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A „fészekrAkós” lAkások fele Már Az öNkorMáNyzAté

A fészekrakó-projekt so-
rán július 10-ig 85 ingatlan 
átvételére került sor az ár-
verés lezárását követően. 
további 24 ingatlan kilakol-
tatása folyamatosan zajlik. 

2.oldal

7.
oldal

kedvezményesen  
parkolhatnak  
a háziorvosok

5.
oldal Csak szabadon 

– indul a buli!

Júliustól kedvezmé-
nyesen parkolhat-
nak a háziorvosok 
Miskolcon. A kife-
jezetten nekik szó-
ló új bérlet a vállal-
kozói parkolóbérlet 
harmadába kerül. Az 
orvosok ezzel bár-
melyik parkolási 
zónában megállhat-
nak, így hamarabb 
eljuthatnak a bete-
gekhez.

Július 15-én – harminc év után – újra 
elrajtol Miskolcon az efott, az egye-
temisták és Főiskolások Országos 
turisztikai találkozója.

25 ezer Aláírás Az Avult  
telepek felszáMolásA Mellett
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– Jöttem feladni magam! – ezekkel 
a stílusos szavakkal jelent meg Pásztor 
Albert ex-rendőrkapitány MSZP – DK 
(vagy ki tudja, milyen) polgármester-
jelölt szerdán, a Fidesz sajtótájékozta-
tóján, ahová senki nem hívta. Ez már 
így is elég érdekes, viszont még érde-
kesebbé teszi, hogy egy nappal koráb-
ban neki (Pásztor Albertnek) lett volna 
sajtótájékoztatója – legalábbis így hir-
dette meg a helyi DK-szervezet – oda 
viszont nem ment el. Nincs kizárva, 
hogy szegény Pásztor kicsit összeza-
varodott az utóbbi időszak történései 
miatt, s már maga sem nagyon tud-
ja, melyik párthoz járkáljon, ki támo-
gatja, és ki nem… Annyi viszont bizo-
nyos, hogy az a baloldali bolhacirkusz, 
ami az egykori rendőrkapitány jelö-
lése körül kialakult, jól mutatja, hogy 
ezt a formációt – néhány, zavarosban 
halászó, örökös bajkeverőn, politikai 
szerencselovagon kívül – egyetlen mis-
kolci lokálpatrióta sem támogathatja 
jó szívvel. A Demokratikus Koalíció 
fanyalgó jogvédői örökösen arról be-
szélnek, hogy Pásztor Albert tulajdon-
képpen egy nagyon rendes ember, csak 
„volt pár rossz mondata”. A cigányo-
zás ugyebár. Arról viszont nem beszél-

nek, hogy ezek a 
mondatok tették 
ismertté, népsze-
rűvé Pásztor Al-
bertet, éppen ezt 
próbálják most ők 
is meglovagolni. 
Hatalmas pers-
pektívákat kínál 
Miskolcnak az a DK, amelynek a ve-
zetője, a jó Gyurcsány „a kormány leg-
ádázabb ellenfele”-ként aposztrofálja 
magát, az az MSZP, amelyik minden 
létező fórumon a stadionberuházások 
ellen harcol… Mindez Pásztor Albert-
tel súlyosbítva, aki szavai szerint az 
egész várost integrálni akarná, pedig 
még a baloldalt sem sikerül neki. Való-
színűleg rövid idő alatt sikerülne szét-
verni mindazt, amit a jelenlegi város-
vezetés a kormánnyal együttműködve, 
a konszolidáció, a rendteremtés, a gaz-
dasági fejlődés területén elért, megint 
jönne az anarchia, az eladósodás, és 
a többi. Persze lehet, hogy egyesek – 
például az említett szerencselovagok, 
zavarosban halászók – éppen ezt sze-
retnék, ezt sírják vissza. A miskolciak 
azonban nagyon nem.

TóTh Gy. LászLó

Pásztor feladta… magát

Több mint száz feljelentés tör-
tént már Miskolcon a jogosulat-
lanul felvett szociális segélyek 
miatt, az eljárások jelenleg is 
tartanak. A bírósági szakaszba 
eddig 33 ügy került, ebből 29 jog-
erősen be is fejeződött. A bűnös-
séget minden esetben megállapí-
tották.

Március elején arról számoltunk 
be, hogy a feljelentetteket összesen 
majd’ 22 millió forint visszafizeté-
sére kötelezik – akkor már 3,5-öt 
vissza is fizettek. Kriza Ákos pol-
gármester akkor elmondta, 2012-
ben kaptak először olyan jelzéseket, 
hogy elképzelhető, vannak olyan 
miskolciak, akik a hivataltól kapott 
szociális segélyt jogosulatlanul ve-
szik igénybe. A közpénzzel való fele-
lős bánás fontosságát hangsúlyozva 
a polgármester kiemelte: a vizsgála-
tok elindultak, s 2013 januárjában az 
első feljelentést meg is tette Miskolc 
jegyzője a NAV regionális bűnügyi 

igazgatóságán. A vizsgálatok azóta 
folyamatosak – 107 esetben feljelen-
tés is történt már.

Az ügyek megoszlanak, az elkö-
vetési magatartás szerint. Hét íz-
ben nem jelentették be a „jogosul-
tak”, hogy külföldre távoztak. 56 
esetben keresőtevékenységet foly-
tattak, 13 esetben egyéb rendszeres 
pénzellátásban részesültek (gyed, 
gyes, nyugdíj). Egy esetben vállal-
kozói tevékenységet folytatott a jo-
gosult, 9 esetben nem jelentett be 
egyéb jogosultságot érintő tényt 
(ápolt személy elhunyt, család jö-
vedelmi viszonyai megváltoztak, 
stb.). 21 olyan esetet is feltártak, 
amikor az érintetteket a Munka-
ügyi Központ törölte az álláske-
resők nyilvántartásából, de ők ezt 
nem jelentették be. A bírósági sza-
kaszba eddig 33 ügy került, ebből 
29 jogerősen be is fejeződött. A bű-
nösséget minden esetben megálla-
pították. 16 ügyben a nyomozás je-
lenleg is folyamatban van.

Feljelentések a jogtalanul  
felvett segélyek miatt

– Pásztor Albert alig egy hét alatt 
a baloldali belharcok és a miskolci 
gyurcsányisták áldozatává vált. Egy 
hét alatt nem adott élő interjút sen-
kinek, valószínűleg azért, mert már 
ő sem képes kinyomozni, hogy mit 
is kellene mondania – nyilatkozta 
egyebek mellett Soós Attila (képün-
kön), a Fidesz– KDNP-frakció szó-
vivője szerdai sajtótájékoztatóján.

A szóvivő kiemelte: amikor a mis-
kolci Gyurcsány-koalíció bejelentette, 
hogy polgármesterjelöltjük Pásztor 
Albert, azt kérdezték, hová lett Si-
mon Gábor? – Szerettük volna meg-
tudni, vajon mi történt egyik napról a 
másikra azzal a Simon Gáborral, aki 
egy éven keresztül az MSZP polgár-
mesterjelöltjének számított? Miért 
kellett csendben és nyomtalanul le-
lépnie a színről? – tette fel a kérdést 
Soós Attila.

Mint mondta, erre nem kaptak vá-
laszt – amin annyira nem szomor-
kodtak – viszont valószínűleg ugyan-
ezt kérdezik a miskolci MSZP-sek is, 
„és ők már inkább szomorkodnak a 
válasz hiányában”. – Mert hogyan le-

het, hogy nem az MSZP, hanem a De-
mokratikus Koalíció állít polgármes-
terjelöltet Miskolcon? Hogyan lehet, 
hogy nyilvánvalóan az a Demokra-
tikus Koalíció osztja a lapokat a bal-
oldalon, amelyet a liberális, milliár-
dos nagyvállalkozó Gyurcsány vezet? 
Megint győzött a pénz a baloldalon, és 
a kisember már nem számít?

– Hogyan lehet, hogy a Demok-
ratikus Koalíció bohóctréfát játszik 
Pásztor Alberttel, megígéri minden 
baloldali párt támogatását, de a sza-
vukat nem tudják tartani, és Bajnai 
Gordon pártja már a jelölés nap-
ján kihátrál Pásztor Albert mögül? 
Hogyan lehet, hogy Pásztor Albert 
már a saját sajtótájékoztatóján sincs 

ott, helyette megint csak a gyur-
csányisták jelennek meg – tette fel 
újabb kérdéseit a szóvivő. Soós At-
tila szerint „Pásztor Albert alig egy 
hét alatt a baloldali belharcok és a 
miskolci gyurcsányisták áldozatává 
vált”.

– Egy hét alatt nem adott élő inter-
jút senkinek, valószínűleg azért, mert 
már ő sem képes kinyomozni, hogy 
mit is kellene mondania. Érdemi nyi-
latkozat hiányában csak figyelemel-
terelés történik. „Pásztor Albert, ha 
nehezen is, de felvállalta őket, most 
viszont azt javasoljuk neki, hogy 
használja ki az alkalmas időt, és még 
ezen a héten, tisztességgel és emelt fő-
vel hagyja el a miskolci gyurcsányis-
ták süllyedő hajóját” – zárta szavait a 
Fidesz – KDNP-frakció szóvivője.

xxx
A sajtótájékoztató előtt Pásztor 

Albert többedmagával – mások mel-
lett Tompa Sándor DK-s képviselővel 
– megjelent a helyszínen, s úgy fo-
galmazott: azért jött, mert „szeretné 
feladni magát”. Soós Attila jelezte, 
hogy a sajtó képviselőit várja a tájé-
koztatóra. 

A „fészekrakós” lakások fele már az önkormányzaté

2013 áprilisában az önkormányzat 173 lakást 
érintően vette meg a követeléseket, ezek végrehaj-
tási eljárásban való érvényesítése folyamatosan zaj-
lik. A mai napig az önkormányzat 85 ingatlant vett 
át, az árveréseket követően. Emellett jelenleg még 
24 olyan nyertes eljárás van, ahol megkezdődött az 
ingatlan átadása, végrehajtási eljárásban. Ez azt je-
lenti, hogy augusztus végére 109 olyan ingatlannal 

fog az önkormányzat rendelkezni, ahonnan kiköl-
töztetik a „fészekrakókat”. További eljárások is fo-
lyamatban vannak, október végéig 125–135 eljárás 
lezárásával tudnak számolni. Év végéig szeretné-
nek minden olyan jogi bizonytalanságot megolda-
ni, ami akadályozhatja a fennmaradó ügyek üte-
mezett lezárását – mondja a projektvezető.

Onnantól, hogy kiköltöznek az ingatlanból, 
már nem áll fenn a veszély, hogy nem fizetik a víz-
számlát, fűtésszámlát, közös költséget. Ez utóbbit 
a tulajdonszerzéstől számított időponttól az ön-
kormányzat fizeti. A felújításokat követően pedig 
olyan bérlők beköltöztetésére kerül sor, akik képe-
sek ezeknek a költségeknek a fizetésére. Megszű-
nik az a gyakorlat, hogy azok, akik nem fizetik a 
rezsiszámláikat, ingyen élhessenek ezekben az in-
gatlanokban – jelentette ki Schweickhardt Gyula. 

Sajtótájékoztatón jelentette be szerdán a Mis-
kolci Cigány Nemzetiségi Önkormányzat ve-
zetése, hogy az eddig nyilvánosságra hozott 
polgármesterjelöltek közül egyiket sem tud-
ják támogatni, ezért önálló jelöltet indítanak 
az őszi helyhatósági választáson.

Horváth József, a Magyarországi Cigány Párt 
elnöke kiemelte, három polgármesterjelölt sze-
mélyét már ismerik Miskolcon, de – mint fogal-
mazott – ezekkel a nevekkel nem akarnak azo-
nosulni. – Önálló polgármesterjelöltünk lesz, és 
húsz képviselőjelöltet is állítunk – nyilatkozta. 
Váradi Gábor, a Miskolci Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke arról tájékoztatott, hogy 
jelöltjüket augusztus elején nevezik majd meg.  

– A mi jelöltünk nem rendvédelmi ügyekről 
akar beszélni, hanem a kilátástalan helyzetről. 
Nem rend kell, hanem béke – hangoztatta, majd 
egy Pásztor Alberttel kapcsolatos újságírói kér-
désre úgy fogalmazott: nem látták még a politi-
kai életben, de a kijelentéseit elítélik, mert „rasz-
szista gondolatok”. 

A miskolciak tetteket akarnak, a 
nyomortelepek felszámolását támo-
gató aláírások óriási száma a Fi-
desz – KDNP programját igazolja 
– hangzott el Fidesz – KDNP hétfői 
sajtótájékoztatóján. Az elmúlt három 
hétben 25 000 helyi lakos támogatta 
aláírásával a városvezetés nyomorte-
lepeket felszámoló programját.

Soós Attila frakciószóvivő kiemelte: 
megszaporodtak azok a pártok Miskol-
con, amelyek a rendteremtést tűzték a 
zászlajukra. Nagy részük azonban csak 
szavakban, mindenféle alapot nélkülö-
ző kijelentésekkel, törvénytelen eszkö-
zökkel riogatva teszi ezt. 

