anyagokat, eszkö
zöket. 

Több mint százmil-
lió forintból korsze-
rűsítették a diós-
győri uszodát, ahol 
a szigetelések mellett 
kicserélték a nyílás-
zárókat is, a műszaki 
átadásra a napokban 
került sor. A tervek 
szerint a létesítmény 
szeptemberben nyílik 
meg az úszóközönség 
előtt.

Az energetikai kor
szerűsítés keretében a határoló szer
kezetet kőzetgyapottáblákkal és 
dörzsölt vakolatzáró réteggel hőszi
getelték, a szociális helyiség záró
födémjét is leszigetelték, a korsze

rűtlen nyílászárókat új, műanyag 
homlokzati nyílászárókra cserélték.

A fejlesztésnek köszönhetően 
olyan modern, gazdaságosabban 
üzemeltethető és a szükségleteknek 

megfelelő uszoda 
jött létre, mely lehe
tővé teszi a lakosság 
számára a minőségi 
szolgáltatásnyújtást.

Az előzetes ter
vek és a még folya
matban lévő fel
újítási munkák 
ütemezése alapján 
a kívülbelül meg
újult, fedett diós
győri uszoda szep
tember első felében 
nyithatja meg ka

puit a nagyközönség előtt. 
A projekt európai uniós és állami tá

mogatással valósult meg, a beruházás 
összköltsége csaknem száztíz millió fo
rint.

Mint nemrégiben megírtuk, csak-
nem húsz év állóháborúját követően, a 
közelmúltban jogerős bírósági végzés 
született a hejőcsabai cementgyár tu-
lajdonjogának tisztázásáról. A svájci 
Holcim konszern ugyanakkor azt állít-
ja – s erről hivatalos közleményt is ki-
adott –, hogy az üzem gyártó berende-
zéseit a magyarok nem használhatják. 
Mégpedig azért nem, mert azok sze-
rintük a Holcim tulajdonában vannak. 
De mi az igazság?

A Kúria döntése értelmében a cement
gyár tulajdonosa száz százalékban a Ma
gyar Cement Kft., illetőleg névváltozás 
okán annak jogutódja, a HCM 1890. Kft. 
A hazai sikerről június 26án, egy bu
dapesti sajtótájékoztatón is beszámolt a 
Magyar Cement Kft. A sajtótájékoztatón 
elhangzott, hogy a cementgyár még az 
idén – az ún. egyedi kormányzati döntést 
követően – megkezdi működését. A Hol
cim azonban igyekszik ezt megakadá
lyozni. Lapunk felkereste a HCM 1890. 
Kft. tulajdonosát, Kálmán Jánost, aki fel
háborodva így kommentálta az esetet: „a 
HolcimLafarge cementkonszern újfent 
bizonyította, hogy a törvények felett áll.” 
Kálmán János felhívta a figyelmet a mul
tinacionális cég gazdasági erőfölényé
re, mint mondta, egész egyszerűen arról 

van szó, hogy a hazai cementpiacon mo
nopóliumhelyzetben levő Holcim gát
lástalanul és minden erejét bevetve pró
bálja megakadályozni a hejőcsabai gyár 
újraindítását. „Pedig meg kellene végre 
értenie a Holcim konszern vezetőségé
nek, hogy a bíróság minden tulajdonjogi 
követelésüket elutasította” – hangoztatta 
a magyar üzletember, aki szerint a Hol
cim olyan dolgokra alapozza állítását, 
amelyről jogerős bírósági ítélet mondja 
ki, hogy ezek nem alkalmasak – „a ce
mentgyárnak, mint dologösszességnek 
a tulajdonosa – a Magyar Cement Kft. 
tulajdonjogával szembeni követeléseinek 
érvényesítéséhez.” A dokumentumok
ból kiderül, hogy a vita tárgyát képező 
gépek szintén nincsenek a Holcim tulaj
donában. A hitelesség kedvéért mindezt 
szó szerint idézzük, egy 2009es bírósági 
döntés alapján. E szerint „az úgynevezett 
apportált gépeknek és berendezéseknek, 
mint a földterületi ingatlanok alkotóré
szeinek és a termeléshez szükséges tar
tozékainak tulajdonjogáról a Főváro
si Bíróság Gazdasági Kollégiuma, mint 
elsőfokú bíróság 2009. április 6án kelt 
ítélete megállapítja, hogy a felperes (Hol
cim) alkotórész, illetőleg tartozék címén 
sem szerzett tulajdont…” Ugyanezt erő
síti meg a Fővárosi Ítélőtábla jogerős íté
lete is.  Kégl IldIKó

Felújítják az avasi RendőRőRsöt

korszerűsítették a diósgyőri uszodát Hejőcsabai cementgyár

A Fidesz – KDNP miskolci képvi-
selőcsoportjának szóvivője szerint 
a Jobbik és az MSZP együtt folytat 
lejárató kampányt Miskolcon a te-
lepfelszámolási program ellen.

Soós Attila úgy fogalmazott, nem 
lehet véletlen, hogy nemrégiben poli
tikai szándékból felhergelt személyek, 
többségében cigányok tüntettek Mis
kolcon, a helyi politikai pártok kö
zül pedig az MSZP és a Jobbik szinte 
„egymás kezét fogva”, a cigány tünte
téssel egyidejűleg intézett „összponto
sított támadást” a város vezetése ellen.

– Miskolcon az elmúlt időszakban 
már több nyomortelep szintű épüle
tet bontatott el a város. A Búza tér 4., 
a Szendrei u. 1., az Álmos u. 24. szám 
alatt lévő házakat, kiürítettük a Petőfi 
tér 3., a Szentpéteri kapu 3. és a Drá
va u. 1. szám alatti épületeket. Emel
lett folyamatban van a Békeszálló te
lepnek, illetve a Gizella u. 10.nek és 
13.nak a kiürítése – sorolta a szóvivő. 
Elkezdték az egyeztetést a számozott 
utcákban lakók elhelyezéséről is.

– Szégyenteljesnek tartjuk, hogy a 
Jobbik nemhogy itt, Miskolcon nem 
szavazta meg a nyomortelepek felszá
molását, de a parlamentben sem tá
mogatta a kilakoltatási moratórium
mal kapcsolatos fideszes módosítást, 

ami lehetővé teszi a „fészekrakók” 
kiköltöztetését az Avasról. Szégyen
teljesnek tartjuk azt is, hogy a Jobbik 
„ingyenes” kitelepítésről handaban
dázik, és azzal riogat, hogy a nyo
mortelepfelszámolásban érintettek 
Miskolcon kaphatnak lakásokat – 
hangsúlyozta a politikus.

A szóvivő kiemelte, a jogcím nélkü
li lakásfoglalók egyetlen forintot sem 
kapnak, a 2 millió forintos lelépési dí
jat pedig kemény feltételekhez kötik. 
Miskolcon kívül kell ingatlant vásá
rolni, amit 5 évig nem adhatnak el, 
emellett letiltják a kiköltözők lakcím
kártyáit. Hozzátette: akinek tartozása 
van, csak akkor élhet a felajánlott le
hetőséggel, ha előbb rendezi az adós
ságot.

– Ugyancsak szégyenteljesnek tart
juk, hogy a Jobbik úgy csinál, mintha 
nem tudná: a törvények szerint a bérle
ti jogviszonyt ingyen nem lehet meg
szüntetni. A Jobbik azzal az MSZP
vel tárgyal a sajtó nyilvánossága előtt 
a miskolci nyomortelepfelszámolási 
program ellen, amely éveken keresz
tül az ingyen segélyrendszerrel szer
zett magának politikai támogatást 
a város nyomortelepein. A miskolci 
Jobbik talán az MSZP szavazóbázisát 
akarja megszerezni ezeken a telepe
ken – zárta szavait Soós Attila.

Már lehet pályázni az Otthonvédelmi 
Alapra – azok a társasházak (vagy la-
kásszövetkezetek) nyerhetnek el a leg-
fontosabb felújításokra maximum 3,5 
millió forintot, amelyekben található 
az önkormányzat által megvásárolt 
„fészekrakós” lakás. Fontos tudni: a 
támogatás csak arra a lépcsőházra ve-
hető igénybe, amelyben az ominózus 
lakás van. Az elvégzett felújítás értéke 
saját kivitelezéssel növelhető.

Az elmúlt évben 178, úgynevezett „fé
szekrakós” lakást vásárolt meg az ön
kormányzat, folyamatosan zajlik ezek 
birtokbavéte
le, kiürítése, és 
már a felújítás 
előkészítése is 
megkezdődött. 
Az egykori „tu
l a j d o n o s o k ” 
után azonban 
nemcsak milli
ós nagyságren
dű adósság ma
radt, hanem áldatlan körülmények – a 
lépcsőházakban is. A felújítást a legtöbb 
társasház képtelen finanszírozni, hiszen 
a „fészekrakók” nekik sem fizettek, óri
ási közösköltségelmaradás terheli a 
költségvetésüket. Nekik kíván segíte
ni az önkormányzat az Otthonvédelmi 
Alap létrehozásával. 

Kiemelten támogatja az alap a lép
csőházi festést, mázolást, a burkolatok, 
nyílászárók, kaputelefonok pótlását. 

