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Bemutatta miskolci 
polgármesterjelöltjét, 
Kovács Istvánt és ön-
kormányzati képvi-
selőjelöltjeit a Magyar 
Munkáspárt csütörtö-
kön. Mint elhangzott, 
mind a 20 miskolci ön-
kormányzati választó-
kerületben indítanak 
munkáspárti jelöltet.

Rendkívüli közgyűlést tartott 
csütörtökön Miskolc 

képviselő-testülete. A 
na pirenden nyolc elő-
terjesztés szerepelt.

Megyénk, így Mis-
kolc is részese volt az 
5/24 nevű közbizton-
sági mintaprojekt-
nek, melynek kereté-
ben 24 órás rendőri 
jelenlétet biztosí-
tottak a közterülete-
ken. Miskolc ebben 
az önkormányzat és 
a rendőrkapitány-
ság együttműködé-
sének köszönhetően 
élen járt, a mintapro-
jektet pedig most az 
egész országra kiter-
jesztették.

Miskolcon is jAvult 
A közbiztonság

4.
oldal

Kommandósokat 
támogat a város

4.oldal

Speciális ruházatot és eszközöket adományozott a hé-
ten az önkormányzat nevében kriza ákos polgármester a 
b.-A.-z. Megyei Rendőr-főkapitányság bükk közterületi tá-
mogató Alosztálya részére.

különböző szakemberek folya-
matos, aktív, támogató jelenléte. 
Ez az alapja a Megújulás – Jelen-
lét az avasi lakótelepen elneve-
zésű projektnek. célja az önhi-
bájukon kívül nehéz helyzetbe 
került emberek támogatása, 
hogy az egyes társasházak, lakók 
konkrét, egyedi problémái-
ra megoldást találva, az 
egész avasi közösséget 
megerősítsék.

Megújulás – jelenlét Az AvAsi lAkótelepen

2.
oldal

közgyűlés

4.
oldal

2.
oldal

új baloldali polgármesterjelölt
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Miskolci Napló

Bemutatta miskolci polgármester-
jelöltjét, Kovács Istvánt (képün-
kön) és önkormányzati képviselő-
jelöltjeit a Magyar Munkáspárt 
csütörtökön. Mint elhangzott, 
mind a 20 miskolci önkormány-
zati választókerületben indítanak 
munkáspárti jelöltet.

– A munkáspárt jelszava: az önkormányzatokat értünk, 
dolgozó emberekért, az önkormányzatokat velünk – fogal-
mazott Thürmer Gyula országos elnök. Polgármesterjelölt-
jükről szólva elmondta, a párt úgy döntött, Miskolcon a párt 
országos vezetőségének egyik tagját, Kovács Istvánt indítják 
a posztért. – Miskolcnak sok olyan gondja van, amelynek 
megoldásához országos lobbizásra, országos politizálásra is 
szükség van. Ezért úgy gondoljuk, Kovács István országos 
politikában való részvétele nagy segítséget jelenthet a város 
gondjainak megértetésében, továbbításában – fogalmazott 
Thürmer Gyula.

Kovács István rövid köszöntőjében egyebek mellett ar-
ról szólt, Miskolcon igazi, nagy fejlődés csak a szocializmus 
évei alatt valósult meg – ipari nagyvárossá nőtte ki magát, 
és tízezreknek biztosított munkahelyet. Hozzátette, az egyik 
fő célkitűzésük is az, hogy munkát biztosítsanak az itt élők-
nek. – Az önkormányzatba kerülve mindent meg kívánunk 
tenni a kisemberekért, azokért a nehéz sorsúakért, akik nem 
tudnak megélni, devizahitel, kilakoltatás fenyegeti őket – 
zárta beszédét.

Fülöp József Istvánné, a miskolci pártszervezet elnöke ki-
emelte: nem kívánnak összefogni az álbaloldali pártokkal, 
önállóan indulnak az önkormányzati választásokon. Még-
pedig azért, hogy valós baloldali politikát vigyenek a ma-
gyar közéletbe. Mint elhangzott, a munkásokat szeretnék 
képviselni a miskolci önkormányzatban is. El szeretnék érni, 
hogy minél több olyan önkormányzati lakás épüljön, amit 
az emberek meg tudnak fizetni. Létrehoznának egy rendkí-
vüli helyzetközpontot is, ahová mindennapi problémáikkal 
fordulhatnának az emberek a nap 24 órájában. Megfizethető 
közlekedést, oktatást és kultúrát is szeretnének.

A múlt héten történtek miatt fel 
kell hívnunk a választók figyel-
mét, hogy Gyurcsány Ferenc és 
miskolci jelöltje, Pásztor Albert 
egymásnak ellentétes állításai 
kimerítik minimum a nem igaz-
mondás fogalmát, és ez alkalmas 
arra, hogy megtévesszék a mis-
kolci lakosokat – jelentette ki Soós 
Attila, a Fidesz – KDNP miskolci 
frakciójának szóvivője hétfői saj-
tótájékoztatóján.

– Tudjuk, hogy a Gyurcsány Ferenc ál-
tal fémjelzett baloldal hazugságban igen 
versenyképes, és úgy tűnik, Pásztor Al-
bert viharos gyorsasággal lett sikeres ta-
nítvány ezen a téren – hangoztatta a szóvivő, emlékeztetve 
a polgármesterjelölt óriásplakátján feltüntetett, majd letakart 
pártlogókra.