Kifejtette, a miskolciak tudják, hogy 
a nyomortelepek felszámolását a Fi-
desz – KDNP kezdeményezte, a Jobbik 
pedig nem szavazta meg a programot, 
egyetlen épület kiürítését sem támogat-

ta, ráadásul a törvény sem érdekli őket. 
Ellentétben a városvezetéssel, amely ér-
demi tettekkel, intézkedésekkel halad 
előre – mint azt az Álmos utca példája is 
mutatja – hogy Miskolc egy élhető vá-
ros legyen, s mindenkinek alternatívát 
kínáljanak, aki a szegénytelepekről sza-
badulni szeretne.

Az aláírások hatalmas száma egyér-
telmű állásfoglalás, hogy a lakosság 
többsége szerint is az a jó út, amelyen a 
Fidesz – KDNP halad. – Folytatjuk az 
aláírásgyűjtést, hogy mindenkihez el-
jusson az üzenet, miszerint csak a Fi-

desz – KDNP programja a törvényes, 
a helyes és kivitelezhető – tette hozzá 
Soós Attila.

Kérdésre válaszolva a szóvivő azt is 
elmondta: a számozott utcákból máris 
vannak jelentkezők, akik igénybe sze-
retnék venni a lehetőséget és költöz-
nének. Ugyanígy olyan jelentkezők is 
vannak, akik vidéken eladó ingatlannal 
rendelkeznek és felkínálnák – sőt, az 
egyik település polgármestere is jelez-
te, hogy náluk vannak alkalmas ingat-
lanok és szívesen fogadják a Miskolcról 
költözőket.

Miskolci Napló

25 ezer miskolci  
az avult telepek  
felszámolása mellett

„Baloldali belharcok, miskolci gyurcsányisták”

A Fészekrakó-projekt során július 10-ig 85 
ingatlan átvételére került sor az árverés 
lezárását követően. További 24 ingatlan 
kilakoltatása folyamatosan zajlik – tájékoz-
tatott Schweickhardt Gyula projektvezető. 
Az érintett lakások 85 százaléka az Avason 
található, a többi pedig Diósgyőrben.

A romák is indítanak polgármesterjelöltet
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Mintegy félmilliárd forintra büntet-
te a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 
az Osteuropaische Zementbeteili-
gungs AG-t – másik hét transzport-
betongyártó vállalkozással együtt 
– amiért törvényellenesen, előre meg-
határozott kvóta mentén osztották 
szét a nagyobb megrendeléseket egy-
más között, majd közösen megsza-
bott árakon értékesítették a betont. Az 
információ újabb adalék a „Holcim 

kontra Magyar Cement”-ügyet figye-
lemmel kísérők számára, ugyanis az 
Osteuropaische Zementbeteiligungs 
AG nem más, mint a Holcim konszern 
magyar leányvállalatának, a Holcim 
Magyarország Zrt.-nek a jogutódja. A 
kartellgyanúba keveredett betongyár-
tó vállalkozásokat azért ítélte a GVH 
pénzbírságra, mert a rendelkezésére 
álló bizonyítékok alapján a 2005-től 
2007-ig terjedő időszakban felosztot-

ták egymás között a piacot és együt-
tesen meghatározták az árszintet. A 
versenyhivatal információi szerint az 
adott időszakban az érintett vállalko-
zások vezetői rendszeres tárgyalásokat 
folytattak hazánkban és Ausztriában, 
ahol a piacfelosztás és az árszint meg-
határozása mellett arról is tárgyaltak, 
hogy bizonyos ügyfeleket kölcsönö-
sen nem szolgálnak ki. Az érintett cé-
gek tisztában voltak azzal, hogy tet-

tük törvénybe ütközik, ami súlyosító 
körülménynek tekinthető. Ezt annak 
alapján mondta ki a GVH, hogy bebi-
zonyosodott: a találkozókat titokban 
szervezték. A nyolc vállalkozás kö-
zül az Osteuropaische Zementbetei-
ligungs AG, (a Holcim Magyarország 
Zrt. jogutódja), valamint a Cemex 
Hungária Kft. nyúlhat legmélyebben 
a zsebbe: előbbit ötszázötvenmillió, 
míg utóbbit hatszáznegyvenhárom-

millió forint pénzbírságra ítélték. A 
lebukott kartellezők bírsága összesen 
2 790 200 000 forint, s a fenti két vál-
lalkozás mellett érintett még a Magyar 
Betonszövetség, a Betonpartner Ma-
gyarország Kft., a DBK-Földgép Kft., 
a Duna–Dráva Cement Kft., a Frissbe-
ton Betongyártó- és Forgalma zó Kft., 
a Lasselsberger Hungária Kft., vala-
mint a többszörös visszaeső Strabag 
Építő Zrt. Kégl I. 

A Nagy-Avas Fel-
sősor 400-as számai-
nak legeleje előtt né-
hány éve leomlott 
egy szakasz – a part-
falat vis major keret-
ből helyreállították, 
megerősítették. Az 
Avasi Borút Egyesület 
azonban úgy gondol-
ta, olyan szép onnan 
a kilátás, hogy többet 
is megérdemel a hely.

– Sokan felsétálnak 
a Nagy-Avasra, nem 
feltétlenül azért, mert 
bort szeretnének kós-
tolni, hanem azért is, mert nagyon 
szép ez a hely, gyönyörű innen a 
kilátás a városra. Az eddigi csú-
nya vaskorlát azonban nem csábí-
totta megpihenésre az erre járókat 
– mondta el Báthory Csongor, az 

egyesület elnöke. Úgy gondolták, 
megfelelő fejlesztéssel ez emblema-
tikus hely lehetne, érdemes foglal-
kozni vele.

Elképzelésük megvalósítását 500 
ezer forinttal támogatta a Környe-

zetvédelmi Alap, és még 130 ezer fo-
rinttal Eperjesi Erika önkormányza-
ti képviselő. Megkeresték az Eötvös 
József Szakközépiskolát is, Mokrai 
Attila megbízott igazgató diákjai alig 

másfél hónapja a Fü-
gedi Márta Népmű-
vészeti Egyesületnek 
segítettek egy tető 
megépítésével. Most 
ismét ők járultak 
hozzá ahhoz, hogy új 
értékkel gyarapod-
jon a város.

– Nemcsak in-
gyen, de örömmel is 
vállalták a munkát, 
és láthatóan nagy 
kedvvel dolgoz-
tak – meséli Bátho-
ry Csongor. Hogy a 
látogatók is minél 
jobban érezzék ott 

magukat, az egyesület parkosítást is 
tervez a területen, az pedig szinte ter-
mészetes, hogy a pincetulajdonosok 
a környezetükben rendben tartják 
a növényzetet, így a kilátást később 
sem takarják majd el a fák.

A Földművelésügyi Minisz-
térium (FM) Közigaz-
gatási Államtitkár-
ságának helyettes 
államtitkárává 
nevezték ki júli-
us 1-jével Szinay 
Attilát, az ismert 
miskolci ügy-
védet. Lapunk-
nak elmondta, ez 
a minisztériummal 
együttműködő, helyi 
hatóságoknál dolgozó 
szakembereknek is jó lehetőséget 
nyújthat arra, hogy elképzeléseik ha-
marabb eljussanak a megfelelő helyre.

Az elmúlt években több, a Földmű-
velési Minisztériumhoz – az akkori Vi-
dékfejlesztési Minisztériumhoz – kötődő 
ügyvédi feladatot látott el Szinay Attila. 
Ez a munkája alapozhatta meg a mosta-
ni felkérést – a közigazgatási államtitkár 
általános helyetteseként – a jogi ügyekért 
felelős helyettes államtitkári posztra.

– A kormányzati munkában kétfé-
le vezetőt lehet megkülönböztetni. Az 
egyik a politikai, a másik a szakmai – én 
ez utóbbi vagyok. Az a feladatunk, hogy 

a kormány, az országgyű-
lés által meghozott döntések 

megfelelő végrehajtását, 
illetve a döntések, a jog-

szabályok előkészítését 
segítsük – nyilatkozta 
Szinay Attila. Hang-
súlyozta, a klasszikus 
jogi, perképviseleti 
feladatok mellett hoz-

zájuk tartozik többek 
között a minisztérium 

üzemeltetése is.
Kérdésünkre azt is elmondta: 

az egy percig nem volt kérdés, hogy a to-
vábbiakban is minden értelemben mis-
kolci marad, és reméli, hogy ez a nagy le-
hetőséget és felelősséget jelentő munka is 
köti majd a városhoz.

– Miskolcon is jelen vannak a minisz-
térium háttérintézményei, az együttmű-
ködő hatóságok. Első dolgom az lesz, 
hogy felkeresem ezek vezetőit. Szeret-
ném, ha valóban megkeresnének vé-
leményükkel – ki kell használni, hogy 
miskolciként a kormány kötelékében 
dolgozhatok, és így elképzeléseik hama-
rabb és egyszerűbb módon juthatnak el 
a megfelelő helyre – hangsúlyozta Szinay 
Attila.

Félmilliárdra büntették a Holcim jogutódját

Új érték az Avason – összefogással Helyettes államtitkár

Ismét Deme-
ter Ervint ne-
vezte ki a mi-
niszterelnök a 
Borsod-Aba-
új-Zemplén 
Megyei Kor-
mányhivatal 
élére. Az új 
kinevezések-
re azért volt 
szükség, mert 
a miniszter-
elnök négy-
éves mandátumának lejártával a 
korábbi vezetők megbízatása is 
megszűnt.

A most kinevezett húsz kor-
mánymegbízottból nyolcan – De-
meter Ervin, Széles Sándor, Rácz 
Róbert, Kállai Mária, Szabó Sán-
dor, Tarnai Richárd, Harangozó 
Bertalan és Rigó Csaba Balázs – 
az előző kormányzati ciklusban is 
betöltötték a kormányhivatal-ve-
zetői posztot.

A Magyar Közlöny keddi szá-
mában megjelent miniszterelnöki 
határozat értelmében a kormány-
fő – Lázár János, Miniszterel-
nökséget vezető miniszter javas-
latára – Bács-Kiskun megyében 

Kovács Ernőt, 
Baranya me-
gyében Horváth 
Zoltánt, Békés 
megyében Gaj-
da Róbertet, 
B o r s o d -A b a -
új-Zemplénben 
Demeter Er-
vint, Budapes-
ten György Ist-
vánt, Csongrád 
megyében Ju-

hász Tündét, Fejér megyében 
Simon Lászlót, Győr-Moson-Sop-
ron megyében Széles Sándort, 
Hajdú-Bihar megyében Rácz Ró-
bertet, Heves megyében Pajtók 
Gábort, Jász-Nagykun-Szolnok 
megyében Kállai Máriát, Komá-
rom-Esztergom megyében Kancz 
Csabát, Nógrád megyében Sza-
bó Sándort, Pest megyében Tar-
nai Richárdot, Somogy megyében 
Neszményi Zsoltot, Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyében Kozma Pé-
tert, Tolna megyében Horváth 
Kálmánt, Vas megyében Haran-
gozó Bertalant, Veszprém megyé-
ben Takács Szabolcsot, Zala me-
gyében pedig Rigó Csaba Balázst 
nevezte ki kormánymegbízottá, 
július 1-jei hatállyal.

Jól halad a 26-os elkerülő út és a 
hozzá tartozó műtárgyak építése. A 
beruházáshoz kapcsolódó, árvíz-
megelőzést szolgáló vápa (vízelve-
zető rendszer) kialakítása máris 
megmutatta létjogosultságát: a kész 
szakaszok nagy mennyiségű vizet 
tárolnak.

A közel 10 hónapja indult be-
ruházásban szinte mindenütt 
befejeződött a humuszolás, 
csakúgy, mint a felsőzsol-
cai híd tartószerkezetének 
építése is. A Sajó-hídnál lát-
ványos zsaluzási munká-
latok folynak, ezt követően 
kezdődik a betonozás és a 
hídszerkezet betolása a tar-
tószerkezet fölé – tájékoz-
tatott a helyszínen Loppert 
Dániel, (képünkön jobbról) 
a Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. kommuni-
kációs vezetője. A teljes 
beruházás 37 százalékos 
készültségi fokban van, 
a vápakialakítás pedig 
már csaknem 80 százalé-
kosban. A beruházás az Új 
Széchenyi Terv keretében, 
uniós források segítségével 
valósul meg.

Csöbör Katalin (képünkön balról) 
országgyűlési képviselő a szerdai be-
járáson kiemelte: nap mint nap látja, 

hogy milyen jól halad a munka, gom-
bamód nőnek ki a földből a pillérek. 
A kivitelezővel is egyeztetve, jelenleg 
úgy tűnik, nem lesz akadálya, hogy 

a kitűzött határ időre, vagy-
is 2015 tavaszának a végére, 
nyár elejére minden mun-

kával elkészüljenek. Az 
országgyűlési képvise-
lő hangsúlyozta, nem 
csak a miskolci belvá-
ros tehermentesítése, a 
károsanyag-kibocsátás 

csökkentése miatt fontos 
az út építése, hanem azért 

is, mert megépül az árvíz-
védelem szempontjából ki-
emelt fontosságú vápa, azaz 

vízelvezető rendszer. Csöbör 
Katalin arra is kitért, hogy 
2018-ig megépül a Miskolc – 
Kassa autópálya, autóút, ami 
gazdasági és turisztikai szem-

pontból is jelentős. Ha ez az elkerülő út 
nem épült volna meg, akkor szó sem 
lehetne a Miskolc és Kassa közötti au-
tópálya-szakaszról, tette hozzá.