Természetesen más munkák elvégzését 
is lehet finanszírozni az alap 100 száza
lékos támogatásával. Azt azonban tudni 
kell, hogy egy kedvezményezett lépcső
házra egy évben egy pályázat nyújtható 
be, maximum 3,5 millió forintra. 

Ha a pályázó vállalja a saját kivitele
zést, akkor az elnyert összeget csak az 
anyagbeszerzésre fordíthatják, így nö
velhető magának a beruházásnak, az 
elvégzett felújításnak az értéke. Az ez

zel a vállalással benyújtott 
pályázatok a kiírás szerint 
előnyt is élveznek. Mint 
ahogy azok a lépcsőhá
zak is, amelyek higiénés 
állapotuk miatt közegész
ségügyi kockázatokat rej
tenek.

Azt is tudni kell: mi
vel közpénzről van szó, a 

műszaki ellenőrzés kötelező a támoga
tás kifizetéséhez, az összeget csak an
nak végeztével és a pénzügyi elszámolás 
után utalják át. 

A pályázatokat e hónap végéig, július 
31én, csütörtökön délután 4 óráig lehet 
benyújtani. A részletes kiírás, illetve a 
pályázati lapok elérhetők a polgármes
teri hivatal ügyfélszolgálatán és az ön
kormányzat honlapján (www.miskolc.
hu).

együtt az MszP és a jobbik a 
telepfelszámolás ellen

Megnyílt az OttHOnvédelMi alaP

Megújulhatnak a „fészekrakós” 
lépcsőházak

a Holcim még nem adta fel
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Hirdetés

A tavaly novemberben útnak 
indult egyedülálló Program 
keretében elsőként Miskolcon 
és a Miskolci járás települése-
in élő lakosok pályázhattak 
laptopra. A Program június 
30-án, hétfőn sikeresen lezá-
rult, az összes laptop átadásra 
került. 

– A Programiroda jelesre vizs
gázott, a részletekről az iroda 
vezetőjét, Bakonyi Zoltánt kér
deztük.

– Nagy öröm számomra, hogy 
a kitűzött határidőre mind a  
17 000 laptopot sikerült átad-
nunk. Ez elsősorban annak kö-
szönhető, hogy nagyszerű infor-

matikai támogatással és kitűnő 
ügyfélszolgálati munkatársakkal 
dolgozhattunk együtt, és annak 
is, hogy minden munkafolyama-
tot pontos tervezés előzött meg.

– Most, hogy a laptopokat át
adták, végleg bezár a Program
iroda?

– Természetesen ezután sem 
hagyjuk magukra a nyerteseket, 
július hónapban még a megszo-
kott helyszínen, az Ifjúsági és 
Szabadidő Házban fordulhatnak 
hozzánk a nyertesek. Szívesen 
válaszolunk minden technikai 
kérdésre, illetve minden laptop-
hoz 3 év jótállás is jár – így meg-
hibásodás esetén is állunk ren-
delkezésre.

– A munkatársakat is tovább 
foglalkoztatják?

– A Program 9 hónapos idő-
tartama alatt mintegy 30 főnek 
tudtunk munkát biztosítani, 
a végére pedig egy jól össze-
szokott és jól működő Digitá-
lis Közösséggé formálódott a 
csapat. Nagyon örülök annak, 
hogy a Programhoz kapcso-
lódó oktatás szervezésében és 
a nyertesek támogatásában is 
részt vehetnek majd a Program 
„egykori” munkatársai, amely 
a Türr István Képző és Kuta-
tó Intézet égisze alatt valósul 
meg.

– Az interjú előtt többször em
lítette, hogy igazi ügyfélbarát ügy

félszolgálatként működtek. Egész 
pontosan mit jelent ez?

– Az ügyfélszolgálat kialakítá-
sakor fontos szempont volt szá-
munkra, hogy minden pályázó 
a laptop mellé tökéletes kiszol-
gálást kapjon. Ezt úgy tudtuk el-
érni, hogy a laptopok átadásakor 

mindenkit egyeztetett időpontra 
hívtunk, így a várakozási idő rö-
vid volt. A Programirodába be-
lépve pedig jól felkészült, kedves 
és mosolygós munkatársakkal 
találkozhattak a pályázók vala-
mennyi munkapultnál.

– Végül, volt valami nagyon 
emlékezetes történet a Program 
során?

– Volt egy kedves ügyfelünk, 
aki csaknem tízszer jött be hoz-
zánk a pályázatát leadni. A le-
adás pillanatában viszont rend-
szerint meggondolta magát és 

többször az én segítségemet is 
kérte, hogy megerősítsem ab-
ban, hogy valóban érdemes pá-
lyázni. Végül ő is csatlakozott a 
Digitális Közösséghez. Mind-
emellett sok megható pillanat-
tal lettünk gazdagabbak, hi-
szen számos nyertes mesélte el 
nekünk, hogy még soha sem-
mit nem nyert életében – eddig 
semmit sem kapott a várostól –, 
és el sem tudja mondani, hogy 
most mennyire örül. Ezekért 
a pillanatokért úgy gondolom, 
hogy érdemes volt dolgozni.

Minden laptop kiosztva!

Technikai segítségnyújtás és szerviz
a Digitális Közösség Miskolc nyerteseinek:

3531 Miskolc, Győri kapu 27. (Ifjúsági és Szabadidő Ház)
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 11.00–17.00
Telefonszám: 06-46/512-820 (nyitvatartási időben)
Friss információk: www.digitalismiskolc.hu

A Digitális Közösség ünnepi tortája

Az egész család örült az új laptopnak

Teljes erőbedobással folyt a munka a Programirodában
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A közön-
ség szavazata 
alapján Veréb 
Tamás lett az 
Operettszínház 
elmúlt évadá-
nak felfedezett-
je – a Csillag 
Díjat hétfőn 
este adták át. A 
fiatal miskolci 
előadó Rómeó 
szerepéért kap-
ta meg az elismerést, és jövőre 
újabb nagy feladat vár rá: maga 
Wolfgang Amadeus Mozart!

– Tudom, hogy kliséként hat, ha 
azt mondom, hogy hatalmas öröm 
számomra ez a díj, de ez az igazság 
– mondta el Veréb Tamás. – Kö-
zönségdíjazottnak lenni mindig 
nagy elismerés, mert a szavazatok 
komoly visszajelzést jelentenek. 
Ugyanakkor a jelölésemmel a ve-
zetőség elismerését is megkaptam, 
hiszen ők választották ki, kire lehet 
szavazni. A díjat a Rómeó és Júlia 
címszerepében nyújtott alakításá-
ért vehette át az alig húszéves mis-
kolci művész. A szerep már önma-

gában is egy álom 
beteljesülése volt 
számára. 

Reméli, hogy 
nemcsak család-
ja és tanulmányai 
miatt látogathat 
majd gyakran 
haza a jövőben – 
szeptemberben 
kezdi második 
évét a Bartók Béla 
Zeneművészeti 

Intézetben –, de a miskolci közönség-
gel is gyakrabban találkozhat. Most 
egyelőre Szegedig és Budapestig „lát”. 
– Nyáron az Elfújta a szélben éne-
kelek a szegedi Dóm téren. A kő-
színházban Ashley szerepében lát-
hatott a közönség, ezt most Dolhai 
Attila vette át, én pedig Peter Fon-
taine-t játszom, amit, ha operettről 
lenne szó, táncoskomikus szerep-
ként írnék le. Szeptembertől pedig 
– többek között – a Mozart című 
musicalben énekelem Wolfgang 
Amadeust. Egy nagyon összetett 
ember, egy zseni nagy érzelmei-
vel, nagy hisztériáival kell megbir-
kóznom. Óriási, gyönyörű feladat 
lesz… – nyilatkozta az előadó. 

Miskolcon ünnepelt ebben az évben 
a magyarországi lengyelség, itt tar-
tották védőszentjük, Szent László 
király napját. Az ünnep a mino-
rita templomban kezdődött, 
ahol a rend újjáalakulá-
sa óta számos lengyel 
szerzetes szolgált és 
szolgál. Most a buda-
pesti lengyel templom-
ból érkezett Kozlowski 
Karol atya celebrálta a 
szentmisét.

Innen látványos felvonulással 
érkeztek a Nyári Színházba – a lovag-
királyra emlékeztetve lovagok kísérték 
zászlókkal a menetet.

Csúcs Lászlóné Halina, az Orszá-
gos Lengyel Önkormányzat elnöke kö-
szöntőjében emlékeztetett: ez a nap a 
magyarországi lengyelség összetarto-
zásának erősítésére jött létre. Az évek fo-
lyamán azonban egyre nyitottabbá vált, 
egyre többen kapcsolódtak be olyanok, 
akik tevékenységükkel erősítik a len-
gyel–magyar barátságot. Jól mutatja ezt 
a változást az is, hogy a Szent László-díj-

jal jutalmazottak között is egyre több a 
magyar név.

Roman Kowalski, a Lengyel Köztár-
saság rendkívüli és meg-

hatalmazott magyar-
országi nagykövete 

kiemelte, ahány-

szor Miskolcra 
jön, mindig szebb 
és szebb a város. Ezt 
azért is látja örömmel, 
mert fontos hely ez a magyarországi 
lengyelségnek, itt találták meg azon év-
százados magyarországi gyökereiket, 
amelynek révén létrejöhetett országos 
kisebbségi önkormányzatuk. – Számos 
más dátumot említhetnék még, amit 
együtt ünnepelhet meg a két nemzet. 
Úgy tűnik, ami fontos a történelmünk 

során, az egyszerre történik velünk – 
hangsúlyozta a nagykövet.