– Gyurcsány Ferenc egy kereskedelmi csatornának nyi-
latkozott, a vele készített interjút így konferálták fel: „a De-
mokratikus Koalíció elnöke az RTL Híradónak beszélt arról, 
hogy egy személyes találkozón győződött meg arról, hogy 
a volt miskolci rendőrkapitány vitatható kijelentése ellenére 
demokrata”. Ezután Gyurcsány arról értekezett, hogy őt ez 

a személyes találkozó meny-
nyire győzte meg jelöltje al-
kalmasságáról – idézte a tör-
ténteket Soós Attila. – Alig 
48 óra elteltével, egy másik 
kereskedelmi csatorna regge-
li műsorában Pásztor Albert 
finom szellemességgel állítot-
ta mind ennek az ellenkezőjét: 
„Ezt ő szerintem a helyi balol-
dallal történt konzultáció után 
állapíthatta meg rólam, hiszen 

én ővele személyesen nem beszéltem. Én 
őt nem igyekeztem meggyőzni semmi-
ről. A korábbi szavai után, amit kicsit zo-
kon vettem, talán nem is szorgalmaznám 
a vele történő kapcsolatfelvételt” – emlé-

keztetett a szóvivő Pásztor Albert ott elhangzott szavaira.
Soós Attila leszögezte: elég egyértelmű a helyzet, vagy 

Gyurcsány hazudott, vagy Pásztor. Esetleg mindkettő, hiszen 
Gyurcsánynak érdeke a felelős, a támogatását csak személyes 
találkozás után adó politikus képének kialakítása – Pásztor-
nak pedig érdeke, hogy magát minél inkább független pol-
gármesterjelöltnek állítsa be. – A baj az, hogy a miskolciak 
nem ismerik az igazságot, és talán soha nem is ismerhetik 
meg – zárta szavait a frakciószóvivő.

Rendkívüli közgyűlést tartott csü-
törtökön Miskolc képviselő-tes-
tülete. A napirenden nyolc előter-
jesztés szerepelt, köztük a lakások 
bérletéről szóló rendelet módosí-
tása, illetve a Nemzeti Eszközke-
zelő Zrt. vagyonkezelésében lévő 
miskolci lakóingatlanok ingyenes 
önkormányzati tulajdonba vétele.

Újabbal bővül a közgyűlés dön-
tése értelmében azon kedvezmé-
nyezettek köre, akik önkormányza-
ti bérlakáshoz juthatnak, méghozzá 
olyanhoz, amely korábban „fészek-
rakós” ingatlan volt. Mint arról már 
beszámoltunk, a Miskolci Egyetem 
fiatal doktoranduszai számára ked-
vezményes bérleti lehetőséget kínált 
fel az önkormányzat, illetve a fiata-
lok helyben tartása érdekében indí-
tott Otthonunk Miskolc program-
ban résztvevők számára is nyitott a 
lehetőség. A csütörtökön grémium 
elé került javaslat a katasztrófavé-
delem számára ajánlott fel öt ingat-
lant, amelynél ők dönthetnek a bér-
lő kijelöléséről. A napirend vitájában 

elhangzott, hogy 
ezen programok keretében eddig 16 
lakást adtak bérbe, ez egészül ki az 
újabb öttel.

Ugyanakkor tovább bővülhet Mis-
kolc város lakásvagyona egy másik 
közgyűlési döntés értelmében. Mis-
kolc ugyanis 301, a Nemzeti Eszköz-
kezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő 
miskolci lakóingatlanra jelent be in-
gyenes önkormányzati tulajdonba 
vételi szándékot. Mint elhangzott az 

ülésen, nem csak a város ingatlanva-
gyona nő milliárdos nagyságrend-
ben, de azzal, hogy átkerülnek ön-
kormányzati tulajdonba a lakások, 
az együttélés szabályait is könnyeb-
ben be tudja tartatni az önkormány-
zat. Ez része a „fészekrakók” kitele-
pítésével indult folyamatnak. 

Kiss János, a Fidesz frakcióveze-
tője elmondta, a „fészekrakók” el-
tüntetése gyakorlatilag megtörtént, 
vannak még néhányan, de ezt a fo-

lyamatot már senki nem tudja meg-
állítani. A „fészekrakók”-nak befel-
legzett, néhány hónapon belül ez az 
ügy lezárul Miskolcon.

Ismét a képviselő-testület elé ke-
rült az Otthonvédelmi Alap témája 
is. Mint ismeretes, éppen csütörtö-
kig pályázhattak azok a társasházak, 
amelyek érintettek az önkormányzat 
által megvásárolt „fészekrakós” la-
kásokkal. A módosítási javaslat né-
hány technikai módosítás mellett 

arra vonatkozott, hogy emelje meg 
az önkormányzat az eredetileg ter-
vezett 50 millió forintos keretössze-
get a nagy érdeklődés miatt.

Tárgyalta a képviselő-testület a 
város Településszerkezeti Tervének 
(TSZT) és Építési Szabályzatának 
(MÉSZ) módosítását is. Mint el-
hangzott, a 304-es útról van szó, ami 
a körforgalmat köti össze a Takatá-
val. Korrekcióról döntött a közgyű-
lés: a vízelvezetés miatt nagyobb te-
rületre van ugyanis szükség.

Elfogadta a javaslatot a grémium 
Miskolc város önkormányzata és a 
Megújulás – Jelenlét az Avasi lakó-
telepen Konzorcium közötti együtt-
működési és támogatási megállapo-
dás megkötésére. A civil szervezetek 
az Avason tevékenykednek majd, 
ahol a közösségek újraépítése, a kö-
zösségi terek megteremtése lesz a fő 
céljuk (erről lásd külön cikkünket 
a 4. oldalon). Megválasztotta a köz-
gyűlés a rendkívüli ülésen a Helyi 
Választási Bizottság tagjait és a nem-
zetiségi szavazókörök szavazatszám-
láló bizottsági tagjait is.

Újabb döNtéseK az avas KoNszolidációjáért

Rendkívüli közgyűlés

„GyurcsáNy állítja, Pásztor taGadja:

MelyiK 
hazudiK?”

Kovács istván az új baloldali polgármesterjelölt

Nyilván akadna sokkal jobb dol-
ga is az emberfiának, mint hogy 
Pásztor Alberték viselt dolgainak 
a krónikása legyen, de amit ezek 
a kiérdemesült atyafiak az utóbbi 
időben művelnek, az lassan már 
politikatörténeti kuriózumnak szá-
mít. Pásztor Úr és köre mostan-
ság a nyílt levelek és közlemények 
nagyüzemi gyártására tért át. (Ez 
jóval egyszerűbb, mint mondjuk 
sajtótájékoztatót tartani, ahová el 
kell menni, meg kell szólalni – eset-
leg még kérdésekre is válaszolni. 
Ezek pedig elég idegesítő dolgok, fő-
leg olyan politikusok számára, akik 
esetleg azt sem nagyon tudják, mi-
kor, mit kellene mondaniuk.)