Ismét Demeter Ervin a megyei 
kormánymegbízott

HElyszínI bEjárás

Jól halad az elkerülő út és  
az árvízvédelmi rendszer építése

Szép új fakorlátra cserélte a régit az Avasi Borút Egyesület a Nagy-
Avas Felső sor egy szakaszán. Az egyesületé volt az ötlet és az 
anyagbeszerzés gondja – az Eötvös józsef szakközépiskola pedig 
ingyen vállalta a kivitelezést.

Miskolcról
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Felújított játszótér, új játé
keszközök, újraaszfaltozott 
járdák, megújuló buszmeg
állók fogadják a járókelőket 
a Vologda városrészben. A 
nagyrészt már megvalósult 
beruházások összértéke meg
közelíti a 35 millió forintot.

Kovács Józsefné Budai Má-
ria önkormányzati képviselő 
elmondása szerint a játszótérre 
négy új hintát szereztek be, de új 
a homokozó, és több játszóesz-
köz is. A játszótér több mint 
30 évvel ezelőtt épült, azóta az 
eszközök java része erősen el-
használódott, megérett a cseré-
re. Gondoltak a gyermeküket, 
unokájukat kísérő szülőkre, 
nagyszülőkre is, ezért padokat 
helyeztek ki. 

A mintegy 4 millió forintos 
játszótérfejlesztés mellett meg-

újult a Mátyás király utca egyik 
járdája – a szintén fejlesztés alatt 
álló Brunszvik Teréz Tagóvoda 
előtt húzódó járda – is, amely 
teljes hosszában új aszfaltot ka-
pott. Leaszfaltozott bekötőút 
épül a Miskolci Egyesített Szoci-
ális, Egészségügyi és Gyermek-
jóléti Intézményhez, mely előtt 
10 új parkolót is létesítenek. A 
beruházás összértéke mintegy 
10 millió forint.

Néhány utcával fentebb, a 
Feszty Árpádon több mint 1 
kilométer hosszan is megépült 
egy új járda, és szintén itt két 
buszmegállót is megújítanak, 
a 11-es autóbusz vonalán. A 
két buszmegálló a Nimród 
és a Marjalaki utca becsatla-
kozásánál található. A Fesz-
ty Árpád utcai beruházások 
összköltsége megközelíti a 20 
millió forintot. 

A miskolciak nagyon vár-
ták, és az elmúlt egy év ta-
pasztalatai alapján megsze-
rették a megújult fürdőt. A 
létesítmény már a próbaüzem 
alatt is teltházzal működött – 
azóta 250 ezer látogató fordult 
meg ott.

– Az iga-
zi újdonságok, 
a gyerek- és él-
mény me den-
ce, a csúszdák 
a strandsze-
zonban várják 
a strandolókat. 
Nagyon nép-
szerűek, ez jól 
látszik a forgal-
mukon, és ter-
mészetesen az 
egész strand látogatottságán. 
Úgy néz ki, ebben az évben is 
elérjük, sőt, remélhetőleg meg 
is haladjuk majd az előző évi lá-
togatottságot – nyilatkozta Beke 
Tibor, a Miskolci Turisztikai Kft. 
ügyvezetője (alsó képünkön).

Ezért is – és a környéken la-
kók érdekében – volt nagyon 
fontos lépés az új, 150 helyes 
parkoló kialakítása a Baross 

utcán. A területet egy hónap-
pal ezelőtt adták át az autósok-
nak, és azóta bejáratot is nyi-
tottak onnan a fürdőbe. – A 
parkoló a fürdőszezonban, 
azaz augusztus végéig ingye-
nesen vehető igénybe – emel-

te ki Beke 
Tibor. – Az 
új bejárat 
pedig lehe-
tővé teszi, 
hogy innen 
is gyorsan és 
kénye l me-
sen el lehessen érni a strand 
területét. Hamarosan, a ter-
vek szerint 1-2 héten belül más 

újdonsággal is szolgál majd a 
fürdő: elkészül a lábteniszpá-
lya a gyermekmedence és a Ba-
ross utca közötti területen. 

Mint megtudtuk, a látoga-
tók többsége Miskolcról, illet-
ve a város környékéről érke-

zik, a turisták 
inkább a Bar-
langfürdőt ke-
resik fel. – A 
Barlangfürdő 
évi 300 ezres 
látogatószáma 
is igen szép, 
ám ezen még 
lehetne emel-
ni, különösen 
két téli hónap-
ban, novem-
berben, illetve 

februárban. A 
CNN honlap-
ján megjelent 
válogatásban a 
miskolctapolcai 
Barlang f ürdő 
bekerült Ma-
gyarország tíz 

legjobb fürdője közé, ami óriá-
si szakmai elismerés, hatalmas 
reklámértékkel is bír. 

Több mint két
száz méteres sza
kaszon bontották 
fel és újítják meg 
a járdát Komlós
tetőn. A hét vé
gére már új járda 
lesz a Komlóste
tői utcán, és to
vábbi fejlesztések 
is várhatók.

Gazdusné Pan-
kucsi Katalin, a terület ön-
kormányzati képviselője 
elmondta, több munka is 

folyamatban van a város-
részben, folyamatosak a fel-
újítások. A járda több mint 

egymillió forint-
ból újul meg, 
mintegy kétszáz 
méteres szaka-
szon. – Régi lakos-
sági igény van erre 
is, látható, hogy 
nagyon rossz álla-
potban van a járó-
felület. Hosszabb 
szakaszt is fel le-
hetne újítani, de 
idén erre van lehe-

tőség – mondta el a képvise-
lő, aki saját alapjából finan-
szírozta a rekonstrukciót.

Bemutatókkal, kiállítás-
sal, különleges nyeremé-
nyekkel ünnepli egyéves 
születésnapját szombaton a 
Miskolc Bolt és Café. Masz-
százs a miskolctapolcai 
Aquaterápia jóvoltából, a va-
daspark közreműködésével 
hüllőtárlat, kéz-
műves bemuta-
tó, kóstoló és ki-
állítás, arcfestés, 
játék, kutyás- és 
divatbemutató, 
valamint továb-
bi meglepetések 
várták az érdek-
lődőket, kicsiket 
és nagyokat. Né-
hány szerencsés 

látogató egy autót nyerhetett 
egy hétvégére, illetve kettő 
miskolci fürdőbe szóló csa-
ládi belépő is gazdára talált.

Blaskó Krisztián szolgálta-
tásvezető elmondása szerint, 
egy évvel ezelőtt a bolt nyi-
tásával az volt cél, hogy Mis-

kolc olyan oldalát ismerjék 
meg a városlakók és az idelá-
togatók, amivel a hétközna-
pokban nem mindig találkoz-
hatnak. Az ötlet, hogy a helyi 
értékeket egy polgári Miskol-
cot megjelenítő környezet-
ben mutassák be, bevált. Sőt, 

a hármas egység 
nagy sikert ara-
tott. A bolt, kávé-
zó és a turisztikai 
kft. egységéhez a 
szerencsés hely-
választás is hozzá-
járult a volt Capri 
cukrászda helyén, 
így igazi sikertör-
ténet indult útjára 
egy éve.

Az országban elsőként Mis
kolc élt a törvény adta lehe
tőséggel és hozta létre tavaly 
májusban a Miskolci Önkor
mányzati Rendészetet. Az 
eltelt időszak tapasztalatai
ról, eredményeiről beszél
gettünk Vincze Csabával, a 
rendészet igazgatójával.

– Miután megalakultak, 
szinte azonnal fejlesztésekre 
volt szükség.

– A Szemere utcai helyiség-
ben nem voltak biz-
tosítva megfelelő kö-
rülmények. Szükség 
volt egy olyan épü-
letre, ahol eligazí-
tást, oktatást tudunk 
tartani, megfelelően 
fogadhatjuk a lako-
sokat. Lehetőség van 
öltözni, pihenni, ét-
kezni, kameraköz-
pontot kiépíteni. A 
városvezetés nagyon 
segítőkész volt, ok-
tóberben már be is 
költözhettünk ide a 
Győri kapu 27/B alá, 
ahol megvannak a 
szükséges feltételek. A gép-
kocsiállomány is fejlesztésre 
szorult, előbb két Dacia Dus-
ter terepjárót kaptunk, majd 
egy csapatszállító mikrobusz 
is beszerzésre került. Jelenleg 
is beszerzés alatt áll két újabb 
terepjáró és egy személyautó. 
Sikerült egységes, a kor köve-
telményeinek megfelelő egyen-

ruhával ellátni a kollégáinkat, 
s nemrégiben megérkeztek a 
kényszerítő eszközök is.

– Mit lehet tudni például az 
új rádiós rendszerről, amelyet 
használni fognak majd?

– Megrendelés alatt áll egy 
olyan rádiórendszer, amely 
GPS-alapú és minden kolléga 
pontos helyét jelezni fogja majd 
egy térképen. Ezt a rendőrség te-
vékenységirányítási központjá-
ban is látják majd, adott esetben 
egyszerűbb lesz járőrt küldeni 

valahová, ha tudjuk, ki van a 
közelben. Emellett a rádió köz-
vetlen kapcsolata a rendőrséggel 
azt is jelenti, hogy könnyebben 
tudunk kommunikálni.

– Mennyire jelent segítséget 
a munkájukban a közterületi 
kamerarendszer?

– Jelenleg 122 kamera van 
Miskolcon, és további 13 áll 

beszerzés alatt. Ezeket a nap 
huszonnégy órájában figye-
lemmel kell kísérni. Jelen-
leg 12 kollégát tudunk a fel-
adatra alkalmazni, ami azt 
jelenti, hogy egy műszakban 
hárman-négyen figyelik a ka-
merák képét.

– Hol tart a közgyűlés által 
megszavazott létszámbővítés?

– Jelentős bőví-
tésre van lehető-
ségünk, újabb 45 
kollégát tudunk al-
kalmazni. Ez óriá-
si fejlesztés, így már 
138 fő lesz az össz-
létszám. A felvételik 
folyamatosan zajla-
nak, július közepé-
re szeretnénk a teljes 
létszámkeretet fel-
tölteni. 

– Milyenek a lakos-
sági visszajelzések? 

– Napról napra 
több a beérkező hívás, azonnal 
reagálunk minden jelzésre, ha 
szükséges, értesítjük a rendőr-
séget, mentőt, tűzoltókat. Szá-
mos esetben nyújtottunk már 
közvetlen segítséget is. A mis-
kolciak örülnek neki, hogy egy-
re több területen vagyunk jelen 
a városban, és ha kell, gyorsan a 
helyszínekre érkezünk. 

Játszótér, járdák,  
buszmegállók  
újulnak meg

ÖNkorMáNyzati reNdészet

egyre több területen  
vannak jelen a városban

egyéVes a MegúJult  
selyeMréti straNd

Egy évvel ezelőtt nyílt meg a látogatók előtt a meg-
újult, kibővült Selyemréti Strandfürdő. Az elmúlt 
egy év adatai azt bizonyítják, hogy a miskolciak 
magukénak tudják a fürdőt. Ezért is volt szükség a 
„külső bővítésre”, a szezon végéig ingyenes parko-
lóra és az új bejárat kialakítására.

Megújul a járda Komlóstetőn

egyéves a Miskolc Bolt és Café
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Szinte az iroda költözésének egyéves 
évfordulójával egyszerre kapta meg 
a Tourinform Miskolc a tájékozta-
tást, hogy július 1-jétől Minősített 
Tourinform irodává nyilvánította a 
Magyar Turizmus Zrt., amivel szá-
mos plusz marketing megjelenést 
biztosít a következő év során a Tour-
informnak és az irodát fenntartó 
MIDMAR Nonprofit Kft.-nek, Mis-
kolc helyi TDM-szervezetének.

A Tourinform irodák működését fo-
lyamatosan ellenőrzi a Magyar Turiz-
mus Zrt. A legjobban működő irodák 
kapják meg a Minősített Tourinform cí-
met, a szigorú feltételek között számítás-
ba veszik a látogatószámot, a minőségel-
lenőrzési rendszerben elért eredményt, 
a hétvégi nyitva tartást. A minősítésben 

szerepet játszik, ha az iroda értékesíté-
si tevékenységet végez, van friss, váro-
si kiadványa, üzemeltet saját vagy tele-
pülési honlapot, üzemeltet információs 
pontot, és a NETA-ban gondozott tu-
risztikai objektumok száma éves iroda 
esetében minimum 150. Ezen feltételek 
mindegyikének megfelelt a Tourinform 
Miskolc. A minősítés számos kedvez-
ményt biztosít a Tourinform Miskolc 
és üzemeltetője, a MIDMAR Nonprofit 
Kft. részére: például kiemelt megjelenést 
honlapokon és az MT Zrt. Facebook-ol-
dalain, kiadványok eljuttatását évente 
három, kiválasztott külföldi kiállításra, 
illetve a Magyar Turizmus Zrt. külföldi 
képviseleteire, ötven százalékos kedvez-
ményt vagy utólagos fizetési lehetőséget 
a Magyar Turizmus Zrt. által szervezett 
kiállítási standoknál. 

Már csak pár nap, és július 15-
én – harminc év után – újra 
elrajtol Miskolcon az EFOTT, 
az Egyetemisták és Főiskolások 
Országos Turisztikai Találko-
zója. 

Az első EFOTT-ot még 1976-
ban, Pécs mellett, Abaligeten ren-
dezték meg. Akkor hozzávetőleg 
háromszáz egyetemista és főis-
kolás gyűlt össze. Bográcsoztak, 
jól érezték magukat, „csak sza-
badon” töltötték az időt. Az ese-
mény azóta országjáró és -hódító 
körútra indult – 1984-ben a mis-
kolciak is megtapasztalhatták, 
milyen az EFOTT-világ hangu-
lata.