Pfliegler Péter alpolgármester meg-
tisztelőnek nevezte, hogy Miskolcot vá-
lasztották az ünnep helyszínéül. Emlé-
keztetett Szent László király erényeire, és 
arra, hogy a diósgyőri várhoz ezer szál-

lal kötődő Nagy Lajos király László 
arcmását verette forintjára.– Szent 

László sikeres országépítő volt, 
biztosította azt a függetlensé-
get, ami mindkét nemzet-
nek éltető ereje. És szeren-
csére azt is elmondhatjuk, 
a két nép közötti történel-
mi kapcsolat ma is élő és ele-

ven – hangsúlyozta. A Szent 
László-díjat ebben az évben 

Németh Szilárd, Csepel polgár-
mestere vehette át. A Magyarországi 

Lengyelekért Emlékplakettet az isasze-
gi Múzeumbarátok Körének, a nyíregy-
házi Bárkányi Wiesławának és Tamás-
nak, Molnárné Cieślewicz Elżbietának, 
a Szent Adalbert Egyesület elnökhe-
lyettesének ítélték oda. A Drenka Pols-
ka együttes hagyományőrző munkáját 
különdíjjal ismerték el.

Idén júliusban lett húszéves a Cine-Mis Nonprofit Kft., melyet 1994 jú-
liusában alapított Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata.

A cég látja el az önkormányzat tulajdonában lévő art mozik üzemel-
tetését, valamint olyan, nagy sikerű rendezvények szervezője, mint az 
idén februárban megrendezett Becherovka Miskolci Kocsonya Farsang 
és a szeptemberben 11. alkalommal megrendezendő Jameson CineFest 
Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál. A 20 éves jubileum alkalmából jú-
lius 3-tól augusztus 6-ig minden hétfőn, minden előadás 50 százalékos 
kedvezménnyel látogatható a Miskolc Művészetek Házában lévő Uránia- 
és Béke Art mozitermekben.

Szerdán megtartotta évadzáró tár-
sulati ülését a Miskolci Szimfoni-
kus Zenekar. Az együttes székhe-
lyén ezúttal is értékelték az elmúlt 
évadot, s az Évad Zenésze elneve-
zésű kitüntetés is 
gazdára talált.

Szászné Pónuzs 
Krisztina cégvezető 
kiemelte a nemrégi-
ben tartott Prome-
nád koncertek si-
kerét, melyek során 
különösen meg-
tapasztalhatták a 
miskolci közönség 
szeretetét. Felhívta 
a figyelmet arra is, 
hogy az idén a meg-
szokottól eltérően 
nem a Promenád 
koncertekkel zárták az évadot, júni-
us 30-án a Zeneakadémián is nagy-
sikerű koncertet adott az együttes.

Az akadémián adott koncerten 
közreműködtek a moszkvai nagy-
színház szólistái, a közönség sorai-

ban számos neves közéleti és szak-
mai személy is helyet foglalt. Szászné 
Pónuzs Krisztina beszélt az elkövet-
kezendő – 2014/2015-ös – zenei évad 
műsorkínálatáról is, melyben három 

bérlet szerepel. A Népszerű Bérlet-
ben 7 koncertet, a Gyöngy Bérlet-
ben pedig 4 koncertet kínálnak. Ősz-
szel mutatják be a harmadik bérletet, 
melynek helyszínéül a Zenepalota 
szolgál majd.

A Gyöngy Bérletben az előző évad-
hoz képest eggyel több hangverseny 
szerepel változatlan áron. A cégve-
zető arról is tájékoztatta a társula-
tot, hogy egy sikeres pályázatnak 

köszönhetően, 
a jövőben szá-
mos új zenepe-
dagógiai progra-
mot is indítanak 
miskolci oktatási 
intézményekkel 
együttműködés-
ben. Olyan in-
tézményekkel is 
dolgoznak majd, 
mint a szendrői 
vagy a bőcsi ál-
talános iskolák. 
A társulati ülé-
sen Gál Tamás, 
a zenekar új mű-
vészeti vezetője 

is köszöntötte a társulatot és ismer-
tette szakmai elképzeléseit. Idén is 
átadták az „Évad Zenésze” kitünte-
tést, amit a társulati tagok szavazatai 
alapján ezúttal Halász István fagott-
művész nyert el.

Rendkívül népszerűek voltak idén is a 
Herman Ottó Múzeum és a Miskolci Ga-
léria programjai a Múzeumok éjszakáján. 
Mintegy 20 ezer – a vidéki helyszínek kö-
zül a legtöbb – látogató kereste fel az in-

tézményeket, amelyek 6 helyszínen 38 
programmal és 11 kiállítással várták az 

érdeklődőket. Sokan kapcsolódtak be az 
ún. „poliHISTORY múzeumi játékba” is, a 
helyes megfejtők hétfőn vehették át nyere-
ményeiket.

– A Múzeumok éjszakájának miskol-
ci programjaihoz kapcsolódó kvízjáték 
központi témája Herman Ottó élete és 
munkássága volt. A látogatók végigsétál-
tak a helyszíneken, s a programjainkhoz 
kapcsolódó kérdésekre válaszoltak. Több 
százan vettek részt a játékban, jó megol-
dás is több mint száz született – mondta el 
Pusztai Tamás múzeumigazgató.

A helyes megfejtések közül kisorsol-
ták a négy legjobbat – egy fődíjas és há-

rom díjazott vehette át nyereményét. A 
fődíjat, egy Szász Endre-szitanyomatot 
a miskolci Novák Eleonóra nyerte meg.

Az első helyezett a szintén miskol-
ci Elek Soma lett. Az ő nyereménye egy 
örökös belépő a Múzeumok éjszakájának 
miskolci programjaira. A második Gabó-
czi Tibor (Hernádnémeti) egy múzeumi 
ajándékkártyával lett gazdagabb, a har-
madik helyezett arnóti Kovács Richárd 
pedig múzeumi bérletet kapott.

Átvették díjaikat a poliHiStoRY gYőzteSei

Húszéves
a Cine-Misévadot zártak a szimfonikusok

Csillag lett 
veréb Tamás

a Magyarországi lengyelség napján

„a két nép közötti 
történelmi 
kapcsolat ma is 
élő és eleven”
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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.    

AZ EGÉSZSÉGTUDATOS  
SZEMLÉLET MEGALAPOZÁSA 
SERDÜLŐKORBAN 

A Szávitri Tradicionális Női Értékeket Oktató Alapít-
vány 9 999 800 forint, vissza nem térítendő támogatást 
nyert az Európai Uniótól az „Egészségtudatos szemlélet 
megalapozása serdülőkorban” című pályázati programjá-
nak megvalósítására. (Pályázati azonosító: TÁMOP 6.1.2-
11/1-2012-1469) A program célja az egészséget szolgáló 
egyéni magatartásminták és közösségi értékek elterjesz-
tésének ösztönzése a fiatalok körében. 

 
Pályázatunk elsődleges célcsoportja a 13–19 éves korosztály, 

mely különösen nyitott az újdonságokra. Mozgásos és interakci-
ós aktivitásra építő programjainkban a tánc- és hastánctrénin-
gek elsősorban a fiatal lányok nőiségét szólították meg, a jóga-, a 
dráma- és a színházi nevelési foglalkozások, illetve a természet-
járás a lányok és a fiúk számára egyformán fizikai aktivitással 
egybekötött közösségi esemény élményét kínálták. E mellett az 
egészséges életmódot népszerűsítő, illetve a stressz formáival és 
hatásaival foglalkozó előadás-sorozatokat, életvezetési ismere-
teket tanító tréninget, valamint két egészségnapot szerveztünk. 
Programjainkon összességében közel 400 fiatal vett részt. 

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.

MISKOLC INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI 
STRATÉGIÁJÁNAK TÁRSADALMASÍTÁSA 

Tisztelt Miskolciak!
Elkészült Miskolc Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának tervezete. 

Elérhető Miskolc város internetes oldalán (www.miskolc.hu),
továbbá a Miskolci Városfejlesztési Kft. honlapján (www.varosfejlesztes.miskolc.hu)  

és a www.miskolcvaros2020.hu oldalon is!
A lakosság, a gazdálkodó szervezetek, civil és társadalmi szervezetek véleményét 

2014. július 28-ig várjuk a partnersegiegyeztetes@miskolcph.hu e-mail címre, 
vagy levélben a Miskolci Városfejlesztési Kft. címére (3525 Miskolc, Városház tér 13.).

SZÁMÍTUNK A VÉLEMÉNYÉRE!

Az akció érvényes: 
2014. 07. 05-től 2014. 07. 11-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.