Pásztor Alberték az irományok-
ban sem nagyon hagyják magukat 
zavartatni a tényektől: minden kü-
lönösebb logika és koncepció nélkül 
gyalázzák, rágalmazzák a városve-
zetést, aztán pedig az ismert balol-
dali módszer szerint, még ők kezdik 
el mindezzel a városvezetést vádol-
ni. A nyílt levelek, közlemények 
közös jellemzője, hogy programot 
(ők hogy csinálnák?) még véletle-
nül sem vázolnak, s tendenciózu-
san kerülik a válaszadást azokra 
a kérdésekre, amelyek Pásztor úr-
ral kapcsolatban igazán izgatják a 
közvéleményt.

Csak emlékeztetőül: 1. a magát 
rendpártinak beállító Pásztor Albert, 
aki saját bevallása szerint „rendet 
tenne” Miskolcon, miért ment el hí-
vatlanul, nyilvánvalóan a botrány-
keltés és a rendzavarás szándéká-
val a Fidesz sajtótájékoztatójára? A 
saját, meghirdetett tájékoztatójáról 
ugyanakkor egy nappal korábban tá-
vol maradt! Miért? DK-s barátai az-
zal mentették ki, hogy éppen a prog-

ramját írja. Hol 
van? (Mármint 
a program?) 2. 
Ha Pásztor Úr 
független, mi-
ért nyomtatták 
rá a plakátjaira 
az MSZP, a DK, 
és az Együtt-PM 
pártlogókat? Ha pedig már rányom-
tatták, miért takarták le? Szégyel-
lik egymást? Az embereket akarják 
becsapni? Vagy időközben rájöttek, 
hogy a balliberális pártok képviselete 
a biztos bukással egyenlő?

3. Nemrégiben Gyurcsány Ferenc 
egy kereskedelmi televíziónak úgy 
nyilatkozott, a Pásztor Alberttel 
történt, személyes találkozás meg-
győzte őt arról, hogy a volt miskolci 
rendőrkapitány vitatható kijelenté-
se ellenére demokrata és alkalmas 
jelölt. Kis idő múlva Pásztor Albert 
egy másik kereskedelmi televízió-
nak azt mondta, ő egyáltalán nem 
beszélt személyesen Gyurcsánnyal, 
és a korábbi szavai után nem is na-
gyon szorgalmazná a vele történő 
kapcsolatfelvételt. Ezt megértjük. 
Az viszont nem világos, hogy ak-
kor most mi történt? Gyurcsány azt 
mondja, hogy találkoztak, Pásztor 
azt mondja, hogy nem – valamelyi-
kük nyilván hazudik. Vajon melyi-
kük, és miért?

Amikor Pásztor Albert a város 
rendőrkapitánya volt, Miskolc a 
rablások tekintetében a legfertő-
zöttebbnek számított az ország-
ban. Ezt maga Pásztor nyilatkoz-
ta 2009-ben. Nemrégiben pedig azt 
mondta, most újra szolgálatra je-
lentkezik Miskolcért.

Biztos, hogy ez jó ötlet?
tóth Gy. lászló

biztos, hogy jó ötlet?

Ha nem kapják meg időben lapunkat, ha terjesztési problémákat tapasztalnak, kérjük, hívják a 
46/503-501/100-as telefonszámot, ahol rövid üzenetet hagyhatnak üzenetrögzítőnkön. Ha elér-
hetőséget is hagynak, problémájuk megoldása érdekében visszahívjuk Önöket!

Miskolcon
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Egy város életében úgy lehet ren-
det csinálni, hogy felszámoljuk az 
adósságot, munkahelyeket terem-
tünk, növekedési pályára állítjuk a 
gazdaságot, végigvisszük a fejlesz-
téseket – hangsúlyozta Kriza Ákos 
polgármester a Miskolc Televízió-
nak adott interjújában.

– Biztonság csak ott van, ahol van 
munkahely – ezt ön mondta az előző 
kampányában. Viszont aki a médiá
ból tájékozódik Miskolcról, annak 
olyan benyomása támadhat mosta
nában, mintha itt csatatér lenne. És 
ez akkor kezdődött, amikor megal
kották a nyomortelepek felszámolá
sával kapcsolatos rendeletet. 

– Sok mindenről volt itt szó, ha
ladjunk sorban. A „munkahelyte
remtés, közbiztonság, élhető Mis
kolc” hármas jelszavával vágtam 
neki a ciklusnak, és ezen is dolgoz
tunk. Úgy gondolom, a munkahely
teremtés a legfontosabb – és ma 
háromezerrel többen dolgoznak 
a városban, mint négy évvel ez
előtt. Természetesen folytatni kell 
a gazdaságfejlesztést, a munkahely
teremtést, mert Miskolc igazi gaz
dasági kibontakozása csak így le
hetséges. Itt van például a Takata, 
ami az elmúlt négy év legnagyobb 
magyarországi zöldmezős beruhá
zása. Most toborozza az embere
ket a gyárába, ott nemsokára újabb 

ezer ember fog dolgozni. A vá
ros gazdaságilag stabil lábakon 
áll. Nincs 36 milliárd adóssága, 
mint négy évvel ezelőtt volt, az 
intézmények is rendben vannak 
gazdaságilag, így tudjuk építeni 
a jövőnket.

– Az élhető Miskolcot?
– Az élhető Miskolc kialakítá

sa programom egyik tartóoszlo
pa volt. Olyan fejlesztéseket va
lósítottunk meg, és indítottunk 
el, amelyekre nagyon régen vár
nak a miskolciak. Elég csak a 
Selyemréti Strandfürdőt emlí
tenem. Hány évig volt kint a pla
kát, hogy 2008ban nyitunk? És 
nem történt semmi. Mi megépí
tettük, a város lakóinak örömé
re. Építjük a tapolcai fürdőt és a 
diósgyőri várat is – ezzel szívós 
munkával, lépésről lépésre Miskolc 
városát.

– Tapolcával kapcsolatban az el
múlt napokban ellentétes hírek láttak 
napvilágot. A politikai ellenzék sze
rint érinti a beruházást a kormány 
110 milliárdos zárolása. Ezt önök cá
folták. Erre azt mondják, a folytatás
ra nincs meg a pénz.

– Érdemes kimenni Tapolcára és 
megnézni, mi történik. Én járok ki 
rendszeresen, megmondom: gőzerő
vel dolgoznak a fürdőn. Tíz évig nem 
történt ott semmi. Most történik – 
most ezzel van baj?