Maszlavér Gábor fesztivál-
igazgazó elmondta, az azóta el-
telt időben kissé megváltozott az 
országos találkozó jellege, mére-
te, de a „csak szabadon” érzést minden 
évben garantálják. 2012-ben 86 ezren bu-
liztak, tavaly pedig a fesztiválozók száma 
már a 88 ezret súrolta. Idén Miskolcon is 
hasonló látogatószámot várnak. A feszti-
váligazgató arról is szólt, hogy az Egyete-
misták és Főiskolások Országos Turisz-
tikai Találkozójából a „turisztikai” jelleg 
kissé kikopott az utóbbi években. – Nos, 
a Tour EFOTT turisztikai programsoro-
zat arra hivatott, hogy megismertessük 

az adott régió, tehát 2014-ben Észak-Ma-
gyarország kulturális örökségeit, nép-
művészeti és gasztronómiai sajátosságait 
– hangsúlyozta Maszlavér Gábor.

Az effottozók extra kedvezményekkel 
hűsölhetnek a miskolctapolcai Barlang-
fürdőben, vagy a Kemény Dénes Uszo-
dában. A mozgalmasabb kikapcsolódás 
hívei a 800 méteres bobpályán, vagy a 
kalandpark magaslatain fokozhatják 
adrenalinszintjüket. A tanbánya-látoga-

tás hűsítő izgalmakat tartogat, 
akárcsak a diósgyőri várban 
tett séta, vagy lillafüredi kis-
vasutas kirándulás. Az extrém 
sportok szerelmeseinek a mis-
kolci vasgyár kihagyhatatlan 
lehetőségeket rejteget. Aki pe-
dig inkább a fesztivál területén 
keres kikapcsolódást, az a ha-
gyományőrző gasztrofaluban 
megízlelheti a környék legjobb 
bor- és sajtkülönlegességeit, 
vagy saját kézműves emlékek-
kel pecsételheti meg élménye-
it. A bátrabbak pedig szekérre 
pattanva, zenészekkel karöltve 
az avasi borpincék kínálatába 
is belekóstolhatnak. A Telekom 
különleges buli-buszjáratot in-
dít a fesztiválra minden nap 12 
és 24 óra között, amelyet a vo-
nattal, távolsági busszal érkezők 
és a helyi lakosok is ingyenesen 

igénybe vehetnek. A buszjárat a fesztivál 
ideje alatt kb. félóránként indul a Tiszai 
pályaudvarról. Megállói: Tiszai pályaud-
var – Centrum – Villanyrendőr – Tapol-
cai elágazás – EFOTT.

A szervezők mindent megtesznek an-
nak érdekében, hogy a környékbeli la-
kókat az esemény semmilyen módon ne 
zavarja. Ha mégis észrevételük, kérdé-
sük lenne, írják ezt meg az info@efott.hu 
e-mail címre. 

Az áprilisban, 51 évesen elhunyt Ge-
cse Sándorra (Samura), az Art-Alom 
Művészeti Egyesület, és a ’80-as 
’90-es évek miskolci underground 
zenekarának, az Ápolók művészeti 
csoportnak az alapítójára emlékez-
nek barátai, ismerősei július 4-én, a 
Gárdonyi Művelődési Házban.

Az egyesület zenekarai, képzőmű-
vészei, fotósai a ’80-as évek miskolci 

underground kultúrájának megha-
tározó szereplői voltak. Fesztiválok, 
fanzine-k, kiállítások, performanszok, 
lemezek, európai turnékon való rész-
vételek fémjelzik az idén 25 éves művé-
szeti egyesület munkáját. A rendszer-
váltás előtt a miskolci ifjúsági ház adott 
teret e kultúrának, ’89-től bezárásáig a 
hejőcsabai Gárdonyi Géza Művelődé-
si Házban lelt igazi otthonra az alko-
tóközösség.

A rendezvény első részében Hamvas 
Béla: Olbrin Joachim csodálatos utazása 
című egyfelvonásosát tekinthették meg 
a jelenlévők, a hejőbábai pszichiátriai 
otthon Kitörés színpada és Kabala zene-
kara előadásában, majd Mocsári László 
fotóiból és O. Papp Gábor festményei-
ből nyílt kiállítás. Mocsári László – je-
lenleg a Miskolci Napló és a minap.hu 
fotósa – az Art-Alom tagjaként a ’80-as 
évektől dokumentálta képein a miskol-

ci független kultúra hétköznapjait, ün-
nepnapjait, eseményeit. O. Papp Gábor 
a ’80-as, ’90-es években együtt mozgott, 

élt az Art-Alom tagjaival Miskolcon. 
Különös látásmódot tükröző alkotása-
it országszerte láthatta már a közönség.

Gecse sándor-emlékest

Minősített iroda lett  
a Tourinform Miskolc

csak szabadon – indul a buli!
Turisztikában is erősít az EFOTT

A Szemere Bertalan Szakközépiskola szín-
házi táncos és alkalmazott fotográfus diákjai 
mutatkozhattak be nemrégiben műsorukkal 
és kiállításukkal a hagyományos Szemere-gá-
lán. Az ünnepi eseménynek ezúttal is a Mis-
kolci Nemzeti Színház adott otthont.

Az iskola im-
már 140 éve áll 
a szakképzés 
szolgálatában, 
képzési kínála-
ta a kor igényei-
nek megfelelően 
mindig megú-
jult. A diákok de-
koratőr, stílus- 
és divattervező, 
fotós, valamint 
táncos szakirányon tanulhatnak itt tovább. Az 
ünnepségen a táncosoké volt a főszerep, de a ki-
állítással a fotográfus tanulók is reflektorfénybe 
kerültek. A gála a táncművészeti szakképzésben 
végzők záróvizsgája is volt egyben. Szabó István 
igazgató elmondta, táncos tanulók sok számot 
maguk állítottak össze és rendeztek, de ebben 
természetesen tanáraik is segítettek. Az alkal-
mazott fotográfus tanulók a vizsgafelvételeikből 

összeállított kiállításon mutatták meg mindazt, 
amit megtanultak az iskolában.

Kriza Ákos polgármester köszöntőjében ki-
emelte: a miskolciak büszkék erre az iskolára. 
Az ország számos dráma- és táncszínháza fog-

lalkoztat itt végzett diákokat, sokan külföl-
dön mutatják meg 

t e h e t s é g ü k e t . 
Ezért is jelképes 
értékű, hogy itt, 
a mai Magyar-
ország legrégeb-
bi magyar nyelvű 

kőszínházában 
adhatják elő a 
végzősök a dip-
lomamunkáju-

kat. – Köszönjük 
a szép produkció-

kat, a művésztanároknak azt, hogy lankadatlan 
hittel adják tovább a tudást az új nemzedékek-
nek. A végzős növendékeknek, tanároknak és 
neves művészeknek pedig köszönjük, hogy tu-
dásukkal Miskolc hírét viszik a nagyvilágba. 
Kérem, sose feledjék, olyan ajándékot adnak al-
kotásaikkal az embereknek, ami az emberi lét 
lényegét világítja meg: vagyis élni tanítanak – 
zárta köszöntőjét Miskolc polgármestere.

Fennállásának 60. évfordulóját ünnepel-
te az Eötvös József Építőipari, Művészeti 
Szakképző Iskola. A jubileumi ünnepsé-
gen egykori és jelenlegi diákok, oktatók 
találkoztak, köszöntőt mondott Pelczné 
Gáll Ildikó EP-képviselő és Kiss Gábor 
alpolgármester is.

A vendégeket iskolatör-
téneti kiállítás fogadta az 
intézményben, felidézve 
az Eötvös elmúlt hat évti-
zedének legfontosabb ese-
ményeit, sikereit. A tárlatot 
Kiss Gábor alpolgármester 
nyitotta meg, aki elmond-
ta, az évforduló remek al-
kalom a találkozásra. – Az 
iskola izgalmas dolog, hi-
szen hatvanévesen már 
nyugdíjközeli állapotot szo-
kás emlegetni, de az oktatá-
si intézmény minden évben 
megfiatalodik az új diákoknak köszönhetően – 
mondta el egyebek mellett. A tárlat megtekintését 
és a kötetlen társalgást ünnepi gálaműsor követte, 
amelyen Pelczné Gáll Ildikó európai parlamenti 
képviselő mondott köszöntőt. Kiemelte, változások 
tekintetében az Eötvös szakképző élen jár a mis-
kolci iskolák között, s ezekből mindig erősebben 

került ki. A legfontosabb dolog 
a tudás, a tudás átadása, s még 
ennél is fontosabb a szaktudás, 
hiszen stabil szakmai ismeretre 
és stabil nyelvtudásra lehet jövőt 
építeni. Azoknak a diákoknak, 
akik az Eötvös József szakképző 
iskolából kerülnek ki, ezt bizto-
sítja az intézmény az építészet és 
a művészet területén – hangsú-
lyozta az EP-képviselő.

Mokrai Attila megbízott igazgató arról szólt: az 
itt végzett tanulók építik a várost, s jelen vannak az 
unióban is, hiszen sokáig a régió legnagyobb szak-
képző iskolája volt az intézmény. A legnagyobb büsz-
keség, ha olyan munkát tudnak elvégezni, ami a fel-
nőtteknek is becsületére válna. Diákjaik segítenek a 
város tulajdonában lévő épületek felújításában is.

Hatvanéves az Eötvös szakképző Szemere-gála „Köszönjük, hogy tudásukkal 
Miskolc hírét viszik a világba…”
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július 9–15.

KERESSE SZERDÁTÓL FANTASZTIKUS ÁRAINKAT!
Eh. csirke-

comb egész
1 kg, (júl. 10-15-ig)  

baromfit árusító  
üzletekben

699 Ft

Karfiol  
1 kg, (júl. 11-13-ig) 

zöldséget  
árusító üzletekben

199 Ft

COOP ABC, COOP SzuPEr áruházAinK AKCióS KínálAtáBól:
Csemege szalonna  1 kg  1199 Ft
Olympos gyüm. ital  mandarin, citr. limonádé 12%, 1,5 l, egységár: 159 Ft/l 239 Ft
Sió Suzy gyüm. ital  alma, őszibar. 12%, 1 l                         169 Ft
tide Color, lemon mosópor 1,4 kg, egységár: 928 Ft/kg                    1299 Ft

Legyen naponta COOP üzleteinkben törzsvásárló!
Hűségét megjutalmazzuk! Süssön, tálaljon, tároljon egy edényben!  Pontgyűjtés május 19-től augusztus 

19-ig, csúcsminőségű edényekért!  Részletek az üzletekben kihelyezett plakátokon és szórólapokban!

Őszi barack     
1 kg, (júl. 11-13-ig) 

gyümölcsöt  
árusító üzletekben 

399 Ft
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A Semmelweis Kórházban is kitün-
tetésekkel jutalmazták az arra érde-
meseket az egészségügyi dolgozók 
ünnepe alkalmából. Átadták a Sem-
melweis-díjat, valamint az adjunk-
tusi, főorvosi kinevezéseket is.

Az ünnepségen Tiba Sándor főigaz-
gató köszöntötte a jelenlévő dolgozókat. 
Mint mondta, az az áldozatkész mun-
ka, amit az egészségügyben dolgozók az 
év minden napján végeznek, dicséretet, 
odafigyelést érdemel. A kórházi elisme-
rések mellett az önkormányzat is díjak-
kal értékeli, s köszöni meg az orvosok 
munkáját. Zsiga Marcell alpolgármes-
ter kiemelte, minden ember életében 
fontos a magyar egészségügy napja, hi-
szen mindannyian találkozunk a kór-
házi dolgozókkal életünk során.

– Minden nap értünk dolgoznak. 
Semmelweis Ignác életét a kitartás, 
önzetlen, áldozatkész szolgálat jelle-
mezte, amelynek ma is jelentkeznie 
kell a dolgozók életében. Nem csupán 
a kitüntetettek munkáját köszönjük 
meg, hanem minden, egészségügyben 

dolgozóét – hangsúlyozta. Elismerést 
vehetett át Simkó Péter házi gyermek-
orvos, Poncsák Csaba háziorvos, Ben-
ce Mária fogorvos, és Szecsőné Szaba-
dos Szilvia iskolai védőnő is.

A városi elismeréseket követően ad-
ták át a Semmelweis-díjat, amit ezúttal 
Nagy Géza egyetemi docens, a kórház 
Központi Aneszteziológiai és Inten-
zív Betegellátó Osztály vezető főorvo-
sa vehetett át.  – Nagy megtiszteltetés, 
hogy erre a díjra felterjesztettek, mert 
számomra minden itt kezdődött. Eb-
ben a kórházban születtem. A megyei 
kórházban kezdtem, majd 10 év után, 
1987-ben idejöttem, s azóta a Semmel-
weis kórház orvosa vagyok. Úgy vé-
lem, ez az elismerés nem csupán egy 
ember munkáját dicséri, hanem a csa-
patot, amely mögöttem áll, s az osz-
tályt is – hangsúlyozta Nagy Géza.

Semmelweis-ünnepséget rendez-
tek múlt pénteken a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Kórház és 
Egyetemi Oktató Kórházban. Az 
egészségügyben dolgozók kiemel-
kedő ünnepén elismeréseket és ki-
nevezéseket is átadtak.