További információ és foglalás:

www.hoforrashotel.hu
Tel.: 36-66/463-722, 463-740

szallasrendeles@hoforrashotel.hu

AkCióS vAkáCió  
fürdőBelépőVel

Gyulán, a Hőforrás hotelben
2014. 06. 20. – 08. 30. között

5 nap/4 éj félpanzióval  
+ fürdőbelépővel a Várfürdőbe

(gyógy- és strandfürdő+ uszodák)
•  elhelyezés: 2 ágyas,  

pótágyazható  
standard szobában

•  ár: 37 200 Ft/fő/4 éj
•  pótágydíj (2 fő felett): 32 400 Ft/fő/4 

éj, 1 fős felár: 8800 Ft/4 éj

Az ár az idegenforgalmi adót nem tartal-
mazza, amely 18 éves kortól 380 Ft/fő/éj. 
SZÉP kártyát elfogadunk! Gyermekbarát 
szolgáltatásokkal és bőséges programkí-
nálattal várjuk vendégeinket.

Szávitri Tradicionális  
Női értékeket  
Oktató Alapítvány
3535 Miskolc, Vasverő u. 46.
szavitrialapitvany@citromail.hu
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Miskolcon több olyan kezdemé
nyezés is volt az elmúlt időszakban, 
amely megalapozta az úgynevezett 
Smart City, az „okos város” filozófiá
ját. Az eddigi tapasztalatokat és az 
Integrált Városfejlesztési Stratégia 
keretei közt a következő időszakra 
tervezett projekteket szakmai mű
helymunka keretében foglalták össze 
a napokban a szakemberek.

A résztvevőket a miskolci város
háza közgyűlési termében várták, az 
ELMÜÉMÁSZ, a Bosch és a Mis
kolci Egyetem mellett a Miskolc Hol
ding Zrt. és tagvállalatai, valamint a 
város több középiskolája is képvisel
tette magát a konferencián.

Kiss Gábor alpolgármester kiemel
te: a Smart City nem egy projekt, ha
nem egy filozófia, azt a szellemiséget 
ötvözi, hogy minden fejlesztésben 
keresik az okos megoldásokat. Ilyen 
például az intelligens utastájékoz

tatási rendszer, az ügyfélszolgálat 
elektronikus alapra helyezése, vagy 
az intelligens közvilágítási rendszer. 
Ezek olyan önálló elemek, amelye
ket össze kell fogni, hogy ne külön, 
szigetszerűen fejlődjenek. Kiss Gá
bor megemlítette a Digitális Város 
Projektet, elmondta, négy digitális 
teret fognak létrehozni a városban, 
ahol LEDfalakon információkat 
osztanak meg a lakossággal. Az al
polgármester szólt a katasztrófatűrő 
szerverek telepítéséről, az intelligens 
vállalatirányítási rendszerről és az 
Eszámlázás bevezetéséről is. Cél, 
hogy három éven belül minden ön
kormányzati cég elektromos alapú 
számlát állítson már ki, spórolva a 
postai, levelezési költségekkel. Terv
be van véve közterületi hibabejelen
tő rendszer, térinformatikai rend
szerfejlesztés, valamint az intelligens 
közvilágítás kiépítése is. 

Átadták az új, Patak utcai mélyga-
rázs fölött kialakított parkot szer-
da délelőtt. A város legújabb zöld 
terére rövidesen az utcabútorok és 
a játszóeszközök is kikerülnek.

A mélygarázs jelenleg a haszná
latbavételi engedélyekre vár és vél
hetően augusztus közepén nyílhat 
meg a lakosság előtt. A Kossuth utca 
forgalmi rendje viszont már júli
us 7től visszaáll az eredetire és újra 
egyirányú lesz a Deák tér irányá
ból. Kifelé hajtani szintén a koráb
ban megszokott módon lehet majd, a 
Pátriatömbből a megújult téren ke
resztül a Palóczy utcára.

A mélygarázs fölötti terület csak
nem 212 millióból újult meg, amely
re az ÉMOP pályázati rendszerből 
közel 180 milliós támogatást nyert el 
az önkormányzat. Pfliegler Péter al
polgármester a helyszínen elmondta: 
a beruházás kezdetekor szép, élhető, 
rendezett parkot ígértek, s ezt meg is 
valósították.

Az utakkal tagolt, járdákkal át
szőtt városi parkot összesen 5430 
négyzetméteren alakították ki, mely
ből 1600 fásított, cserjékkel, gyeppel 
beültetett zöldfelület. Ötvenegy fát, 

több mint 400 évelő növényt és közel 
900 cserjét ültettek el. Rövidesen ut
cabútorok kerülnek ki és egy játszó
teret is terveznek a területre. Pflieg
ler Péter kiemelte, a beruházás a 
környékbeli ingatlanok értékét is nö
veli. Kérte, minden miskolci vigyáz

zon az új parkra, hogy minél tovább 
ilyen szép állapotban maradjon.

Rostás László főépítész hozzátet
te, a beruházás a belváros megújí
tásának csupán egy része, nem áll
nak meg itt, a következő fejlesztési 
terület a Kossuth utca lehet. Mint 
mondta, több évtizedes problémát 
oldottak meg a trafó áthelyezésével 
a mélygarázsba, így elbonthatják a 
korábbi trafóházat, melynek köszön
hetően útszerűbbé alakítható az ed
dig inkább sikátorszerű összekötő út 
a Pátriatömb irányából. A fejlesztés 
során egy új, fasorral szegélyezett sé
tány is megnyílt, ez az ide tervezett 
gyalogos zóna középső szakasza, 
amely később kiegészülve átjárást 
biztosít a Városház tér, a Patak utca 
és az Antall József park között. 

A főépítész felhívta a figyelmet, 
hogy új pályát szeretnének kialakíta
ni a Népkertben a gördeszkás, kerék
páros fiatalok számára – kikérve az 
ő véleményüket is – hogy ne a város 
megújult terein űzzék hobbijukat. 

Intermodális logisztikai csarnok 
alapkövét rakták le múlt héten Di-
ósgyőrben az egykori salakhányó, 
a halna helyén.

A több mint 10 ezer négyzetmé
ter alapterületű csarnokot az Euró
paCenterMiskolc Kft. építi, a be
ruházás összértéke közel 2 milliárd 
forint. A betelepülő vállalkozások
kal 150200 embernek nyújthat majd 
megélhetést a logisztikai park. A 
tervek szerint a csarnok kivitelezése 
szeptember végére fejeződik be.

Mint arról már beszámol
tunk, Európa Center Mis
kolc Üzleti és Logisz
tikai Park néven egy 
modern, minden 
igényt kielégítő, eu
rópai szintű üzle
ti környezetet hoz 
létre és működtet 
az EurópaCen
terMiskolc Kft. a 
diósgyőri kohászat te
rületén, az egykori sa
lakhányó, a halna helyén. A 
társaság – korábbi nevén Euro
fémHalna Salakfeldolgozó Kft. – 
1997ben kezdte meg, és 2011 végén 
fejezte be az egykori diósgyőri ko
hászati termelés melléktermékeként 
keletkezett kohászati salak feldolgo
zását. Összességében mintegy 3 mil
lió tonnányi anyagot hasznosítottak 
újra, főleg ipari, útépítési célra.

Lengyel Attila, az EurópaCen
terMiskolc Kft. ügyvezetője el

mondta, a teljes beruházás öt ütem
ből áll, összesen mintegy 6 milliárd 
forint beruházási költség mellett. A 
már elkészült négy épület mellett a 
hasonló funkciójú „E” jelű épület fel
építése következik, melynek munkái 
már meg is kezdődtek.

– Ha ez a csarnok elkészül, a ko
rábbi salakhányó teljesen eltűnik, 

átveszi a helyét egy XXI. szá
zadi színvonalú üzletilo

gisztikai park – emelte 
ki az ügyvezető, aki 
elárulta azt is, hogy 
ipari park címre is 
pályáztak. Az épület
tel gyakorlatilag be
fejeződik a korábban 

kohászati salakfeldol
gozóként és salakdepó

ként ismert, összesen 200 
ezer négyzetméter nagyságú 

ipari terület revitalizációja is.
Pfliegler Péter alpolgármester 

örömét fejezte ki, hogy az egykori 
„holdbéli táj” a csarnok felépítésével 
teljesen megváltozott, szinte 100 szá
zalékban megújult a közműhálózat 
is a területen. Elmondta, arra számí
tanak, hogy kis és középvállalkozá
sok és nagyobb cégek is letelepülnek 
a logisztikai parkban, ezzel is erősít
ve a város gazdaságát. 

Ahogy nő a miskolci Takata-gyár 
építéséhez szükséges létszám, úgy 
emelkedik a miskolci alvállalko-
zók, beszállítók száma is. Mintegy 
58 ezer négyzetméternyi csarnok 
épül a 20,5 milliárd forint értékű 
beruházás keretében. 

A Takata Safety Systems Hungary 
Kft. épülő miskolci gyárához vezető 
úton feltűnően megnőtt a teherau
tók és kamionok forgalma. Mintegy 
6000 köbméternyi ágyazati anyagot 
kell megmozgatni, nagyjából ugyan
annyi beton érkezik a keverőkocsik
ban, és már nagy ütemben érkeznek a 
falazáshoz szükséges anyagok is.