– De mi a helyzet a zárolással, a 
második ütemmel?

– Egy médiumban megjelent egy 
lista, hogy milyen fejlesztések lesz
nek ebben az évben, és mindenki azt 
gondolta, minden pénzt zárolnak er
ről a listáról. Dehogy zárolták! Azt 
a pénzt, amit a kormány elkülöní
tett a miskolctapolcai fürdőfejlesz
tésre, nemcsak megkaptuk, de el is 
költöttük. Meg lehet nézni, ott volt 
a számlánkon, megtörténtek belőle a 
kifizetések. A második ütemnek pe
dig megvannak az engedélyes tervei. 
Most írjuk össze a műszaki tartal

mat, amint a rendelkezésünkre 
áll ez alapján egy körülbelüli ár
becslés, kiírjuk a közbeszerzést. 
Megígértük, megcsináljuk. Mint 
ahogy mindent végigvittünk eb
ben a ciklusban. Persze, hogy 
nem megy minden úgy, ahogy 
szeretnénk, sokszor sokkal las
sabban haladunk, de haladunk 
előre.

– A tempót gyakran kifogásol
ja az ellenzék a „fészekrakók”kal 
vagy a közbiztonsággal kapcsola
tos kérdésekben is.

– A „fészekrakó”probléma 
jellegzetes példája annak, ho
gyan lehet megoldani valamit, 
amit mások elrontottak. Mind 
2010 előtt költöztek be, és bár 
már jóval hamarabb megjelen
tek a gondok, mi kezdtük el a 

megoldáskeresést. Hosszú proce
dúrát kellett végigjárni, de amikor 
a végére értünk, akkor pillanatok 
alatt elkezdtünk dolgozni, és vég
rehajtottuk a kilakoltatásokat. A 
173 megvásárolt lakás közül már 
több mint 90 van a birtokunkban. 
Folyamatosan újítjuk fel ezeket, 
hogy olyanok költözhessenek oda, 
akik be tudják tartani a közösségi 
együttélés normáit és fizetik a kö
zös költséget.

– Ugyanakkor a telepfelszámolási 
programból „cigánykérdés” lett, és so
kan hajlamosak a közbiztonság kér

dését is összekötni a cigánysággal. Ci
gányprobléma van Miskolcon?

– Itt nem cigánykérdésről van szó, 
hanem arról, hogy a XXI. századi 
Európában nincs mit keresniük nyo
mortelepeknek a belvárosi részeken. 
Sem közbiztonsági, sem gyermekjó
léti szempontból. Több gócot felszá
moltunk már az elmúlt években. A 
Szondi telepet még korábban meg
szüntették, a Békeszállót szinte tel
jesen sikerült felszámolni, most az 
Álmos utca volt napirenden. 35 ezer 
támogató aláírás gyűlt össze egy hó
nap alatt, egyetlen polgármesteri 
program nem volt a rendszerváltozás 
óta, ami mellé ennyien odaálltak. Ez 
végleg kijelölte az utat, és azon végig 
kell, végig fogunk menni.

– Azt mondta, ön a tettek embere, 
és azt hajtja végre, amit megígért. Mit 
gondol, hogyan értékelik ezt majd a 
miskolciak?

– Én azt tudom, hogy a csapatom
mal naponta 12 órát dolgozunk a 
miskolciakért, és az általuk kijelölt 
úton járunk. Bízom benne, hogy a 
város lakói is előre néznek. Én min
denesetre azt teszem: következik a 
strand második üteme, a stadion, a 
kormány támogatásával fejlesztünk 
tovább. Velük közösen gondolkozva 
megyünk előre, mert ha nem lenné
nek mellettünk, nem lenne fejlesz
tés. Ezért ez az az út, amin halad
nunk kell.

„A város gazdaságilag stabil: tudjuk építeni a jövőnket!”

Miskolc önkormányzata, egy kedden aláírt 
megállapodás értelmében, több mint tíz 
éve húzódó, a Tiszai pályaudvart és környé-
két érintő problémát oldott meg – tudatta 
közleményében a városháza. Elindulhat az 
úgynevezett „Y-híd beruházás”, és méltó 
helyre költözhetnek a MÁV-telepi bérlők is.

A város közlekedését és arculatát alapvető
en átformáló fejlesztés indulhat el a MÁVte
lep területén. A NIF Zrt. irányításával kezdő
dik meg az Yhíd kivitelezése, melynek most 
az építési területét szerzi meg a beruházó. A 
MÁVtelep fennmaradó része az önkormány
zat tulajdonába kerül. A projekt jelen szaka
sza a MÁVtelep nyugati részét érinti.

– A megállapodás értelmében a MÁVtele
pen, az alacsonyabb komfortfokozatú laká
sokban élő lakók számára az önkormányzat 
magasabb komfortfokozattal rendelkező, a 
MIK Zrt. kezelésében lévő lakásokat bizto
sít, és gondoskodik a bérlők átköltöztetésé
ről is. Első ütemben azokat a bérlőket érinti 
az intézkedés, akiknek lakása az építési terü
let nyomvonalát közvetlenül érinti – hangsú
lyozza a közlemény.

A lakók kiköltözése után indulhat meg egy, 
az egész város közlekedésére kiható fejlesz
tési beruházás, melynek eredményeképpen 
megújul a városon áthaladó 3. számú főút 
belvárosi átke
lési szakasza, te
hermentesítve a 
Búza teret, illetve 
annak közvetlen 
környezetét.

A beruházás 
kapcsán elké
szül az úgyneve
zett Yhíd, amely 
megteremti a mis
kolci intermo
dális csomópont 

fejlesztésének alapjait. A csomópontot a mis
kolci Tiszai pályaudvaron alakítják ki, több 
közlekedési ágazat egy helyre történő cso
portosításával (vasút, helyi és helyközi köz
lekedés). Mivel az Yhíd a MÁVtelepen fog 
áthaladni, a projekt későbbi szakaszában 
megújul a miskolci Tiszai pályaudvar kör
nyezete is.

A projekt a területszerzésre 990 millió fo
rint összegű – kormányhatározat szerinti – 
támogatási szerződéssel rendelkezik.