A rendezvényen Zombor Gá-
bor, egészségügyért felelős állam-
titkár mondott ünnepi köszöntőt, 
aki egyebek mellett kiemelte: egyér-
telmű, hogy az egészségügyi ága-
zat helyzete, a munkakörülmények 
az elkövetkező 
években fejlőd-
ni fognak majd. 
Az egészségügy-
ben jelenleg több 
mint 300 milli-
árd forintnyi be-
ruházás kivite-
lezése tart, főleg 
uniós forrásból. 
Leginkább a vi-
déki kórházak 
újulnak meg, a 
munkakörülmé-
nyek javulnak, jelentősen korszerű-
södik a kórházak eszközparkja.

Az államtitkár hangsúlyozta: az 
orvosok itthon tartása, a munka-
körülmények további javítása újabb 
pénzügyi forrásokat igényel. Mind-
ezek mellett persze legfontosabb a 

gyógyítás, a betegek gondozásának 
egyre magasabb szintre emelése, s az, 
hogy az egészségügyben dolgozók is 
egyre jobban érezzék magukat, egy-
re többen maradjanak a szakmában.

Kriza Ákos polgármester úgy fo-
galmazott, Miskolcon az egyik leg-

fontosabb szolgáltatás 
az egészségügyi. – Ép-
pen ezért a város szív-
ügye az egészségügyi 
szolgáltatás minősége. 
Mindig örömmel láto-
gatok el olyan rendez-
vényekre, ahol az egész-
ségügyben dolgozók 
munkáját ismerik el. 
Széles skáláról lehet vá-

logatni, a díjazottak között sok olyan 
nevet olvastam, akikről tudom, hogy 
nagyon sokat, régóta tesznek az 
egészségügyért – emelte ki a város-
vezető.

A beszédeket követően adták át a 
kinevezéseket és az elismeréseket. 

Júliustól kedvezményesen parkol-
hatnak a háziorvosok Miskolcon. A 
kifejezetten nekik szóló új bérlet a 
vállalkozói parkolóbérlet harmadá-
ba kerül. Az orvosok ezzel bárme-
lyik parkolási zónában megállhat-
nak, így hamarabb eljuthatnak a 
betegekhez.

A júniusi közgyűlésen elfogadott ha-
tározat célja az egészségügyi alapellátás 
hatékonyabbá tétele. Ennek értelmében 
vezették be Miskolcon 2014 júliusától 
az úgynevezett „Önkormányzati köz-
érdekű egészségügyi feladat átvállalást 
végzők bérletét”, amely Miskolc terüle-
tén minden parkolási zónára érvényes. 
Éves díja bruttó 50 000 forint, vagyis a 
vállalkozói bérlet árának 1/3-ába kerül. 
A részletekről minden háziorvost kü-

lön levélben is értesít Kriza Ákos, Mis-
kolc polgármestere.

Az új bérlet Miskolcon csaknem 110 
orvos munkáját könnyíti meg. Már 16-
18 éve harcolnak azért, hogy azok az or-
vosok, akik a belvá-
rosban dolgoznak, 
meg tudjanak áll-
ni az autójukkal – 
mondta el lapunk-
nak Palla Sándor 
(alsó képünkön), a 
Miskolci Háziorvo-
si Egyesülés elnöke. 
Nem csak arról van 
szó, hogy feladatel-
látásuk közben par-
kolniuk is kell, azt 
sem lehet előre tudni, mennyi időre kell 
megállniuk, így a parkolójegy használa-

ta sem egyszerű. Örömünkre 
szolgál, hogy a miskolci ön-
kormányzat megoldást kí-
nál a problémára, köszönjük 
nekik – nyilatkozta az elnök. 
Kiemelte, olyan intézkedés 
ez, amely megkönnyíti a házi-

orvosok munkáját, ám elsősorban a be-
tegek érdekeit szolgálja. 

Egy adománynak köszönhetően 
újabb eszközzel gazdagodott nemré-
giben a megyei kórház Velkey László 
Gyermek-egészségügyi Központ Ko-
raszülött és Újszülött-patológiai Osz-
tálya. Az Országos Egyesület A Mo-
solyért Közhasznú 
Egyesület segít-
ségével egy volu-
metrikus pum-
pa segíti majd az 
osztály munkáját 
– ez már a harma-
dik ilyen eszköz, 
amely az újszülöt-
tek vizsgálatát te-
szi precízebbé.

Az adomány 
átadásakor Szűcs 
Ildikó osztályvezető főorvos kiemel-
te, az újszülötteknél is előfordul, hogy 
infúziót kell adni, amihez a pumpa 
nagy segítséget nyújt. – A készülék 
intelligens nyomásérzékelője jelzi a 

vezeték elzáródását, kialakítása meg-
akadályozza a folyadék esetleges sza-
bad áramlását, ezért nagyon bizton-
ságos infúzió-bevitelt tesz lehetővé az 
újszülöttek esetében. Évente 950 gyer-
mek születik az osztályon, s ennek kö-

rülbelül a fele in-
tenzív kezelést 
igényel – mond-
ta az osztályve-
zető főorvos. Az 
egyesület elnöke, 
Nagy István el-
mondta, elsősor-
ban az újszülöt-
teknek segítenek, 
de a mentőalapít-
ványoknak s ma-
gánszemélyeknek 

sem mondanak nemet, ha úgy alakul. 
A támogatások segítségével eddig egy 
NeoPuff újraélesztő készüléket, LCD 
televíziót és kékfénylámpát is adomá-
nyoztak már az osztálynak.

„A város szívügyE Az  Egészségügyi 
szolgáltatás minősége”

semmelweis-nap 

Kedvezmény a háziorvosoknak
Aján dékok-

kal érkezett a 
B.-A.-Z. Me-
gyei Kórház 
Gyermek Ra-
diológiai Osz-
tályára a Ro-
bert Bosch 
Energy and 
Body Sys tem 
Kft. vezetése, 
valamint az Él-
tex Kft. igazgatója. Félmillió forint 
értékben új, színes munkaruhákat, 
s 200 ezer forintot is átadtak, hogy 
segítsék az osztályt. Max Nitzsche, 
a miskolci gyár ügyvezető igazga-

tója elmondta, 
a vizsgálatok 
során egy-egy 
színes munka-
ruha felszaba-
dultabbá teszi 
a gyerekeket. 
A Bosch Mis-
kolc egyik leg-
nagyobb mun-
kaadójaként a 
gyerekekre is 

nagy figyelmet fordít. – Ha valami-
vel könnyebbé tehetjük számukra 
a kórházban töltött perceket, akkor 
azt meg kell tennünk – tette hozzá 
Max Nitzsche.

Adomány A Bosch gyárBól

A biztonságos újszülöttellátásért

Három VIP-kórtermet adtak át 
a napokban a Semmelweis Kór-
házban a Szülészet-nőgyógyá-
szati Osztály gyermek-
ágyas részlegén. Az új 
termeket a kismamák 
igényeinek megfelelően 
alakították ki – hama-
rosan internet is lesz a 
szobákban.

Az egyágyas szobá-
kat a KRIO Intézet se-
gítségével rendezték be. 
Tiba Sándor, a MISEK 
főigazgatója elmondta, a 
kismamák és a megszü-
letendő gyermekek szin-
te otthoni környezetben érezhetik 
magukat a szobákban. – Ezzel is 
bővítjük azt a betegbarát szolgálta-

tást, ami az egész intézmény egyik 
profilja és egyik fő célkitűzése – 
hangsúlyozta.

A KRIO Intézet operatív igaz-
gatója, Váczi Gergő hozzáfűzte, az 
intézet számára kiemelten fontos 

a társadalmi szerepvállalás, Az új 
VIP-kórtermek pedig a kismamák, 
gyerekek közérzetét javítják. – Na-

gyon jó viszonyt ápo-
lunk a kismamákkal, s 
a kórházzal egyaránt. A 
megkeresésre egyértel-
műen igen volt a vála-
szunk – tette hozzá.

A három, egyágyas 
kórterem bútorokkal, 
hűtővel, mikrohullá-
mú sütővel is el van lát-
va, s hamarosan inter-
netezni is lehet majd. A 
Semmelweis Kórházban 
évente több mint kéte-
zer újszülött jön világra. 

Az új szobákra a vizsgálatokra járó 
kismamák előrejelzése alapján volt 
igény.

viP-KórtErmEKEt AdtAK át



A Magyar Tudományos Akadé-
mia Miskolci Akadémiai Bizottsága 
Erzsébet téri székházában találunk 
olyan Széchenyi-szobrot, amely – talán 
egyetlenként a sok nekirugaszkodás 
közül – évfordulóra készült. A föld-
szinti előtér bal oldalán 1991-ben – szü-
letése kétszáz éves évfordulójára emlé-
kezve – avatták fel a Gulácsi Horváth 
Zsolt által készített mellszobrot. A szo-
bor előtt tisztelgett Kosáry Domokos 
(jobb alsó képünkön), a Magyar Tu-
dományos Akadémia elnöke, aki egy 
levélben így fogalmazott: „Sokat gon-
dolkodtam azon, hogy miként lehetne 
Széchenyi hagyományaihoz visszatér-
ve, újra helyet adni az irodalomnak és 
a művészetnek 
az Akadémián, 
de anélkül, hogy 
a Magyar Tudo-
mányos Aka-
démia nagy ke-
retén belül, de 
önálló társult 
egységként le-
hetne létrehozni 
egy olyan Szé-
chenyi Irodalmi 
Művészeti Aka-
démiát, amely 
autonóm módon, saját elvei szerint 
működik, maga választja vezetőségét 
és – adott szerény létszámon belül – 
tagjait. Ez a megoldás lehetővé tenné, 
hogy a tudományok és művészetek – 
nemcsak az irodalom – a maguk mód-

ján, de végső fokon mégis együttes 
erővel segítsék elő a közös célt: mű-
velődésünk nemzetközileg is elis-
mert, magas szintjének biztosítását.” 
1992-ben a Magyar Tudományos 
Akadémia közgyűlése így alakítot-
ta meg a Széchenyi Irodalmi és Mű-
vészeti Akadémiát (SZIMA). Ezt 
követően – Magyarországon első-
ként és egyetlenként – alakult meg 
a SZIMA miskolci területi csoport-
ja hat alapító taggal. Az alakuláskor 
hangzott el, hogy „a tudósok, kutatók 
eredményeihez képest a művészek si-
kerei nehezebben mérhetők, ezért kü-
lönösen nagy az alapítók, illetve a tag-
ság felelőssége, hogy kiket hívnak meg 

ebbe a testületbe”. (Mint tudjuk, azó-
ta megalakult a Magyar Tudományos 
Akadémiától független Magyar Művé-
szeti Akadémia, amely azt a feladatot 
látja el, amelyet a rendszerváltás után a 
SZIMA igyekezett megvalósítani.)

Széchenyi István nevét és emlékét 
1999-től a Földes Ferenc Gimnázium fő-
bejáratának bal oldalán emléktábla idé-

zi. Felirata: „Ez az 
iskola 1956-ban a 
forradalmi ifjúság 
és a tanári kar egy-
séges akaratából a 
Miskolci Széche-
nyi István Gimná-
zium nevet viselte”. 
A tábla megkoszo-
rúzására az 1956-
os forradalomra 
emlékezve minden 
év október 23-án 
kerül sor. Az ak-

kori diákok és fiatal tanárok egyesületet 
is létrehoztak, amelynek munkájában 
meghatározó szerepet vállalt Várhegyi 
Zoltán (1939–2012), aki Miskolc város 
díszpolgára volt. (Folytatjuk)

D. I. 

Múlt és jelen

A Korona szállodát száz éve, 1894-ben adták át. A Széchenyi utca 2. számú 
egyemeletes épület 1889-től lett a tér meghatározó saroképítménye, s egy év-
század múlva, 1989-ben építettek rá még egy szintet. A tér parkosítása a Kos-
suth-szobor felavatását követően vetődött fel. Korábban az épületek elé ültet-
tek fákat, később a szobor elé és a szobor mögé is bekerített virágos kerteket 
varázsoltak. A tudatos térrendezés 1910-től kezdődött, amikor a városnak 
főkertésze lett Barabits Fülöp (1887–1940) személyében. A bekerített kertek 
közepén csak a XX. század második felében jelentek meg a szökőkutak.   
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Köznevelési intézményekkel 
együttműködve, múzeumi tanó-
rákat szervez egy éven keresztül a 
Herman Ottó Múzeum. Az uniós 
forrásból megvalósuló projektet 
nemrégiben nyitották meg, a pap-
szeri kiállítási épületben. 

A programra több mint 23 millió – 
egészen pontosan 23 millió 996 ezer 
526 – forint EU-s és állami támoga-
tást nyert el a múzeum. Pusztai Ta-
más múzeumigazgató elmondta, az 
a szerencsés helyzet alakult ki, hogy 
ezúttal nem egy pályázathoz készí-
tettek tárlatot, hanem egy meglévő 
kiállításhoz kerestek forrásokat.

– A Szemere-tárlat lesz a köz-
pont, amely Szemere Bertalan éle-
tén keresztül mutatja be a 19. szá-
zadot, illetve szeptemberben nyílik 
egy honfoglalás kori kiállítás is. A 
tankönyvekben érintett témákat így 
meg is tudjuk az iskolásoknak 
mutatni – hangsúlyozta a 
múzeumigazgató.