– A gyártósorok őszi beszerelésé
hez és a próbaüzem megkezdéséhez 
először az energiaközpontnak és a 
nagy, 31 ezer négyzetméteres lég
zsákgyártó csarnoknak kell elkészül
nie. Az előbbinél hamarosan befeje

ződik a homlokzat kialakítása, már 
készül a tető, ha azzal is végeznek, 
jöhetnek a belső munkák. Napon
ta átlagosan mintegy 330an építik a 
gyárat. Augusztus–szeptemberre ez 
a szám elérheti, sőt meghaladhatja az 
550et is. Köztük egyre több a mis
kolci szakember, beszállító.

– Eltökélt célunk volt, hogy mi
nél több helyi erővel, vállalkozóval, 
beszállítóval dolgozzunk – szögezte 
le Szabó Dániel, a Market Építő Zrt. 
műszaki igazgatója. – A gyárterület 
kerítését vagy a gázvezetéket például 
miskolci vállalkozók építik, és dol
gozunk helyi kőműves brigádokkal, 
valamint a tüzépáruk, a távhővezeték 
beszállításánál is figyeltünk a helyi 
kapacitásokra. Rövidesen egyre több 
szakipari munkára lesz szükség, ami 
eleve több ember munkáját igényli, 
ezekben is számítunk majd a helyi 
vállalkozókra – hangsúlyozta.

Félhektáros zöld terület a belvárosban

ÁtadtÁk az új parkot 
a patak utcÁn

okos vÁros lesz 
Miskolc smart city

logisztikai csarnok a halna helyén Miskolciakkal (is) épül 
a miskolci takata



Széchenyi István gróf (1791–1860) 
háromszor járt Miskolcon, s a 
színház és a kaszinó kapcsán még 
életében beírta nevét városunk 
történetébe. Halála után pedig ki-
terebélyesedett kultusza: a több év-
százados Piac utca kapta nevét, de 
szállodát, üzletet, emlékserleget is 
elneveztek róla. 

Születésének és halálának évforduló-
in többször is volt szándék köztéri szob-
rának felállítására, erre mégis csupán 
1994-ben került sor. Me-
locco Miklós alkotása a 
Városház téren, az egyko-
ri és az „akkori” négyes-
lámpák helyén áll im-
már húsz éve. A Miskolci 
Városszépítő Egyesület 
1987-ben fogalmazta meg 
azt a határozott szándé-
kát, hogy a „legnagyobb 
magyar” születésének 
kétszázadik évfordulójára 
közadakozásból készüljön 
el a méltó emlék. Az ak-
kori városi tanács támogatását is élvezve 
1989 végén felkérték a szobrászművészt, 
aki a határidőre vállalta is a monumen-
tális alkotás elkészítését. A szobor teret 
kívánt, így a város lakói és a szakértők 
is többféle javaslatot fogalmaztak meg. 
A városszépítők a mai Szent István térre 
gondoltak, s így a tér is a szoborról kapta 
volna a nevét. Az indokolás világos volt: 
Kossuth Lajos, Széchenyi István és Bar-

tók Béla szobra, a háttérben az Avassal 
és műemlékeivel nagyszerűen keretez-
ték volna a térfüzért.

Mások a Villanyrendőr környékét ja-
vasolták, de a szobrász csak a Városház 
térben gondolkodott. „A négyméteres 
szobor, a körülötte álló öt kandeláber 
fölé magasodva, Miskolc súlypontjá-
ban, a Városház téren fog állni... Dél-
nyugati irányba fog tekinteni a park-

ból is jól láthatóan” – döntöttek az 1992. 
július 1-jén aláírt megbízási szerződés-
ben. A szobor 1/3-os makettjét kiállí-
tották, hogy arról mindenki véleményt 
formálhasson. A hagyományosnak 
nem nevezhető elgondolás megosztotta 
a közvéleményt, egyrészt elhelyezését, 
másrészt ábrázolását illetően. Melocco 
szerint Széchenyi egy szószékről szól 
hozzánk, a bölcs öregembert akarta be-
mutatni, példaként állítani, aki szavai-
val fejti ki hatását. A bírálatokból any-
nyi valósult meg, hogy – a maketthez 
képest – megváltozott Széchenyi fej-
tartása, s kinyújtott kezei is testéhez si-
mulnak. A monumentális posztamens 
oldalán a lépcsősor is elmaradt. A 12 
tonnás fehér mészkőből kifaragott al-
kotást 1994. október 23-án avatták fel.

(Folytatjuk)
D. I.

Múlt és jelen

1950–52 között épült ki a kettősvágányú villamos a Tiszai pályaudvar és a mai 
Újdiósgyőri főtér között. A képen még egyvágányú villamos látszik, megállója 
pedig az Erzsébet térnél volt. Az olvasható üzletfeliratok még az államosítás előt-
ti időszakot mutatják. A kör alakúra képzett virágágy alkotója a város jeles főépí-
tésze, Barabits Fülöp (1887–1940) volt, mint ahogy az Erzsébet tér és a Népkert, 
vagy Tapolca kertészeti képének kialakítása is az ő nevéhez kötődik. Amikor 
1950 első negyedévében hozzákezdtek a villamosközlekedés korszerűsítéséhez, 
s az akkor már Tanácsház térnek nevezett útszakasz átalakításához, elsőként a 
virágágyat bontották el. Dobrossy I. | fotó: MocsárI L., képesLap: sáfrány Gy. J.

akkor...

...és Most

Miskolci napló8
a LeGnaGyobb MaGyar
eMLékezete MIskoLcon

(1. rész)

A Miskolcról bevonult, vagy a kö-
zelből behívott, s frontra küldött 
katonák pontos számát már nem 
lehet megállapítani. A 10. hon-
véd gyalogezredből – a hadiújsá-
gok szerint – a háború alatt 40 000 
embert küldtek a frontra. A másik, 
65. számot viselő császári és kirá-
lyi közös ezred veszteségeiről még 
ennyit sem tudunk. Az viszont 
minden feljegyzett, dicsőséges üt-
közet és csata ellenére megállapít-
ható, hogy a galíciai front veszte-
ségeit soha nem sikerült kiheverni. 
A román, majd az olasz frontról 
a fegyverletétel után visszatértek 
száma 1918 szeptemberében 300 
fő körül volt. Az utolsó hadifogoly 
csoport 1928-ban érkezett vissza 
Miskolcra, a táborokban meghal-
tak száma ismeretlen.

Miskolc, mint az északi front-
hoz közel eső város, különös hábo-
rús szerepet kapott. Tarnay Gyula 

(1855–1929) főispán irányításával itt 
kellett kialakítani a frontról vissza-
érkezők első katonakórházát. 1914. 
november–december között 53 db 
40 x 10 méteres nagy barakk és 
8 db 16 x 5 méteres kis barakk 

épült fel. A kórház 1914 decemberé-
ben megkezdte működését, de a vá-
ros számos közintézménye is átala-
kult kórházzá. Az ún. kolerakórház 

elnevezés azért ragadt a Sajó-parti 
barakkvárosra, mert ide elsősorban 
a fertőző betegségben (is) szenvedő, 
súlyos sérülteket szállították.

Volt olyan időszak, amikor napon-
ta több katonavonat érkezett Mis-
kolcra, s egy-egy szerelvény 300-500 
sebesültet hozott. A tábor teljes be-
fogadóképessége 5800-5850 személy 
volt. 1914–1916 között 54 orvos tel-
jesített itt szolgálatot, s volt egy kü-
lön katonai osztag, amely 14 tiszt-
tel és 431 katonával látta el a kórház 
védelmét, biztosí-
totta hétköznapi 
igényeit. A tábor, 
illetve kórház mű-
ködéséről kortárs 
kiadvány is megje-
lent, így tudjuk azt, 
hogy a gyógyulta-
kat küldték tovább 
az ország belsejébe, 
az elhunytakat vi-
szont itt kialakított 
katonai temetőben 
temették el. A te-
metőt 1992-től a 
Hősök napján újra 
megkoszorúzzák, 
a még látható sír-
helyeket rendbe 
teszik. Összesen 
962 katonát te-
mettek itt el. (849 
személyt lehetett 
egykor azonosí-
tani.) A tetemvá-
ri Hősök temető-
jét szintén az első 
világháborús ál-
dozatoknak „nyi-
tották”, ide az 

Osztrák–Magyar Monarchia több 
mint tíz nemzetiségű hősi halottját 
temették.

Az egykori temetőkönyv, a korabe-
li sajtó és Tarcai Béla kutatásai szerint 
a temetői parcellák közel három és fél-
ezer sírt rejtenek. Első világháborús 
katonai sírok más felekezeti temetőben 
is vannak Miskolcon és a mai Miskol-
cot alkotó, egykor önálló települése-
ken. Egy évszázad elteltével emlékez-
zünk meg róluk, s azokról, akik soha 
nem tértek haza. Dobrossy I.

Száz éve kezdődött a Nagy Háború, az első világégés (2. rész)

Csoportkép a 10-esekről, 1917. szeptember 4. 

Hősök temetője 1950 körül Diósgyőri I. világháborús emlékmű
Koszorúzás és megemlékezés Miskolcon, 2014. júni-
us 27-én, a Tizeshonvéd emlékműnél
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Több mint 6 ezer diósgyőri szurko-
ló kísérte el kedvenc csapatát Debre-
cenbe, ahol a DVTK 16 év után ismét 
nemzetközi kupamérkőzést játszott 
csütörtök este a máltai Birkirkara FC 
ellen.