– Összességében elmondható tehát, hogy 
a városvezetés egy több mint tíz éve húzó
dó problémát oldott meg. – Miskolc belváro
sa véglegesen mentesül az átmenő forgalom 
minden káros hatásától és a városunkba vas
úttal érkezőket végre méltó városkép fogadja 
majd a Tiszai pályaudvaron – zárul a közle
mény.

– A legutolsó pillanatig szeretnénk enged
ni a forgalmat Martinkertváros felé, ezért 
is indul a munka a MÁVtelep irányából – 
mondta el Rostás László főépítész (képün
kön). – Amikor már az építkezés előreha
ladtával elkerülhetetlenné válik a lezárás, 
akkor ez négyöt hónapra fog megtörténni. 
Az elkerülés nyomvonalát közlekedésszer
vező szakemberek vizsgálták és nagy való
színűséggel egy vasúti pályán való átközle
kedéssel lesz megoldható. A másik lehetőség 

a most is haszná
latos volt Cora 
áruház irányá
ból történő be
hajtás. A lezárást 
m i ndene s e t re 
nyári időszak
ra szeretnénk 
időzíteni, ami
kor kevesebb 
problémát okoz 
– tette hozzá a 
főépítész.

Elindulhat a beruházás, méltó 
helyre költözhetnek a bérlők

Kandó tér: tErv szErint haladnaK
Terv szerint halad a Kandó tér átépítése. A mun-
kálatok kezdete óta eltelt, több mint egy hónap 
alatt a bontási munkálatok már befejeződtek, 
felszedték a régi 
síneket, lekötése-
ket, összekötőket, 
nyomtartókat, je-
lenleg az alépítmé-
nyek elkészítése, az 
új ívek kitűzése, a 
sínek meghajlítása 
van folyamatban – 
tájékoztatott Pász-
tor Imre, a Miskolc 
Holding kommu-
nikációs vezetője. 

Mint megtudtuk, az ütemterv szerint a kül
ső ív augusztus közepéig forgalomkész állapotba 
kerül és a külső körön megindulhat a villamos

közlekedés. A belső kör használatba vételének ha
tárideje, a váltók beállításával és a peron akadály
mentesítésével október 31e. Ismeretes, a Tiszai 

pályaudvar villa
mosvégállomás 
esélyegyenlőségi 
akadálymentesí
tése, vágányfelújí
tása – energetikai 
és részleges peron
átépítéssel – július 
14én, a munka
terület átadásával 
kezdődött el. A 
beruházás a „Mis
kolc városi villa

mosvasút fejlesztése” (Zöld Nyíl Projekt) című 
nagyprojekt keretén belül valósul meg. A kivitele
zést a Tiszaikör Konzorcium nyerte el nyílt köz
beszerzési eljárás útján. 

Újabb sportcélú ingatlan került a városhoz: a na-
pokban birtokba vették a csorbatelepi kajak-kenu 
központot. Két egyesület fiataljai edzenek itt, de 
a tervek szerint, hosszú távon komoly versenyek 
rendezésére is alkalmassá tennék a területet.

A csorbatelepi kajakkenu központ korábban a 
MÁVé volt, a vasúttársaság átadta a Magyar Nem
zeti Vagyonkezelő Zrt.nek, onnan került Mis
kolchoz. A szerződést már korábban aláírták, nem
régiben a birtokbavétel is megtörtént. A több mint 
negyven sportolót kiszolgáló létesítmény fenntartó
ját ősszel jelöli majd ki a közgyűlés.

A helyszínen Menyhárt Szabolcs, a városháza 
gazdálkodási főosztályának vezetője (képünkön 
balról) elmondta: a miskolci sportélet felpörgött, 
számos sportcélú beruházás van folyamatban. 
– Említhetjük az atlétikai centrumot az egyetemen, 
a diósgyőri stadion is már a konkrét megvalósítás 
irányába halad. És itt a Csorbatelep, ahol a birtokba

vétellel elkezdődhet a tervezés, ami megteremtheti a 
fenntartható kajakkenu sport fejlődésének alapjait 
– hangsúlyozta.

Az osztályvezető elmondta, a miskolci kajakke
nusport képviselői számos szép országos eredményt 
elértek már. Most azon kell majd dolgozniuk, hogy 
a további bővülés, fejlődés érdekében biztosítsák a 
megfelelő személyi és tárgyi feltételeket.

az önkormányzaté lett a csorbatelepi 
kajak-kenu komplexum
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Miskolc közbiztonságát érintő kérdésekről, az eddigi 
intézkedésekről, eredményekről szólt napirend előtti 
tájékoztatójában Kriza Ákos polgármester, a városi kép-
viselő-testület csütörtöki, rendkívüli ülésének elején.

Mint mondta, az önkor-
mányzat májusban döntött 
úgy, hogy felgyorsítja a nyo-
mortelepek fölszámolását. A 
döntés körül kialakult po-
litikai vihar miatt megkér-
dezték a miskolci polgárokat, 
egyetértenek-e a meghirde-
tett rendteremtési szándék-
kal. – Néhány hét alatt több 
mint 35 ezer aláírás gyűlt 
össze! A rendszerváltás óta 
nem volt olyan polgármesteri 
kezdeményezés, amely ekko-
ra támogatottsággal bírt vol-
na. Nem kérdés tehát, hogy a 
megkezdett programot foly-
tatni, sőt gyorsítani kell! – 
hangsúlyozta Kriza Ákos.

A polgármester arról is 
szólt: folyamatos a Miskolci 

Önkormányzati Rendészet 
technikai, jogi és létszám-
beli megerősítése. Ötven 
százalékkal megemelték az 
önkormányzati járőrök lét-
számát, kerékpáros és ku-
tyás rendőrök is járőröznek 
a városban. Fokozott, 24 
órás jelenlétet vezettek be 
több frekventált területen. 
Megerősítették a mezőőri 
szolgálatot, megszüntették a 
posták körüli kifizetéseket. 
Jelentős mértékben megnö-
velték a térfelügyeleti kame-
rák számát, jelenleg 111 van 
a városban. Létrehozták a 
közterület-felügyelők és a 
rendőrök közös járőrszolgá-
latát.