Mint mondta, a 19. 
századi történe-
ti kiállítást mini-
mális forrásból, 
a múzeumi mun-
katársak lelke-
sedésével hozták 
létre, s az elmúlt év-
ben nagyon sok isko-
lai osztályt vonzott már a 
papszeri épületbe. A pályázat-
nak köszönhetően biztosítani tudják 
egy évig a diákok utazási költségeit 
is. A 2015 májusáig tartó program-
ban hat köznevelési intézménnyel 
együttműködve tartanak múzeumi 
órákat.

A projektben részt vesz a Miskolci 
Egyetem Bölcsészettudományi Kara 
is. Horváth Zita rektorhelyettes ki-
emelte, olyan pályázati lehetőséget 
kerestek, amelyben együtt tud részt 
venni a múzeum, az egyetem és az is-

kolák. Így azon túl, hogy egy uniós 
pályázatot „kipipálhatnak”, szakmai 
fejlődésre is lehetőség van, szoro-
sabbra fűződik az érintett intézmé-
nyek kapcsolata.

A projekt részleteit Gyulai Éva tör-
ténész-muzeológus, egyetemi docens 
ismertette. Szólt a három alappillér-
ről, amely összetartja a programot 
– a témanapról, a tehetséggondozás 
fontosságáról, illetve arról a tanul-
mányi versenyről, amely során kö-

tetlenebb formában is felmér-
hetik a diákok megszerzett 

ismereteit.
A témanap célja 
a múzeumi anyag 
(gyűjtemény, ku-
tatómunka, ki-
állítás) sokolda-
lú és élményszerű 

megismertetése, ez 
fokozottan vonatko-

zik a tehetséggondozó 
foglalkozásokra. Minden 

résztvevő iskola számára egy-egy 
témanapot tartanak, és egy témana-
pon belül 4 különböző programon – 
foglalkozáson, előadáson – vehetnek 
részt a diákok. 

k. J. 
fotó: Juhász á.

Minikönyv-kiállítás nyílt nemrégi-
ben Feledy Ágnes gyűjteményéből, 
a Szentpéteri kapui József Attila 
Könyvtárban. A tárlat megnyitása 
előtt az érdeklődők maguk is bepil-
lantást nyerhettek a minikönyvek 
elkészítésének rejtelmeibe.

Sokan ajándéknak, gyermeke-
iknek, unokáiknak készítettek mi-
nikönyvet a könyvtár programján. 
Pálfi Erika könyvtárvezető elmond-
ta, az intézményben folyamatosan 
vannak kiállítások. – Úgy gondol-
tuk, ezúttal nem a könyvek tartal-
mát, hanem a formáját helyezzük a 
középpontba. Így jött az ötlet, hogy 
volt kolléganőnk, Feledy Ágnes több 
száz darabos gyűjteményét mutassuk 
be az érdeklődőknek. Ezek a könyvek 
formailag, méretükben és anyaguk-
ban is nagyon érdekesek és külön-
bözőek. Régen a könyveknek esztéti-
kai értékük is volt, gondoljunk csak 

például a kódexekre. Egy-egy ilyen 
könyv nagyon sok ember keze mun-
káját viselte magán – fűzte hozzá Pál-
fi Erika.

Feledy Ágnes elmondta, édesap-
ja grafikusművész volt, az első mi-
nikönyveket tőle kapta, aztán egyre 
bővült gyűjtemény. Ma már mintegy 
250 minikönyv büszke tulajdonosa, a 
kollekcióban szép- és szakirodalmi, 
illetve más, illusztrációkkal gazda-
gon ellátott könyvek egyaránt meg-
találhatók. A gyűjteményből készült 
kiállítás augusztus végéig látogatható 
a József Attila könyvtárban.

Mintegy 4 millió 
forintból újult meg 
a Miskolci Nemzeti 
Színház óratornya. 
A költségek három-
negyedét az önkormányzat, egy-
negyed részét pedig a színház fi-
nanszírozta. A felújítás nagyjából 
egy hónapig tartott, nemrégiben 
történt meg a műszaki átadás. 

A tornyot legutóbb 2005-ben 
újították fel, bár akkor a homlok-
zat nagyobb korszerűsítésen esett 
át. A munka elvégzését követő év-

ben már látszódott, 
hogy a falszerkezet 
átázása miatt a fes-
ték kezd lefagyni, 
ezért volt szükség 

az újabb, korszerű technológiát 
használó felújításra.

Soltész Nagy Kálmán polgár-
mester annak idején a tűzvész-
re hivatkozva szorgalmazta, hogy 
épüljön meg a torony. 1883. no-
vember 3-án adták át, mint a mis-
kolci önkéntes tűzoltóegylet állan-
dó őrhelyét.

MeGúJuLt a színház óratornya

szépirodalom „miniben”Múzeumi tanórák

„nemzeti, illetve helytörténeti  
értékeink tiszteletének átadása”



A Diósgyőr 4–1-re nyert a máltai 
Birkirkara vendégeként az Európa 
Liga-selejtező első fordulójának visz-
szavágóján, így kettős győzelemmel, 
6–2-es összesítéssel jutott tovább.

Az első félidő jelentős részében a Diós-
győr futballozott mezőnyfölényben, de a 
gólra jó ideig várni kellett. A 31. percben 
Elek Ákos csapott le egy szabad labdá-
ra a 16-os bal oldali vonalánál, kicse-
lezett két védőt és az alapvonal mentén 
befelé húzott, majd 8 méterről kapura 
lőtt. A labda a máltai kapus kezét érint-
ve vágódott a léc alá, (0–1). Nem sokkal 
a szünet előtt szinte a semmiből egyenlí-
tettek a hazai ak: a 44. percben egy mély-

ségi passzot követően Camenzuli került 
ziccerbe és nem is hibázott 14 méterről, 
(1–1). A fordulást követő első percekben 
a Diósgyőr térfelén zajlott a játék, de ha-
mar kijöttek a szorításból, és nem sokkal 
később ismét vezetést szereztek. A 61. 
percben Gosztonyi tette ki balra a lab-
dát, Senad Husić 14 méterről lőtt, a labda 
a jobb alsó sarokba vágódott, (1–2).

Öt perccel később Elek ugratta ki 
Gosztonyit a bal oldalon, aki pontosan 
tett középre, Barczi Dávid pedig az ötö-
sön a levegőből sarokkal a léc alá lőtt, 
(1–3). A hajrában a hazaiak mindent 
megtettek a szépítésért, ennek ellenére 
a 91. percben megszületett a DVTK ne-
gyedik találata is: Nikházi tartott benn 

a pályán egy labdát, majd az alapvonal-
ról középre adott, ahol Lazar Marjano-
vić a kapu bal alsó sarkába lőtt, (1–4). 

– Hoztuk a kötelezőt, gratulálok a 
csapatnak. Egy pillanatra sem gondol-
tam arra, hogy nem sikerül a továbbju-
tás. Már az első mérkőzés után is mond-
tam – amikor néhányan kritizáltak –, 
hogy az étteremben is a desszert után 
jön a számla – értékelt Tomiszláv Szi-
vics vezetőedző.

A bolgár Liteksz Lovecs és moldovai 
Veris Chisinau mérkőzését – amelynek 
győztese lesz majd a DVTK következő 
ellenféle – a nagy esőzés miatt elhalasz-
tották. Ezt a mérkőzést várhatóan pén-
teken új helyszínen pótolják.

Magabiztos játékkal „hoztuk a kötelezőt”
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Erdélyben, Székelyudvarhelyen 
rendezték meg június 27–29. kö-
zött a Látványtánc Európa-baj-
nokságot, ahonnan a Miskolci Ma-
jorette Együttes Senior csoportja 
két aranyéremmel tért haza.

A nemzetközi zsűrinek a három 
nap alatt közel 500 produkciót kel-
lett megtekintenie, népes volt tehát a 
mezőny. A miskolciak – azt követően, 
hogy mind csapat felnőtt, mind duo/
trio felnőtt kategóriában megszerez-
ték a magyar bajnoki címet – a nem-
zetközi mezőnyben sem vallottak 
szégyent, hiszen a mazsorett együt-
tes senior csoportja két aranyérmet is 
megszerzett.

Különösen büszkék lehetnek a mis-
kolciak arra, hogy a csapatban 

egy 11 és egy 16 éves lány is kiemelke-
dő teljesítményt nyújtott a „felnőttek” 
között.

Az idei versenyszezonban egyéb-
ként minden versenyen, ahol elin-
dultak – legyen az területi, kvalifiká-
ciós verseny, magyar bajnokság vagy 
Európa-bajnokság –, nem érték be 
kevesebbel, mint a dobogó legfelső 
fokával, az aranyéremmel. Az ered-
mények azt bizonyítják, hogy mind 
technikailag, mind lelkileg jól sike-
rült Grán Orsolya művészeti veze-
tőnek, koreográfusnak a lányok fel-
készítése.

A csoport a Miskolci Kulturális 
Központ Nonprofit Kft. Ifjúsági Ház 
fenntartásában működik, ahová vár-
ják az utánpótlás-csoportokba a je-
lentkezőket.

Nyári pihenőjüket töltik a DVTK kosarasai, de köz-
ben elkezdődtek a következő szezon előkészületei 
is. A hétvégén kisorsolták az Európa Kupa cso-
portbeosztását: a miskolci együttes a 2014/2015-ös 
kiírásban francia, belga és portugál ellenfelekkel 
mérkőzik majd meg. 

A Diósgyőr az EK E-csoportjába kapott besorolást, 
és a tervezett menetrend szerint november 6-án a Qu-
inta Dos Lombos otthonában kezdi meg szereplését 
Portugáliában. Az első hazai találkozót november 12-
én vívja Maikel López vezetőedző csapata a francia 
Flammes Carolo Basket ellen, majd egy hét múlva a 
belga Castors Braine-t fogadja.

A DVTK-hoz kapcsolódó információ, hogy a klub-
vezetés döntése értelmében távozik a klubtól Bukovsz-
ki Mónika csapatkapitány, aki a hírek szerint a Cegléd 

csapatában folytatja. A szakítás azonban csak átmene-
ti, a közönségkedvenc irányítót visszavárja a klubveze-
tés edzői szerepkörben.

Bár a magyar bajnokság menetrendje még nem is-
mert, a csapat vezetőedzője augusztus 15-ét jelölte meg 
a szezon rajtjaként.

Az elmúlt hétvégén korosztályos atlétikai válo-
gatott viadalokat rendeztek. 

A nemzeti csapatokba a Miskolc Városi Sport-
iskola (MVSI) két sportolója is bekerült, a baj-
nokságokon nyújtott teljesítményüknek köszön-
hetően. A Budapesten megrendezett U18-as 
cseh–szlovák–magyar viadalon Tyukodi Dániel 
(képünkön) a 3000 m-es síkfutásban minden-
kit maga mögé utasított, remek egyéni csúccsal, 
8:56,35 perccel szerezte meg az aranyérmet.

Kicsit délebbre, Szlovéniában öt nemzet, Szlo-
vénia, Csehország, Szlovákia, Horvátország és 
Magyarország U20-as atlétái mérték össze erejü-
ket. A magasugrók versenyében Fedor Lukács 198 
cm-es eredménnyel az előkelő 7. helyen végzett!

Elkészült a jégkorong MOL Liga 
2014/2015-ös idényének sorsolása. A Mis-
kolci Jegesmedvék szeptember 19-én a Fe-
rencvárost fogadják a bajnoki rajton.

A szezonban legalább 184, de akár 195 
mérkőzést is láthatnak a szurkolók. Az 

idei pontvadászatban a magyar együtte-
sek mellett (Miskolci Jegesmedvék, Dab.
Docler, FTC, UTE és az újonc Debreceni 
Hokiklub) a romániai Brassó és a Csíksze-
reda, valamint az Érsekújvár indul. A feb-
ruár 1-jéig tartó alapszakaszban a nyolc 
csapat három oda-vissza kört játszik egy-
mással, ez összesen 42 fordulót jelent. A rá-
játszás február 10-én kezdődik. A Miskolci 
Jegesmedvék a tervek szerint augusztus kö-
zepétől kezdik a jeges edzéseket Majoross 
Gergely irányításával. A vezetőedző arra 
kérte a menedzsmentet, hogy náluk erő-

sebb ellenfelekkel játszhassanak a felké-
szülés során.

A MOL Liga 2014/2015-ös menetrendje:
Alapszakasz: szeptember 19. – február 1.

Negyeddöntő: február 10–14.
Elődöntő: február 17. – március 3.
Döntő: március 7. – március 21.

Bronzérmes Magyarország
Harmadik helyen végzett a 
Csehországban rendezett 
U17-es női kosárlabda-világ-
bajnokságon a magyar csa-
pat, melynek oszlopos tagja 
volt Dubei Debóra. A DVTK 
játékosát beválasztották a 
torna álomcsapatába is.

A diósgyőri Dubei Debó-
ra az egész vb-n kimagasló 
teljesítményt nyújtott: átlag-
ban 28,6 percet játszott, s 16,8 
pontot és 5 lepattanót szerzett 
meccsenként. Játékával kiér-
demelte, hogy csapattársával, 
Kiss Virággal együtt a szakem-
berek beválasszák a torna all 
star csapatába.

A magyarok veretlenül nyer-
ték meg csoportjukat, majd a 
tizenhat és a nyolc közé jutá-

sért is könnyen vették az aka-
dályt. Az elődöntőben ugyan 
megállította Mészárosné Ko-
vács Andrea együttesét a ké-
sőbbi világbajnok Amerikai 
Egyesült Államok, de a bronz-
mérkőzésen legyőzték a házi-

gazdákat Dubeiék, így dobo-
gón zárták a tornát.