Az első gólra a 34. percig várni kellett. 
Ekkor Bacsa húzott befelé a jobb szélről, 
gyönyörű labdával ugratta ki Nikházit, 
aki majd’ az alapvonalról gurított vissza 
az érkező Barczihoz, aki a kapuba bel-
sőzte a labdát (1–0).

Azonban nem sokáig örülhettek a ve-
zetésnek a diósgyőriek. Mintegy 30 mé-
terről végezhetett el szabadrúgást Bissi, 
lövése elzúgott a kéttagú sorfal mellett, 
és Rados ökléről a hálóba vágódott (1–1). 
A félidőben komolyabb helyzet már nem 
alakult ki, így döntetlennel vonulhattak a 
csapatok a pihenőre.

A fordulást követően nem kellett so-
kat várni a fordulatra: alig telt el egy perc 

a második játékrészből, amikor a mál-
tai gólt szerző Bissi lekönyökölte Barczit, 
amiért megkapta második sárga kártyá-
ját is, így már a félidő elején megfogyat-
kozott a máltai csapat.

A DVTK rá is kapcsolt, igyekezett gól-
ra váltani az emberelőnyt. Adódott hely-
zet Barczi, Gosztonyi és Nikházi előtt is –, 

a gól azonban váratott magára. Egészen 
a hosszabbításig, amikor is Nikházi pasz-
szolta fel szépen Bacsának a labdát, aki 
berobogott vele a tizenhatoson belülre, 
ahol már hiába érték utol, a rövidbe tudta 
rúgni a labdát (2-1).

Egygólos előnnyel utazik tehát a Diós-
győr a július 10-ei, máltai visszavágóra.

9  
Győzelemmel tért vissza a DvtK

A REGIONÁLIS CIVIL KÖZPONT  
ALAPÍTVÁNY MUNKAERŐ-PIACI 
SZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓ  
KAPACITÁSÁNAK MEGERŐSÍTÉSE 
TÁMOP 2.6.2-12/1-2012-0337

Munkát keresni térségünk-
ben rendkívül nagy kihívást 
jelentő feladat mindenkinek, 
különösen azoknak, akik va-
lamilyen hátránnyal indul-
nak el ezen a rögös úton. Az 
álláskeresők szakmai támo-
gatása, mentori, tanácsadási 
és tréning jellegű fejlesztése 
komoly szakértelmet és elkö-
telezettséget igénylő feladat.

A ReCIK Alapítvány hosszú 
évek óta végez munkaerő-piaci 
szolgáltatásokat Borsod megyé-
ben. 21 helyszínen 34 szolgáltató 
munkatárs bevonásával bizto-
sítja standardizált szolgáltatá-
sait és kapcsolódik be innovatív 
foglalkoztatási kezdeménye-
zésekbe. A program keretében 
szervezetfejlesztési felmérés, 
megújult stratégia és MSZEN 
ISO 9001:2009 minőségirá-

nyítási rendszer keretében ki-
bővítette szolgáltatásai körét 
és felkészült a munkaerő-piaci 
szolgáltatásnyújtási engedélye-
zés új követelményeire.

A projektidőszak alatt el-
készült, megújult a szervezet 
honlapja, munkáltatói kapcso-
latrendszere és adatbázisa, fej-
lődött a szolgáltatást végző mun-
katársak szakmai kapacitása és 
kapcsolatrendszere. 

Projektidő: 2013. május 1. - 
2014. június 30.

Megítélt támogatás: 7 954 960 Ft
Kedvezményezett: Regionális 

Civil Központ Alapítvány, 3530 
Miskolc, Rákóczi u. 12.

Projektvezető: Szendrák Dóra

Az Ifjúságért Alapítvány  
munkaerő-piaci szolgáltatás 
kapacitásának megerősítése
TÁMOP 2.6.2-12/1-2012-0341

Európa-szerte komoly gondot jelent a pályakezdő álláskereső 
fiatalok elhelyezkedése, munkára szocializációja és elvándorlá-
sának megfékezése. Kihívást jelent ez Miskolcon is, ahol az Ifjú-
ságért Alapítvány egyéni és csoportos fejlesztésekkel, mentori 
támogatással, pályaválasztási és pályaorientációs tanácsadás-
sal és képességmérésekkel igyekszik a fiatalok és a velük foglal-
kozó szakemberek segítségére lenni.

Az Európai Unió támogatásával jelen program keretében elké-
szült a szervezet felmérése és stratégiai terve 2014–2018 időszak-
ra és a minőségirányítási kézikönyv elkészítésével felkészült az 
alapítvány a munkaerő-piaci engedélyezés követelményeire.  

Standardizált szolgáltatásainkkal szeretnénk hozzájárulni a 
fiatalok foglalkoztatási aktivitásának a növeléséhez és munka-
erő-piaci integrációjához.

Projektidő: 2013. május 1. – 2014. június 30.
Megítélt támogatás: 6 452 760 Ft
Kedvezményezett: Ifjúságért Alapítvány, 3530 Miskolc, Rá-

kóczi u. 12.

Július 11-én 18.30-tól   
a Miskolc Televízió  

műsorán

A gyógytornász  
válaszol.

„Csontritkulás, 
nem Csak  

nők betegsége“. 

Apróhirdetés
Pótvizsgára felkészítést 
vállalok általános és közép-
iskolások részére humán tár-
gyakból, földrajzból, valamint 
angol és német nyelvből. 
Házhoz megyek nagyon ked-
vező áron Miskolc bármely 
pontjára. Tel.: 06-20/256-
7949.

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

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

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

Hirdetés

Másodosztályú marad a Miskol-
ci Vízilabdaclub, miután kettős ve-
reséggel elvesztette az osztályozót az 
élvonalban 13. helyen végző Szentes 
ellen. Az MVLC mindent megtett a 
siker érdekében, de ez most ennyire 
volt elegendő, így a csapat továbbra is 
az OB I/B osztály tagjaként rajtolhat 
a szeptemberben kezdődő pontvadá-
szat során.

Eredmények
Szentes – MVLC 6–4 (2–1, 1–0, 1–1, 

2–2)
MVLC – Szentes 10–17 (1–2, 3–4, 

3–7, 3–4)

elődöntős a renegades
Minden helyzetét kihasználva, ma-

ximális teljesítménnyel nyerte meg 
Divízió II-s negyeddöntőjét a Miskolc 
Renegades amerikaifutball-csapata, 

mely az Ifjúsági pályán győzte le az 
Újbuda Rebels II-t vasárnap. A mis-
kolciak egyetlen pontot sem hagytak 
vendégeiknek, ellenben 42-t szerez-
tek, így magabiztosan jutottak a leg-
jobb négy közé. A folytatás ismét ha-
zai pályán már az elődöntő lesz, július 
12-én a Nyíregyháza Tigers II ellen 
játszanak a Renegátok.

Eredmény:
Miskolc Renegades – Újbuda Re-

bels II 42–0

Hírek, eredmények

Hétköznap mindenki, akár 
éjszakába nyúlóan strandröp-
labdázhat, -kézilabdázhat vagy 
-focizhat, hétvégén pedig ilyen 
versenyeket nézhet ugyanott – 
Miskolc belvárosában, egészen 
pontosan a Szent István tér mellet-
ti Belvárosi Ligetben. A különleges 
sporthelyszínt múlt szombaton az 
I. Miskolci Középiskolás Strand-
röplabda-bajnoksággal avatták fel.

– Tavasszal kezdtük el szervezni 
a Belvárosi Liget programját, hogy 

legyen élőbb, pezsgőbb a belváros-
nak ez a része is. Fontos állomá-
sa a sorozatnak a mai, amikor el-
kezdődnek a sportrendezvények, 

megnyílnak a sportolási lehetősé-
gek – nyilatkozta Sashalmi László, 
a Belvárosi Liget szervezője.

A hétvégekre igyekeznek ver-
senyeket szervezni, nemcsak röp-
labdát, de strandfocit is, sőt, talán 
sikerül újraéleszteni a Miskolcon 
nagy hagyományokkal rendelke-
ző strandfejest is. És amíg foglalt a 
homokos pálya, addig is lehet pél-
dául tollaslabdázni, pingpongoz-
ni. A pályát a mozgásigényes csa-
patok a helyszínen foglalhatják le.

matt Boyle visszatér miskolcra
A tavalyi Jegesmedve-csapat 

egyik közönségkedvenc játé-
kosa visszatér a következő sze-
zonban is. Matt Boyle a tavalyi 
szezonban érkezett Miskolcra, 
és hamar maga mellé állította 
a szurkolókat: az 51 mérkőzé-
sen, amikor jégre lépett, 7 gólt 
és 13 asszisztot, azaz összesen 
20 pontot jegyeztek fel a neve mellé.

A klub menedzsmentje is elégedett volt vele, 
ezért szerződést ajánlottak neki a következő sze-

zonra. A tárgyalások az elmúlt 
hetekben folyamatosan zajlot-
tak, és végül meg is egyeztek a 
felek, így immár biztos, hogy 
Boyle a következő szezonban 
is magára húzza a Jegesmed-
vék sárga-fekete mezét. A ta-
valyi szezont végigjátszó 22 fős 
keretből 15 játékossal kötöttek 

ismét szerződést, ami azt jelenti, hogy – az előző 
évektől eltérően – a csapat magja, gerince (a ho-
kisok közel 70 százaléka) együtt maradt.

sportos stranDHanGulat a BelvárosBan
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július 2–8.