A város különböző terü-
letein heti rendszerességgel 
tartanak az illetékes ható-
ságok, társszervek bevoná-
sával átfogó, komplex ellen-
őrzést. – Megígértük és 
javarészt meg is tudtuk csi-
nálni azt, amit három és fél 
esztendeje elhatároztunk a 
város közbiztonsága érdeké-
ben: a részek mára egésszé 
álltak össze, Miskolc átgon-
dolt közbiztonsági rendsze-
révé – emelte ki tájékoztató-
ja végén Kriza Ákos.

Megyénk, így Miskolc is részese volt az 5/24 nevű közbiz-
tonsági mintaprojektnek, amelynek során 24 órás rendőri 
jelenlétet biztosítottak a közterületeken. Miskolc ebben az 
önkormányzat és a rendőrkapitányság együttműködésé-
nek köszönhetően élen járt, a mintaprojektet pedig most az 
egész országra kiterjesztették.

A kormány nemrég dön-
tött arról, hogy július 1-jétől 
az egész országra kiterjeszti az 
eddig öt északkeleti megyé-
ben, így B.-A.-Z. megyében is 
már sikerrel működő közbiz-
tonsági mintaprogramot.

A program miskolci ered-
ményeiről sajtótájékoztatón 
számolt be Kriza Ákos polgár-
mester és Bogyay Ferenc váro-
si rendőrkapitány. A polgár-

mester hangsúlyozta, a projekt 
egybevág az önkormányzat 
közbiztonsági elképzeléseivel, 
melynek három alappillére a 
nyomortelepek felszámolása – 
s így közbiztonsági kockázatuk 
csökkentése – a fokozott köz-
területi jelenlét és az együttélés 
szabályainak betartatása.

A közterületen elkövetett 
bűncselekményekre nagy ha-
tással van a demonstratív ren-

dőri jelenlét, erősítette meg 
Bogyay Ferenc is. A program 
pedig pontosan erről szól. 
Nem véletlen, hogy az orszá-
gos rendőrfőkapitány a ki-
terjesztés kapcsán kikötötte, 
legalább ötven százalékban 
gyalogos járőrszolgálatot kell 
ellátnia a rendőröknek. Ebben 
Miskolcon előre gondolkod-
tak, hiszen az önkormány-
zattal két éve kötött megál-
lapodásnak és a város évi 65 
millió forintos támogatásá-
nak köszönhetően beindítot-
ták, fejlesztették a gyalogos 
járőrözést. Ezt tudják most 
még tovább bővíteni az ORFK 
támogatásával.

Az előző évhez képest, Mis-
kolcon 2013-ban csökkent a re-
gisztrált bűncselekmények szá-
ma. Ezen belül a közterületen 
elkövetett eseteké 12,9 száza-
lékkal esett vissza. A rablások-
nál, betöréseknél is jól nyomon 
követhető a csökkenő tenden-
cia. A rablások száma pedig 
nem csak tavaly csökkent, ha-
nem 2014 első félévében is.

A megyében a mintapro-
jekt során a bűncselekmények 
25,1, míg a rablások száma 
26,4 százalékkal esett vissza. 
A rendőri munka értékelése a 
lakosság részéről 4,12-es, ami 
a negyedik legjobb az ország-
ban.

Kukákat rugdo-
sott, borogatott fel, 
majd az MVK vil-
lanyrendőri info-
pultjára támadt egy 
fiatalember szer-
da hajnalban. Nem 
sokáig folytathatta 
ámokfutását, a Mis-
kolci Önkormány-
zati Rendészet térfi-
gyelő szolgálata 
ugyanis meglátta 
– és azonnal intéz-
kedett.

A térfigyelő szol-
gálat szerda hajnalban, két 
perccel 4 óra előtt észlelte, 
hogy egy fiatalember a sétá-
lóutcán kukákat rugdos, boro-
gat, majd megáll a Széchenyi 
és a Kazinczy utca kereszte-
ződésében az MVK egy hete 

telepített infopult-
jánál. Ám láthatóan 
nem a menetrend 
érdekelte, hanem 
a berendezés álló-
képessége, amelyet 
szintén megpróbált 
rugdosni, rongál-
ni. (Lásd képünkön 
alul.)

A rendészet szol-
gálatot teljesítő térfi-
gyelői azonnal érte-
sítették a megyei 
rendőr-főkapitány-
ság tevékenység-irá-

nyítási központját. A rendőr-
járőr a jelzéstől számított 7 
percen belül a helyszínre érke-
zett, és véget vetett a randalíro-
zó fiatal ámokfutásának. Az 
elkövetővel szemben garázda-
ság miatt indítottak eljárást.

Átgondolt rendszer

A térfigyelő segített 
elfogni a garázdát

speciális felszerelések – speciális rendőröknek
Speciális ruházatot és eszkö-

zöket adományozott a héten az 
önkormányzat nevében Kriza 
Ákos polgármester a B.-A.-Z. 
Megyei Rendőr-főkapitányság 

Bükk Közterületi Támogató 
Alosztálya részére. Ezek se-
gítségével még hatékonyab-
ban tudnak működni, és a sa-

ját biztonságukat is megóvni 

az alosztály tagjai, hangzott el az 
átadáson.

A rendőrség sokat tesz azért, 
hogy biztonságosabbak legyenek 
a mindennapok, mondta el Kriza 
Ákos a felszerelések átadása előtt. 
A támogató alosztály tagjai azok 
a rendőrök, akik ott intézkednek, 
ahol a nagyobb képzettségre, spe-
ciális tudásra van szükség. Az ar-

cukat nem ismerjük, de teszik a 
dolgukat nap mint nap. Olyan ki-
emelt ügyekben is ők intézkednek, 
intézkedtek, mint például a „mis-
kolci Bonnie és Clyde” elfogása, 
fontos, hogy jól felszereltek legye-
nek. Ezért is döntött úgy a város, 
hogy hatszázezer forint értékben 
támogatja az alosztály munkáját, 
technikai eszközökkel. A támogató 

nyilatkozatot Kriza Ákos és Mecser 
Tamás ezredes, a B.-A.-Z. Megyei 
Rendőr-főkapitányság vezető-he-
lyettese írták alá. Ezt követően az 
alosztály egyik munkatársa be is 
mutatott néhány eszközt az ado-
mányból: speciális ruhákat, szem-
üveget, kesztyűt, fülvédőt, átvizs-
gáló tükröt, ajtótörőt és feszítőt, 
kamerát, navigációs eszközt.