Dubei Debóra elárulta, négy 
közé várta csapatát, az érem 
pedig hab a tortán.

– Viszonylag nehéz csoport-
ba kerültünk, de a házigazdák 
és a kanadaiak elleni sikernek 
köszönhetően gyengébb el-
lenfelekkel találkoztunk a ne-
gyed- és a nyolcaddöntőben. 
Lendületet kaptunk, aztán a 
bronzmeccsen ismét megver-
tük a cseheket, bár akkor már 
fáradtabb volt a társaság. Csa-
patként nyertük meg a bronz-
érmet. Korábban egyszer sem 
győztük le a cseheket, most 
kétszer is sikerült saját közön-
ségük előtt. Csak a világbajnok 
USA-tól kaptunk ki, ez bravúr 
– értékelt Dubei Debóra.

Európa-bajnok majorettek

Az E-csoportban a kosarasok Tyukodi Dániel  
válogatott sikere

A Fradi ellen kezdenek a Jegesmedvék

Dubei az all star csapatban

TováBBJuToTT  A  DvTK!
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csütörtökön

19.30-korMiskolcról, 
rólunk a Miskolc televízió 

Műsorán

Simon János

Bayer Zsolt

Helyzetkép

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.    

TapéTák széles válaszTékban  
kaphaTók!

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

Domaháza település komfortosabbá válik
Domaháza és a szlovákiai Bátka község közös projektet 

valósítanak meg európai uniós forrásból. A program kere-
tében 1,6 millió eurós támogatást nyertek.

„A Gömör természeti értékeinek megőrzése és a Sajó-Ri-
ma folyók minőségének megújhodása” című projekt kere-
tében szennyvízcsatornázás és -tisztítás valósul meg mind-
két községben.

Domaházán jelen beruházás a szennyvízcsatorna-háló-
zat II. üteme, melynek a kivitelezése 2013. 09. 26-án kez-
dődött. A műszaki átadás időpontja 2014. 06. 30. Épült kb. 
6 km gerincvezeték és a szennyvíztisztító kisberendezés 
bővítése is megtörtént, melynek próbaüzeme megkezdő-
dött.

HUSK/1001/2.1.1/0068

TALÁLKOZÁSOK – KULCS- 
KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE  
A DRÁMAPEDAGÓGIAI MÓDSZEREK 
KOMPLEX ALKALMAZÁSÁVAL

A Montázs Drámapedagógiai és Közművelődési Egyesület  
23 657 900 forint, vissza nem térítendő támogatást nyert az Euró-
pai Uniótól a „TALÁLKOZÁSOK – Kulcskompetenciák fejlesztése a 
drámapedagógiai módszerek komplex alkalmazásával” című pályá-
zati programjának megvalósítására (Pályázati azonosító: TÁMOP 
3,2,13-12-1-2012-0375). A program hatékonyan járult hozzá a tanu-
lók mentális és szociális képességeinek komplex fejlesztéséhez.

 
A pályázat 12 hónapja alatt 8 partnerintézmény 11 telephelyén összesen 

23 szakmai műhelyt, 24 szakmai vetélkedőt, valamint 6 témahetet való-
sítottunk meg, amelyekkel több mint 600 gyereket és fiatalt szólítottunk 
meg óvodás korúaktól általános és középiskolás tanulókig.  Partnereink: 
Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépiskola, Belváro-
si Óvoda, Miskolc, IV. Béla Körzeti Általános Iskola és Napközi Otthonos 
Óvoda, Hejőkeresztúr, Kistokaji ÁMK Általános Iskola és Óvoda, Kós Ká-
roly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola, Lajos Árpád Általános Is-
kola, Dédestapolcsány, Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és 
Óvoda, Premier Alapfokú Művészeti Iskola, Miskolc, Rákóczi Zsigmond 
Általános Iskola, Szerencs, Szathmáry Király Ádám Körzeti Általános Is-
kola, Boldva.

a Miskolci ipari Parkban, a zsigmondy úton,  
évek óta működő vállalkozások szomszédságában 

24 000 M2, BeÉPítetlen terület elaDó,  
akár megosztva is.

PÁLYÁZATRA KÉSZÜLŐK, FIGYELEM! 

Érd.: 30/3322-945

Apróhirdetés
co2-hegesztőket (135-136-os eljárás) 
szerkezetlakatosokat, híddarusokat (20 T), 
CNC-gépkezelőket, illetve fémipari csiszo-
lókat keresünk budapesti munkahely-
re. Szállás biztosított. Tel.: 70/248-8085, 
e-mail: corn5555@gmail.com

co2-, illetve elektródás hegesztőket 
(vastag anyagok, tartályok hegesztésére) 
keresünk tiszaújvárosi munkahelyre. Mi-

nősítés előny. Tel.: 20/970-3461, e-mail: 
velexi100@gmail.com
szerkezetlakatosokat és co2-hegesz-
tőket keresünk nyíregyházi munkahely-
re. Szállás, utazás biztosított. Azon-
nali kezdés! Tel.: 20/370-5412, e-mail:  
titkárság.juhasz@gmail.com
cnc-gépbeállítókat keresünk FANUC 
típusú vezérlésre azonnali kezdéssel, ki-
emelt bérezés, szállás, utazás biztosított. 
Pécs környéki, illetve győri munkahely-
re. Tel.: 70/413-9273, 70/366-6238, e-ma-
il: cncmelo@gmail.com



A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

112014. július 12. | 28. hét | XI. évfolyam 28. szám
Miskolci Napló – A város lapja

Július 12. | szombat
14.00 | 1. Miskolci petanque-bajnok-

ság. Belvárosi Liget.
20.00–23.00 | Salsa parti. A Dolce Dance 

nemzetközi tánciskolával. Belvárosi Liget.
20.00 | Bad Penny Company. Ifiház Kávézó.
22.00 | East Side Acoustic. Propeller Re-

kordz. Az este folyamán az AcélMűvek 
tagjai közül két csapat friss albumait 
mutatják be. P.R.O., azaz a Propeller Re-
kordz még az oldschool ’90-es évekbéli 
igazi rap hangulatát hozzák, addig az 
East Side Acoustic a gitárzene akusz-
tikus világát keverik rappel és beat-
boxszal. Helynekem.

22.00 | Vb-bronzmérkőzés. Belvárosi Liget.

Július 13. | VASáRnAp 
18.00–21.00 | A Parafa duó latin est-

je. Belvárosi Liget.
21.00 | Vb-döntő. Belvárosi Liget.

Július 15. | kedd
18.00 | EFOTT. Miskolctapolca.

Július 16. | SZERdA
10.00 | EFOTT. Miskolctapolca.

17.00 | Kármelhegyi Boldogasszony 
búcsú. Miskolci karmelita templom.

Július 17. | CSüTöRTöK
10.00 | EFOTT. Miskolctapolca.

Július 18. | pénTEK
10.00 | EFOTT. Miskolctapolca.

Július 19. | szombat
10.00 | EFOTT. Miskolctapolca.
19.00 | Muzsikáló udvar. Hot Jazz Band. 

Csodamalom Bábszínház.

kiállítás:
– XXVI. Miskolci Grafikai Triennále. 

Megtekinthető szeptember 7-ig. Mis-
kolci Galéria, Rákóczi-ház.

– Hódolván Tháliának. Fejezetek a mis-
kolci színjátszás történetéből. Állandó 
kiállítás. Színháztörténeti és Színész-
múzeum.

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

Július 14. | 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 15. | 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 16. | szerda 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 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 17. | 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 18. | 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 19. | 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 20. | 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
kultúra/közélet

Molnár péter, a 9-es választókörzet (Vörösmarty városrész) ön-
kormányzati képviselője lakossági fogadóórát tart 2014. július 16-
án, szerdán 16.30 – 18.00 között a belvárosi LISZI irodában (Arany 
János utca 35.). Tisztelettel és szeretettel várja a városrész lakóit!

szigorodtak a horgászvizsga szabályai. 2013. szeptember 
1-jétől megváltoztak a horgászvizsgáztatás szabályai. A ren-
delet szigorúan és egyértelműen meghatározza az új horgász-
vizsga menetét. A horgászjelöltnek jelentkeznie kell, a vizs-
gáztatásra feljogosított szervezet által, 15 nappal a vizsga előtt 
meghirdetett időpontra. Feltétel, hogy a vizsga előtt a 3500 
Ft vizsgadíj be legyen fizetve. A jelölt egy 32 pontos írásbeli 
vizsgát tesz, amelyből 26 pontot el kell érnie ahhoz, hogy a 
vizsga szóbeli részén részt vehessen, ahol a halfajok ismere-
téről kell számot adnia. A sikeres vizsgát tett jelöltek állami 
horgászvizsga-bizonyítványt kapnak, amellyel horgászegye-
sületi tagságot, ill. állami horgászjegyet, fogási naplót, területi 
jegyet válthatnak.

Vezetői engedély cseréje. Vezetői engedélyt az a személy 
kaphat, aki megfelel az egészségi, a pályaalkalmassági, a kép-
zési és vizsgáztatási előírásoknak. Akinek a szokásos tar-

tózkodási helye Magyarország területén van, nem magyar 
állampolgár esetén az engedély kiadását megelőző hat hó-
napban Magyarországon tartózkodott, s aki közlekedésbiz-
tonsági szempontból nem minősül alkalmatlannak. A csere 
személyesen kérelmezhető bármely okmányirodában vagy 
kormányablaknál, előtte fel kell keresni a háziorvost az egész-
ségügyi alkalmasság igazolásához. Ügyintézéshez szükséges 
okmányok: személyazonosság igazolására alkalmas érvényes 
okmány, lakcímigazolvány, külföldi állampolgár esetén a 
szokásos tartózkodási hely országát igazoló okmány. Csatolni 
kell az előző vezetői engedélyt, az egészségügyi alkalmassá-
gi véleményt, az illeték befizetését tanúsító igazolást. Az ille-
ték 4000 forint, illetve 1500 forint, amennyiben a kérelmező 
az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, vagy az egészségügyi 
hatóság előírása alapján a vezetői engedély érvényessége 1 
éves, illetve annál rövidebb időtartamú. 

LAKOSSágI fOgAdÓÓRA

KORMányhIVATALI hÍREK

a minorita rendház 
ebédlőjében vasárnap, 16 
órától mocorgós szentmisét 
mutatnak be a kisgyerme-
kes családoknak.

a karmelita templom 
Kármelhegyi Boldogasz-

szony-búcsúját szerdán, 16-
án tartják. A lelki előkészü-
letre kedden, 17 órától kerül 
sor. Ezt és szerdán az ünne-
pi szentmisét, ugyancsak 17 
órától dr. Katona István ny. 
egri segédpüspök tartja.

hARAng-hÍREK

A gyűjtők többsége 
nem önmagukban a 
tárgyakat szereti, ha-
nem azt a hangulatot, 
stílust, korszellemet, 
amit azok képviselnek. 
Így van ezzel Sáfrány 
Gy. József is. Az Akkor 
és most… rovatunkhoz 
képeslapokat biztosí-
tó ügyvéd kedvencei 
azok a miskolci lapok, 
amelyek étterem- vagy 
épp gyárbelsőt ábrá-
zolnak, üzletportálok-
ról készültek – mert 
jól mutatják, hogyan 
éltek „akkoriban” az 
emberek.

Ez az „akkoriban” az ő ese-
tében igen tágan értelmezhető, 
hiszen közel háromezres gyűj-
teményében a XIX. század vé-
gétől a XX. század végéig meg-
találhatók miskolci képeslapok 
– elmondása szerint viszont a 

kedvenc korszaka a kiegyezés-
től a II. világháború kezdeté-
ig tartó polgári világ. Amibe 
apai felmenői révén maga is 
tartozik – tartozhatott volna, 
ha nem jön a „szocializmus” 
–, és amit igyekezett megte-

remteni saját életében, nem-
csak a körülötte lévő tárgyak, 
azaz gyűjteményei, hanem egy 
szakmai-baráti asztaltársaság 
által is.

– Régi jogi könyveket, ok-
iratokat is gyűjtök, mostaná-

ban pedig újságokat. 
Kevés dolog árul el 
többet egy korszak-
ról, mint az apróhir-
detés! – mondja leg-
újabb szenvedélyéről, 
ami mellett azért 
nem hanyagolja el a 
régieket sem. – A ké-
peslapok terén most 
már „ínyenckedek”, 
kifejezetten a szá-
momra új témákat, a 
jó minőségű darabo-
kat keresem.

A képek által jó-
kora tudást is ösz-
szegyűjtött az elmúlt 
húsz évben az ismert 
ügyvéd, aki egyéb-

ként is történelemkedvelő. 
Egy-egy új darab megvásár-
lásakor kiment a helyszínre, 
hogy megnézze, ma mi a hely-
zet, és természetesen igyek-
szik minél többet megtudni 
arról is, ami a képen látható.

KépESLApOKKAL KuTATJA A MúLTAT

A több évtizede a közigaz-
gatásban tevékenykedő szak-
ember munkájáért korábban 
is kapott magas kitüntetést, 
többek között a Magyar Köz-
társaság Ezüst Érdemkereszt-
jét, illetve közigazgatási és 
igazságügyi miniszteri dicsé-
retet. Ez a mostani sem ke-
vésbé értékes számára, hiszen 
lokális szakmai elismerésről 
van szó, amivel a kormány-
hivatali munka minőségét és 
hatékonyságának növelését is-
merik el.