KERESSE FANTASZTIKUS ÁRAINKAT COOP ABC, COOP SZUPER ÁRUHÁZAINKBAN!
Euromilk 

UHT tej  
1 l, 1,5%

169 Ft

COOP  
„B” rizs 

1 kg

229 Ft

COOP 
sós  

kisperec  
300 g, egységár: 

1130 Ft/kg

339 Ft

Törzsvásárlóinknak kUPOnnal 1 dB vásárlásánál:
Tchibo Family őr. vák. kávé 250 g, egységár: 1796 Ft/kg, 499 Ft helyett  449 Ft
Hell Energiaital classic 0,25 l, egységár: 636 Ft/l, 199 Ft helyett  159 Ft

Csak júliUs 6-ig rEklám árOn:
alföldi magyar tejföl 12 %, vödrös, 850 g, egységár: 434,11 Ft/kg                        369 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  
tejföl      

375 g, 20%,  
egységár:  
691 Ft/kg 

259 Ft

l  EpErjEs, LőcsE, szEpEsváraLja:  
július 26. – 5000 Ft

l  Bajmóc–zóLyom:  
július 26. – 5000 Ft

l  Győr, pannonhaLma:   
augusztus 2. – 7000 Ft

l   visEGrád–EsztErGom–szEnt-
EndrE: augusztus 02. – 6000 Ft

l  KraKKó, zaKopanE, WiELiczKa: 
augusztus 09–10. – 19 000 Ft
l  aLsósztrEGova–FÜLEK– 

Losonc:  augusztus 09:  – 4000 Ft
l  hortoBáGyi hídi vásár:   

augusztus 19:  – 3000 Ft

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

www.koruTak.hu

Ez a KUpon 
500 Ft-ot Ér!  

1 Útra 1 FőnEK!

"

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

Programok, nyereményjáték. Miskolc 
Bolt és Café.

17.00 | XVIII. Borsodi Fonó Nemzetközi 
Folkfesztivál. Diósgyőri vár.

17.00 | Dance Elit Cinema évzáró tánc-
gála. Művészetek Háza.

22.00 | Alter Dizsi. A Kispáltól a Punnanyig. 
Nirvanától a Black Keysig. Helynekem.  

Július 6. | VASáRnAp
10.00 | Régiségvásár. Belváros.
17.00 | XVIII. Borsodi Fonó Nemzetközi 

Folkfesztivál. Diósgyőri vár.

Július 7. | héTfő 
19.00 | Orgonapont. Collegium Musi

cum orgonaest. Közreműködik Fülep 
Máté (bariton), Fülep Márk (fuvola), Ko
vács Szilárd (orgona). Belvárosi reformá
tus templom.

Július 11. | pénTEK 
22.00 | Classic Drum and Bass. Helyne

kem.

Július 12. | szombat
20.00 | Bad Penny Company. Ifiház Ká

vézó.

22.00 | East Side Acoustic. Propeller Re
kordz. Az este folyamán az AcélMűvek 
tagjai közül két csapat friss albumait mu
tatják be. P.R.O., azaz a Propeller Rekordz 
még az oldschool ’90es évekbéli iga
zi rap hangulatát hozzák, addig az East 
Side Acoustic a gitárzene akusztikus vi
lágát keverik rappel és beatboxxal. Hely
nekem.

Kiállítás:
– XXVI. Miskolci Grafikai Triennále. 

Megtekinthető szeptember 7ig. Mis
kolci Galéria, Rákócziház.

– Hódolván Tháliának. Fejezetek a mis
kolci színjátszás történetéből. Állan
dó kiállítás. Színháztörténeti és Színész
múzeum.

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

– Feledy Gyula és miskolci kortársai. 
Állandó kiállítás. Feledyház.

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

Július 7. | hétfő 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 Miskolci Napló, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.17 Időjá-
rásjelentés 19.20 Sporthírek 19.23 ProgramPont 19.30 Magazin 20.00 Mis-
kolc Ma (ism.) 20.17 Időjárásjelentés 20.20 Sporthírek 20.23 ProgramPont 
20.30–06.00 Képújság.

Július 8. | kedd 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 Sportpercek 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.17 Időjárásjelen-
tés 19.20 Sporthírek 19.23 ProgramPont 19.30 Sportközvetítés felvételről 
21.00–06.00 Képújság.

Július 9. | 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 Program-
Pont 18.30 Úton-útfélen 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 ProgramPont 20.30 Magazin 
22.35–06.00 Képújság.

Július 10. | 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 11. | 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 Időjárásjelen-
tés 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 12. | 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 13. | 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

Varga László országgyűlési képviselő lakossági fogadó
órát tart 2014. július 8án (kedden) 17 órától az Ady Endre 
Művelődési Házban (Miskolc, Árpád u. 4.). Minden érdek
lődőt tisztelettel és szeretettel vár.

Megyénkben is elkezdő-
dött az aratás. Megkezdő
dött a mintegy 4700 hek
táron termesztett őszi árpa 
betakarítása. A kedvező 
időjárás következtében a 
kalászok korábban értek 
be. Idén közepestől jobb 
termésre számíthatunk, a 
jelenleg betakarított őszi 
árpa termésátlaga 6,1 t/ha. 
Őszi búzából közel 64 ezer 
hektár, míg egyéb kalászos 
növényekből 20 ezer hek
tár vár még betakarításra. 
A jelenlegi termésbecslé
sek alapján az őszi búza ter
mésátlaga 4,55 t/ha között 
mozog. Jelenleg az árpa 42
43 ezer, a malmi búza 4547 
ezer Ft/t áron talál vevőre. 
Az olajos növények közül 
megyénkben őszi káposzta
repcét 13 ezer hektáron ve
tettek a termelők. A repce 
aratásának kezdete szintén 
július első dekádjára tehető.

nyári diákmunka. „Nyá
ri diákmunka elősegíté

se 2014” elnevezéssel indít 
programot a Nemzetgaz
dasági Minisztérium, olyan 
16–25 év közötti, nappali ta
gozaton, tanulói, vagy hall
gatói jogviszonnyal rendel
kező diákok számára, akik 
nem rendelkeznek vállal
kozói, vagy egyéb, foglal
koztatási jogviszonnyal. A 
foglalkoztatás történhet a 
települési önkormányzatok
nál, illetve az önkormány
zat fenntartásában álló, 
önkormányzati alapfeladat 
ellátását végző intézmény
nél. Legfeljebb napi 6 órás 
foglalkoztatáshoz nyújtha
tó támogatás, ami nem lehet 
több, mint a minimálbér 
– szakképzettséget igénylő 
munkakörökben a garan
tált bérminimum – időará
nyos hányada. A program
hoz csatlakozás előfeltétele, 
hogy a diák a lakó vagy 
tartózkodási helye szerint 
illetékes járási munkaügyi 
kirendeltségén nyilvántar
tásba vétesse magát. 

LAKOSSágI fOgAdÓÓRA

KORMányhIVATALI hÍREK

Személyi változások 
a miskolci plébániákon. 
Ternyák Csaba érsek sze
mélyi és szervezeti válto
zásokról döntött az Egri 
Fő e g y h á z me g yé b e n . 
Ezek közül a miskolci 
plébániákra vonatkozó 
változásokat közöljük az 
alábbiakban.

Koós Ede miskolci isko
lai érseki biztos az egri Ér
seki Papnevelő Intézet pre
fektusa, egyidejűleg az egri 
ciszterci templom temp
lomigazgatója lett. Lipcsák 
János mezőkövesdi káplán 
MiskolcMindszentre kapott 
plébánoshelyettesi kinevezést. 
Juhász Zoltán MiskolcMind

szentre, Palotai Ádám újmi
sés MiskolcDiósgyőrbe kapott 
kápláni kinevezést.

p. Tengan Sebastian SVd 
atyát a diósgyőri plébánián 
teljesített kápláni szolgálata 

után tartományfőnöke 
Rómába küldte tanul
mányai folytatására.

Szalkai Zoltán József 
felmentést kapott me
zőkövesdi kápláni szol
gálatából, miután fel
vételt nyert a minorita 
rendbe.

nyári miserend a di
ósgyőri plébániatemp
lomban. Augusztus 17ig 
hétköznapokon csak egy 
szentmisét mutatnak be, 
hétfőn, szerdán és pén
teken reggel 7 órakor, 
kedden, csütörtökön és 

szombaton 18.30kor. Vasár
napokon három szentmise 
lesz: 7, 10 és 18.30kor.

hARAng-hÍREK

matricás albummal várja  
a családokat miskolc

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

MIndEnKIT éRhET JOgESET

A miskolci TDM tagjai idén 
különleges ajándékkal vár-
ják a városba érkező csalá-
dos vendégeket: az egyesület 
tagjainál, a kapcsolódó szál-
lodákban, panziókban, ma-
gánszállásokon, éttermek-
ben és a TDM infopontokon 
már kérhetik a családok a 
Miskolc matricás albumot, 
amely nagyszerű városfelfe-
dező játékra csábítja a kicsi-
ket és szüleiket.