MisKolcoN is siKeres 
A közbiztonsági mintAprogrAm

Különböző szakemberek folyamatos, 
aktív, támogató jelenléte. Ez az alapja a 
Megújulás – Jelenlét az avasi lakótelepen 
elnevezésű projektnek, melynek elindításáról a csütörtöki 
rendkívüli közgyűlés döntött. Célja az önhibájukon kívül 
nehéz helyzetbe került emberek támogatása, hogy az egyes 
társasházak, lakók konkrét, egyedi problémáira megoldást 
találva az egész avasi közösséget megerősítsék.

A kipróbált modellek alap-
ján indított program kereté-
ben a város együttműködési 
szerződést köt egy civil 
és egyházi szervezetek-
ből álló konzorciummal. 
Ennek tagja a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat, 
az Avason aktívan jelen-
lévő Dialóg Egyesület, a 
Jezsuita Közösség, vala-
mint a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat 
is.

– Ezen szervezetek je-
lenléte garanciát adhat 
arra, hogy látszatintéz-
kedések helyett érdemi 
változások kezdődjenek. 
A város és a konzorcium 

közötti kapcsolat szoros lesz, 
így az önkormányzat, vagy 
az érintett holding-tagválla-

latok azon-
nal reagálni 
tudnak a fel-

merülő problémákra – hívta 
fel a figyelmet Schweickhardt 
Gyula, a program polgármes-
teri megbízottja.

A várhatóan két hét múlva 
induló program kulcsszava 
a névben is szereplő jelenlét. 
Ehhez nyolc kijelölt területen 
kilenc helyiséget, köztük több 

egykori „fészekrakós” lakást 
biztosít az önkormányzat, 
ezekben rendezik be közös-
ségi tereiket a szervezetek. A 
helyszíneket úgy választották 
ki, hogy ott legyen a legköze-
lebb a segítség, ahol a létező – 
együttélési, eladósodottsági – 
problémák alapján leginkább 
szükséges.

– Részesei leszünk az itt élő 
emberek mindennapjainak, 

nem hivatali időben 
gondolkodunk, akár 
24 órán át is jelen le-
hetnek a szervezetek. 
Segítenek az adósság-
kezelésben, életveze-
tésben, pályaorientá-
cióban, a fiataloknak 
délutáni programo-
kat vagy korrepetálást 
nyújtanak. A program 
nyitott, mondhatjuk, 
hogy a városrész má-
sodik ütemét teljesen 
le tudja fedni – hang-
súlyozta Schweick-
hardt Gyula.

konkrét problémák megoldásával segítik a közösséget
AvAsi Jelenlét
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InformácIók 
pótfelvételIről

politológia alapszak (BA) és 
politikatudomány mesterszak (mA) a miskolci egyetemen

Örömmel tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy 2014 szeptemberé-
ben a Miskolci Egyetem BTK Politikatudományi Intézete mind a po-
litológia alapképzését, mind a politikatudomány mesterképzését in-
díthatja. A felvételi keretszámok ugyanakkor lehetővé teszik, hogy 
további érdeklődők részére pótfelvételit hirdessünk mind az alap-, 
mind a mesterképzés vonatkozásában.

A pótfelvételire kizárólag elektronikus úton, a www.felvi.hu 
oldalon lehet jelentkezni, legkésőbb 2014. augusztus 12-ig.

A pótfelvételivel kapcsolatos összes tudnivaló (határidők, 
költségek, jelentkezés módja stb.) az alábbi honlapról érhetők el:

http://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/aktualis/potfelveteli_
meghirdetesek2014

A politológia (BA) alapszakra a jelentkezés feltétele: érettségi vizs-
ga (kettőt kell választani: magyar nyelv és irodalom, vagy matema-
tika, vagy társadalomismeret, vagy történelem, vagy egy idegen 
nyelv – melyek közül legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni), a 
képzési idő 6 félév, a költségtérítés összege: 150 E Ft.

A politikatudomány (mA) mesterszakra a jelentkezés feltétele: bár-
milyen felsőfokú végzettséget igazoló oklevél, részvétel a 2014. au-
gusztus 18-i szóbeli elbeszélgetésen; a képzési idő 4 félév, a költség-
térítés összege: 225 E Ft.

További információ a www.politikatudomany.hu 
oldalon, illetve kérhető az alábbi elérhetőségeken: bol-

pol@uni-miskolc.hu, fazekas@uni-miskolc.hu, 
46/565-111/2328, 30/383-8850

minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Hirdetés

Antré – önmagából kifordított 
költészet. Ezzel a címmel ren-
deztek irodalmi estet a Miskolc 
Caféban. A sétálóutcai Miskolc 
Bolt ugyanis nemcsak egy üzlet, 
hanem kávézó és turisztikai tá-
jékozódási pont egyszer-
re – jó ideje pedig 
kiállítások, 
találkozók, 
kulturális 
prog-
ramok 
színhelye 
is.

Ne m ré g i-
ben az Impul-
zus Irodalmi Műhely 
kortárs költőinek művei keltek 
életre a Miskolc Caféban, az Él-
tető Lélek Alapítvány verselői-
nek jóvoltából. Az Éltető Lélek 
Irodalmi Kör már korábban is 
tartott ott estet, de csatlakozott 
programjával a kávézó az opera-
fesztiválhoz is. A következő ilyen 

esemény állami ünnepünkhöz, 
augusztus 20-ához kapcsolódik 
majd, tudtuk meg Blaskó Kriszti-
án üzletvezetőtől.

A legalább havi rendszerességű 
irodalmi rendezvények mellett 

időszaki kiállítások is látha-
tók a Miskolc Bolt 

és Kávézóban. 
A Skarupka 

István által 
v á s z o n r a 
r ö g z í t e t t 
m i s k o l c i 
„ g y ö n g y-

s z e m e k ” 
után a Mis-

kolci Fotóklub 
nyitott ott kiállítást. 

Képeiken ugyancsak Miskol-
cot (Tapolcát, Lillafüredet, Diós-
győrt, a belvárost) láthatjuk vi-
szont – de természetesen nem a 
turista szemével, hanem művészi 
látásmóddal és megoldásokkal 
hangsúlyozva.