– Munkánk alapja az 
együttműködés a különböző 
államigazgatási szervek kö-
zött a kölcsönösség elve alap-
ján. Egy új szervezetnél ez 
nem jön magától, ki kell ala-

kítani, amihez segítőkészség-
re, jó szakmai kapcsolatokra 
egyaránt szükség van – szö-
gezte le Társy József, hangsú-
lyozva, mindennek az ügy-
felekkel való kapcsolatban is 
tükröződnie kell. 

A kabinetfőnök kérdésünk-
re elmondta: a szervezetépítés 
és a működtetés náluk lénye-
gében párhuzamosan folyik. 
A kormányhivataloknak és 
kormányablakoknak az első 
pillanattól kezdve zökkenő-
mentesen kellett működni-
ük – miközben folyamatosan 
újabb állami szervezetek, il-
letve újabb és újabb ügykörök 
kerültek hozzájuk. A közeljö-
vő legnagyobb feladata pedig 
a járási hivatalok kormányab-

lakainak teljes körű létrehozá-
sa lesz. Ezek „megnyitásakor” 
épp olyan fontos a biztos és ki-
váló technikai háttér, az igé-
nyes környezet, mint a mun-
katársak felkészültsége, és 
ügyfélbarát stílusa.

– A hivatal vezetője, Deme-
ter Ervin kormánymegbízott 
alapelvei közé tartozik, hogy 
a szervezet kulturált, gyors és 
minőségi ügyintézéssel segít-
se a polgárok mindennapjait, 
melynek keretében az egysé-
ges jogalkalmazás kitüntetett 
szerepet játszik. Ez a gyakor-
latban azt jelenti, hogy az elé-
gedett ügyfélnél nincs fonto-
sabb. Az elégedettséget nem 
befolyásolhatja az, hogy az 
ügyintézőnek például milyen 

napja van – fogalmazott Társy 
József. – A kormányablakok 
ügyfeleinek minden esetben 
úgy kell távozniuk, hogy tud-
ják: meghallgatták, megértet-
ték a problémájukat, minden 
lehetségest megtettek a meg-
oldás érdekében, és az el is 
rendeződött, vagy legalábbis 
folyamatban van – emelte ki a 
kabinetfőnök. 

A rendszeres képzésekkel 
szakmai szempontból sokat 
tesz a hivatal a minőség fo-
lyamatos szinten tartásáért. 
De hogyan lehet motiválni 
a munkatársakat, hogy saját 
problémáikat teljesen háttérbe 
szorítva foglalkozzanak má-
sokéval?

– Ez nem motiváció kérdé-
se, hanem alapelvárás. Ki kell 
mondani, nem is alkalmas 
mindenki erre a munkára, ha 
új munkatársat veszünk fel, 
a szakmai elvárások mellett 
fontos szempont, hogy empa-
tikus, együttműködésre képes 
személyiség legyen. Úgy gon-
dolom, már az motiváló, hogy 
kormánytisztviselő lehet. Én 
is büszke vagyok erre – nem 
önmagában a tényre, hanem 
arra, hogy munkámmal a közt 
szolgálhatom.

Az együttműködés a legfonto-
sabb – legyen szó az államigaz-
gatási szervek, a kormányhivatal 
munkatársai közötti munkáról 
vagy az ügyfelekkel való kapcso-
latról. Ezt emelte ki elsősorban 
Társy József, a megyei kormány-
hivatal kabinetfőnöke, aki a köz- 
és kormánytisztviselők napja, 
július 1. alkalmából vehette át 
Az év Kormánytisztviselője elis-
merést.

több évtizede a köz szolgálatában
Az év  

Kormánytisztviselője



Muzsikás, Makám, Palya Bea, Vujicsics, Lajkó Félix, Big Daddy Wilson, Boggie, Szirtes Edina Mókus, Maszkura és a tücsökraj, a 
Szinvavölgyi és más miskolci csapatok – csupán néhány azokból a fellépőkből, akik a világ-, folk- és blueszene kedvelőit várták július 
5-én és 6-án a diósgyőri várban. A Borsodi Fonó Folkfesztivált idén tizennyolcadik alkalommal rendezték meg, a hamisítatlan autenti-
kus magyar népzene és világzene betöltötte a nyári estéket. A városi betyárok fesztiválja azonban nyilván nem múlhatott el ezúttal sem 
magyar népművészeti skanzen, vagy éppen a gasztronómiai különlegességek, kézműves bemutatók és vásár nélkül. Fotó: Juhász á. 
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Megyénkben is lecsapott  
a vihar

Megyénkben is károkat okozott a keddi, heves zivatarokkal, fel-
hőszakadásokkal átvonuló vihar. A borsodi tűzoltókat tizenegy eset-
ben riasztották veszélyessé vált vagy kidőlt fák, illetve leszakadt ágak 
miatt. Sajószentpéteren egy lehasadt faág és egy kidőlt fenyőfa, Szik-
szón egy kidőlt fa képzett forgalmi akadályt, amelyeket a kazincbar-
cikai és a miskolci hivatásos tűzoltók rövid időn belül eltávolítottak. 
Hejőbábán húszméteres fenyő dőlt egy hatvan négyzetméter alapterü-
letű családi házra, az épület lakhatatlanná vált. A tiszaújvárosi hivatá-
sos tűzoltók eltávolították a fát, valamint a veszélyessé vált tetőszerke-
zeti elemeket. Egy lakót rokonoknál helyeztek el.

Életet mentettek
A katasztrófavédelem egységeinek segítségével sikerült bejutniuk a 

rendőröknek július 1-jén egy lakásba Miskolcon, a Győri kapui város-
részben. A hatóságot azért riasztották, mert a lakásban egyedül élő, 80 
éves nő hosszabb idő óta nem adott életjelet. A lakásban a földön fekve 
találták az idős asszonyt, akit a mentőszolgálat munkatársainak segít-
ségével, további ellátása céljából kórházba szállíttattak.

Rablás az automatánál 
Rablás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított 

eljárást a Miskolci Rendőrkapitányság a 25 éves L. Alexandra miskol-
ci lakos ellen. A nyomozás adatai szerint a gyanúsított július 2-án egy 
ismerősétől pénzt kért kölcsön. Az egyik – Szentgyörgy úton találha-

tó – pénzjegykiadó automa-
tához mentek, ahol a sértett 
jelentős összegű készpénzt 
vett fel. A kölcsönkért ösz-
szeget átadta az elkövetőnek, 

az azonban nem érte be ezzel – kicsavarta az áldozat kezét, az összes 
pénzt kitépte onnan, majd elmenekült a helyszínről. A Miskolci Ren-
dőrkapitányság járőrei a sértett bejelentése után haladéktalanul meg-
kezdték az elkövető felkutatását, akit a cselekmény elkövetésétől szá-
mított három órán belül lakásán elfogtak.

Razzia az áramlopások, lakásfoglalók kiszűrésére
Újabb átfogó hatósági ellenőrzést tartottak kedden a Miskolci Ön-

kormányzati Rendészet munkatársai a társhatóságokkal. Ezúttal a 
Magashegy, Margaréta utca, Magyarka utca, Miskolci Egyetem és 
Csermőkei út által határolt területen razziáztak, a „fészekrakók” la-
kásfoglalásának megakadályozására, a fa- és áramlopások kiszűrésé-
re. Egyebek mellett egy magashegyi ingatlannál is intézkedtek, ahol 
a távvezeték szigetelését láthatóan megbontották, ennek nyomait egy 
faággal igyekeztek eltakarni, a házba befutó vezetéket pedig szőnyeg-
gel takarták le. A rendészek azonnal értesítették az ÉMÁSZ szakem-
bereit, akik megszakították az áramlopást, leszedték az eszközöket, 
a rendőrök pedig megtették a szükséges intézkedéseket az eljárás le-
folytatására. A 2011-ben kezdődött ellenőrzések tovább folytatódnak 
a városban, a közösségi együttélés szabályainak betartatása, a köz-
biztonság javítása érdekében. A Miskolci Önkormányzati Rendészet 
ellen őrei előzetes bejelentés nélkül bárhol, bármikor razziázhatnak.

heti hoRoszkóp
Kos (03. 21–04. 20.) Szeretné idejét pihenéssel tölteni, helyet-
te azonban felgyűlt munkáit kell elvégeznie. Alapossága most is 
előnyére válik, kreativitása ismét szárnyal, remek ötletei támad-

nak ezen a héten. Most a pihenés még várhat. 

Bika (04. 21–05. 21.) Lehet, hogy véget ér egy baráti kapcsola-
ta, de ne bánkódjon, mert inkább teher volt már ez a kötelék. Ne 
akarjon mindig megfelelni mások elvárásainak. Pénzügyei fordu-

latot vesznek, egy új lehetőség felbukkanásának köszönhetően.

Ikrek (05. 22–06. 21.) Nagyszerű élményekben lehet része, ha 
mostanra tervezte a szabadságát. Aktív kikapcsolódásra nyílik le-
hetősége, egy régi terve valósulhat meg. Használja ki a kínálkozó 

alkalmakat, ne hagyja magát lebeszélni semmiről.

Rák (06. 22–07. 22.) Hosszú távon jobban jár, ha megelégszik a 
kevesebbel. Új ismeretségek kötésére lesz lehetősége, próbáljon 
meg több időt szánni emberi kapcsolataira, megéri. Még pihené-

se kapcsán is megismerkedhet leendő üzletfelekkel.

Oroszlán (07. 23–08. 23.) Jellemzően gyorsan dönt, de most 
több olyan helyzetbe is kerülhet, hogy csak alapos átgondolás 
után hozza meg elhatározását. Vigyázzon, lehetőleg ne várasson 

sokáig senkit sem a válasszal. Különösen a magánéletében.

Szűz (08. 24–09. 23.) A következő időszakban inkább ne gon-
dolkodjon változtatásokban, egyelőre várjon, és mindent alapo-
san fontoljon meg. Legyen kicsit türelmesebb a szokásosnál is, 

főleg családjával szemben. Lehetőleg kerülje a konfliktusokat.

Mérleg (09. 24–10. 23.) A hét közepére felhalmozódik néhány 
probléma, ezeket igyekszik is minél gyorsabban orvosolni, mi-
előtt összecsapnak a hullámok a feje felett. Sikerül is az elvárá-

soknak megfelelően, gyorsan és jól rendeznie függő ügyeit. 

Skorpió (10. 24–11. 22.) Munkavégzésén is kezd látszani kime-
rültsége. Előfordulhat, hogy apróbb hibákat ejt, vagy vitákba bo-
nyolódik kollégáival. Fogadja el, hogy elfáradt. Pihentető szabad-

ságáról úgy fog visszatérni, mint akit kicseréltek.

Nyilas (11. 23–12. 21.) Tele van erővel, energiával. Munkavég-
zésében utolérhetetlen, kreativitása is szárnyal, még munkatár-
sai alig győznek lépést tartani Önnel. Élen jár a hatékonyságban. 

A hét vége felé a szerelem kerül erőteljesen előtérbe.

Bak (12. 22–01. 20.) Legyen nyitott a változások, új lehetősé-
gek fogadására. Nyugodtan kezdjen vállalkozásba, befektetésbe 
ezen a héten, mert anyagi téren jelentős fellendülés várható. Sza-

badságát inkább próbálja meg későbbre halasztani. 

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Figyeljen a belső harmóniára, egész-
sége megőrzése érdekében. Fontos teendőit ne halogassa to-
vább, ideje teljesítenie régen tett ígéreteit. Párkapcsolati nehéz-

ségeire is megoldás lehet egy kellemes közös kikapcsolódás. 

Halak (02. 20–03. 20.) Legalább egy hosszú hétvégét próbál-
jon meg valahogy kivitelezni, különben nem fogja bírni a hajtást. 
Energiatartalékai kezdenek kifogyni, ezért gondolkodjon el a la-

zítás lehetőségein. Párjával közös program feltölti energiával.

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 keresztrejt-
vényünkben a Miskolcon 2014. 
július 15. és 20. között megren-
dezésre kerülő EFOTT (Egyete-
misták és Főiskolások Országos 
Turisztikai Találkozója) néhány 
fellépőjének nevét rejtettük el. 
Kérjük, a megfejtéseket együtt, legké-

sőbb július 23-án éjfélig jut-
tassák el szerkesztőségünkbe. 
A helyes megfejtést beküldők 
között egy-egy kiló Mis-
kolczi Ínyenc kolbászt sorso-
lunk ki. Legutóbbi rejtvényünk 
nyertesei: Kovács Tiborné (Szir-

mabesenyő), Váll Krisztina (Miskolc).  
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Miskolcon 160 szavazókör dokumentumait semmisítették meg hét-
főn. A szavazás után a szavazólapokat a helyi választási irodában kell 
elhelyezni, és kilencven napig meg kell őrizni úgy, hogy azok illetékte-
len személyek számára ne legyenek hozzáférhetőek. A szavazást követő 
kilencvenedik nap utáni munkanapon a választási iratokat – a jegyző-
könyvek kivételével – meg kell semmisíteni, és a jegyzőkönyvek első 
példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak át kell adni.

FoRRó NyoMoN

Fotó: Juhász á.

A  hét  fotója
vÉgh cs. FelvÉtele

iratmegsemmisítés

FoNó

BoRsodi
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