A matricákat csakis a kap
csolódó látnivalóknál és szol
gáltatóknál kaphatják meg 
ingyenesen az érdeklődők.

A matricás album több 
szempontból is segíti a gyere
kek kikapcsolódását, hiszen 
az attrakciók felfedezésén túl 
játékos feladatokkal is szóra
koztat, illetve az oldalak al
ján található QR kódokra kat
tintva további információk, 
kisfilmek, fotók érhetők el, 

mintegy kilépve a könyvből és 
másik dimenzióban megmu
tatva az adott látnivalót a Gui
de@hand Miskolc mobilalkal
mazásnak köszönhetően. A 
matricás albumhoz a Miskolc 
turisztikai portálján (http://
www.hellomiskolc.hu/matri
casalbum) felsorolt helyeken 
juthatnak hozzá ingyenesen 
az érdeklődők. Aki pedig az 
összes matricát összegyűjti és 
bemutatja az albumát a Tour
informban, to vábbi kis aján
dékra is számíthat a Tourin
form iroda munkatársaitól.

1997 óta minden évben 
megünneplik hazánkban a 
köztisztviselők napját július 
1jén. Így ez az ünnepnap
ja a kormánytisztviselőknek 
is, akiket a hétfői gálán kö
szöntöttek a kormányhivatal 
szervezésében. Demeter Er
vin, volt titokminiszter ün
nepi beszédében felidézte a 
közigazgatási rendszer meg
reformálásának lépcsőfoka
it, a kormányhivatalok, járá
si hivatalok létrejöttét. Mint 
mondta, a rendszer finom
hangolását végzik, miközben 
a „második generációs” kor
mányablakok kialakítása zaj
lik a járási hivatalokban.

Kovács Zoltán államtitkár 
köszönettel kezdte a beszédét. 

Mint mondta, komoly mun
ka, nagy feladat volt a köz
igazgatás átalakítása, amely
ből sokan vették ki a részüket. 
A stratégia kialakítása most 
folyik a minisztériumban, 
amely átalakult, hiszen a köz
igazgatási és igazságügyi mi
nisztérium szétvált.

Elismerésekben idén is húsz 
kormánytisztviselő részesült. 
Fogarasi Zsuzsa kormányab
lakügyintéző, Jobbágy Mária, 
a megyei munkaügyi központ 
igazgatósági titkárságának ve
zetője, Bényiné Laczkó Margit 
igazgatásszervező főosztályve
zetőhelyettes, Béres István, a 
munkavédelmi felügyelőség ve
zető főmunkatársa, Almásiné 
Laurencsik Angelika osztály

vezető, Farkas Imre hatósági 
állatorvos, Hosszú Zsuzsanna 
osztályvezető, Molnár Erika hu
mánpolitikai ügyintéző, Omar 
Kornél áldozatsegítő ügyinté
ző, Sántha Ildikó osztályveze
tő, Drahos László osztályvezető. 
Fógelné Kiss Éva igazgatóhe
lyettes, Gulyás Ádám kormány
ablakügyintéző, Keresztesiné 
Bialkó Mária üzemeltetési osz
tályvezető, Koncz Mártonné 

gyámhivatali ügyintéző, Kott
ner Erzsébet, a Szerencsi Gyám
hivatal vezetője, Sáfián Ádám 
kormánymegbízotti titkár, So
mogyiné Tóth Tímea gyám
ügyi előadó, Szabolcsik Róbert, 
a Szikszói Járási Hivatal infor
matikusa és Szatmári Janka tit
kársági asszisztens. Az Év Kor
mánytisztviselője Társy József 
(képünkön jobbra), a kormány
hivatal kabinetfőnöke lett.

A kormánytisztviselőket ünnepelték
gálaműsorral egybekötött ünnepségen köszöntötték a 
kormánytisztviselőket a Művészetek házában hétfő este. 
A kormánytisztviselői nap keretében elismeréseket is 
átadtak. Az év Kormánytisztviselője idén Társy József, a 
kormányhivatal kabinetfőnöke lett.

Jézus Szíve-búcsú Martin-kertvárosban, 2014. június 29.



Különleges finomsággal, roston sült, Miskolczi Ínyenc sütőkolbásszal várták a látogatókat múlt szombaton a Selyemréti Strandfürdőben. 
Mint ismeretes, a Miskolci Agrokultúra Kft. a közelmúltban hozta forgalomba a bencés és pálos szerzetesek ősi receptje alapján készült 
Miskolczi Ínyenc, illetve a Miskolczi Ínyenc sütőkolbászt. Korábban Lovász Emese régészt kérték fel, hogy kutatásai alapján ajánljon olyan 
tradicionális húskészítményt, amely emblematikus terméke lehet Miskolcnak. A sertéshús és szalonna keverékét annak idején a kolostor-
kertekben termelt zöldfűszerekkel – kakukkfűvel, borsikával, majorannával – valamint fokhagymával ízesítették.  Fotó: Mocsári L. 
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Megpörgette a suzukit  
a villamos

Személyi sérüléses villamosbaleset történt július 2-án, este 
hat óra körül Miskolcon, a Győri kapuban. Egy Suzuki haladt 
a villamossal egy irányba, Diósgyőr felé, amikor a személyautó 
váratlanul a villamos elé kanyarodott. Az már nem tudott kel-
lően fékezni, meglökte az autót, amely megpördült és lesodró-
dott. A Suzukiban többen ültek, úgy tudjuk, a sofőr szenvedett 
fejsérülést, a mentők a helyszínen ellátták. A forgalom rendőri 
irányítás mellett haladt, Diósgyőr irányába átmenetileg villa-
mospótlók jártak.

A börtön ajtaján dörömbölt
A Fazekas utcai büntetés-végrehajtási intézet ajtaján döröm-

bölt egy részeg férfi június 25-én Miskolcon. A kiérkező 
járőröknek elmondta, korábban be kellett volna vonulnia a 
rá kiszabott büntetés megkezdésére, de elmulasztotta és most 

akar ennek eleget tenni. 
Közölték vele, hogy jelen-
legi állapotában a börtön 
nem fogadja, később kell 
jelentkeznie. A garázda 

az elmondottakat nem vette tudomásul, tovább folytatta cse-
lekményét, ezért a 33 éves F. István arnóti lakost a járőrök elő-
állították, garázdaság miatt indult ellene eljárás.

Ledőlt a háztető
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint utcára dőlt egy 

hétvégi ház teteje június 27-én este Miskolcon, a Bodó soron. 
A kidőlt tető leszakított egy villamosvezetéket is, a helyszínt a 
miskolci hivatásos tűzoltók biztosították a helyi áramszolgál-
tató szakembereinek kiérkezéséig.

Új rendőrtisztek a megyében
Hét ifjú hadnagy kezdte meg rendőri szolgálatát július 1-jén, 

a B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság állományában. A 
Miskolci Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya két vizsgá-
lóval, a Közrendvédelmi Osztály pedig két előadóval bővült. 
Az Ózdi Rendőrkapitányság Putnoki Rendőrőrse egy, a Ti-
szaújvárosi és a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság Bűnügyi 
Osztálya pedig szintén egy-egy nyomozóval erősödött. Az új 
rendőrtisztek Kovács Bélától, a megyei rendőr-főkapitányság 
rendészeti igazgatójától vehették át kinevezési okmányaikat, 
aki többek között kihangsúlyozta: az új kollégáknak rendőri 
munkájuk során minden esetben a törvényességet és a szak-
szerűséget kell szem előtt tartaniuk. Emellett utasította őket, 
hogy munkájuk során és szolgálaton kívül is segítsék az ál-
lampolgárokat.

EFott 2014, Miskolc

Új, négyrészes keresztrejtvé-
nyünkben a Miskolcon 2014. júli-
us 15. és 20. között megrendezés-
re kerülő EFOTT (Egyetemisták és 
Főiskolások Országos Turisztikai 
Találkozója) néhány fellépőjének 
nevét rejtettük el. Kérjük, a meg-
fejtéseket együtt, legkésőbb július 23-án 

éjfélig juttassák el szerkesztő-
ségünkbe. A helyes megfejtést 
beküldők között egy-egy kiló 
Miskolczi Ínyenc kolbászt sor-
solunk ki. Legutóbbi rejtvényünk 
helyes megfejtései: 1.) DON GIO-
VANNI, 2.) MY FAIR LADY, 3.) SI-

RÁLY, 4.) A TANÍTÓNŐ. A Miskolci Agrokul-

2

A nyári hőség az állatokat is megviseli, számukra is fontos, hogy 
hűvös helyet találjanak. A Miskolci Állatsegítő Alapítványnál szinte 
folyamatosan telt ház van, továbbra is várják az adományokat, hogy 
meg tudják valósítani a kifutók árnyékolását. Nyár elején elkezdték 
a felkészülést a kánikulára, de a MozgáSkacok! rendezvényén össze-
gyűlt pénz még nem elegendő a probléma megoldásához. 

Forró NyoMoN

Fotó: Mocsári L.

MiskoLczi
ÍNyENc

A strANdoN is!
ÍNyENcEkNEk –

A  hét  fotója
juhász á. FELvétELE

csütörtökön

19.30-korMiskolcról, 
rólunk a Miskolc televízió 

Műsorán

simon jános

Bayer Zsolt

Helyzetkép

Nyári hűsölés
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