Cs. M.

A tellói jóslat dodonainak tekint-
hető – több értelemben is. De ma-
radjunk a közismertebbnél: nem 
egyértelmű. Ha így olvassuk: élet, 

dicsőség, fejlődés, ha úgy olvassuk: 
halál, megpróbáltatás, pusztulás. A 
másik ok, amiért „dodonai”, Gyárfás 
Ágnes könyvéből olvasható ki: Do-

donát az ismeretlen, de valószínű-
leg turáni eredetű pelazgok alapítot-
ták, régi neve Hellópia vagy Hallópia 
volt. Itt született a tellói jóslat.

A Kovács Sándor orientalista által 
bemutatott könyv azonban nemcsak 
direkt módon a jóslattal, hanem a 
kaukázusi szkítákhoz történő csat-
lakozásunkkal foglalkozik, s ősmúl-
tunkat is bemutatja. Valójában még-
sem történelemről szól, hanem egy 
történelmi kor szakrális kultúrájá-
ról.

Kifordított költészet  
a kávézóban

PeCsétHengereK legendái

Alig köszönt el a Herman 
Ottó diákszínpadától, már 
a Polanski rendezte Vám-
pírok báljában szerepelt 
Bécsben, miközben éne-
kelte a Halált az Elisabeth-
ben. Európai „hódító útját” 
követően Japánba hívták, 
hogy eljátsszon egy osztrák–
magyar grófot a Mitsukó-
ban. Azóta nem pusztán a 
musicalek világának hőse; 
kitartásáért, munka iránti 
alázatáért is igen nagy tisz-
telet övezi a japánok köré-
ben Kamarás Mátét.

Ennek oka, hogy a 2011-es szökőár, majd 
az azt követő atomkatasztrófa idején – ami-
kor mindenki menekült a szigetországból 
–, ő a földrengések közepette inkább mu-
sicalszöveget tanult, japánul. Most egy ha-
zai formációval dolgozik, hogy november-
re elkészüljön új, egyedi hangzású dalaikat 
tartalmazó, közös lemezük.  – „Magam 
is átéltem legalább öt rengést az év áprili-
sában, volt, hogy az ötös erősségű rengés 
próba közben ért bennünket” – mondta el 
lapunknak az elszánt és kitartó miskolci 
énekes. Máté japán managementje a Kyodo 
Factory Inc. – a Kyodo Tokyo Inc. leány-
vállalata –, vitte Japánba például a Rolling 
Stones-t, Paul McCartney-t, és David Fos-

tert. Mint megtudtuk, már a japán musi-
calen, a Mitsukon dolgoztak, amikor meg-
kereste a magyar kulturális attasé, azzal a 
céllal, hogy vállalja el a jószolgálati nagy-
követséget. „Tudod, hogyan mutattak be a 
nagykövetnek?” – kérdez vissza Máté ér-
deklődve. „Ez a fiú az első európai énekes 
Japánban, aki ráadásul magyar és miskolci. 
Otthon nem annyira ismert, de itt, Japán-
ban sztár.” Nos, így lett Kamarás Máté jó-
szolgálati nagykövet a visegrádi négyek és a 
Japán közötti kapcsolatfelvétel 10. évfordu-
lója alkalmából.

Beszélgettünk arról is, hogy gyümölcsö-
ző kapcsolatot és őszinte barátságot hozott 
számára egy jazz- és komolyzenei fesztivál, 
melyen már nagykövetként vett részt, s volt 

alkalma megismerni egy re-
mek magyar formációt is, a 
Hungarian Gypsy Triót. „Ma-
gyar dalokkal léptünk fel kö-
zösen, s akkora sikerünk volt 
Kanazawában, hogy elhatá-
roztuk, hazaérvén készítünk 
egy közös lemezt.” A külön-
leges dallamvilágú lemez fel-
tehetőleg idén novemberben 
jelenik meg – árulta el Máté, 
aki a trió roma származású 
tagjainak zenei tehetségét is 
méltatta. „A lemez megjele-
nését követően világturnéra 
indulunk a csapattal” – avat 

be terveibe a sokoldalú énekes, aki mind-
ezek előtt még visszatér a szigetországba, 
hiszen a színház és a rajongók a követke-
ző szezonban is számítanak rá. A legfris-
sebb hírt éppen interjúnk közben kapta, 
miszerint augusztus másodikán zártkörű 
rajongói találkozót szerveznek részére To-
kióban. Kamarás Máténak előadói tehet-
sége mellett alkotói vénája is megmutatko-
zik, hiszen zenét szerez, dalszöveget, verset 
ír, no és az ecsettel is megbirkózik. Fest-
ményeiből a közelmúltban nyílt kiállítás a 
miskolci Herman Ottó Múzeumban.

Kégl i.
A Kamarás Mátéval készült interjút teljes 

terjedelmében weblapunkon, a minap.hu-n 
olvashatják.

„Az első európai musicalénekes Japánban”

Nyilvánossá vált a Színikritikusok Díja 
idei várományosainak névsora. A jelöltek 
között pedig a Miskolci Nemzeti Színház 
művésze, Lovas Rozi is helyt kapott – két 
kategóriában is.

Idén 34. alkalommal nyújtja át az előző 
évad legkiemelkedőbb színházi teljesítmé-
nyeit elismerő Színikritikusok Díját a Színhá-
zi Kritikusok Céhe. A céhtagok legalább évi 
kilencven premiert néznek meg, s azt követő-
en voksolnak – aki a legtöbb szavazatot kapja, 
magáénak tudhatja az elismerést.

Tizenöt kategóriában értékelik a művésze-
ket, a díjat pedig szeptember 21-én adják majd 
át a fővárosi Trafóban. A kritikusok itt hoz-
zák majd nyilvánosságra az idei életműdíjas 
kilétét: az eddigi pályát elismerő díjat koráb-
ban Törőcsik Mari (2011), Senkálszky Endre 
(2012) és Zsámbéki Gábor (2013) vette át. A 
közönség számára is nyilvános est rendezője 
Néder Panni.

A kéttagú szavazatszámláló bizottság ösz-
szesen 898 voksot számolt össze. A kritiku-
sok hetvenhárom társulat, illetve színház 148 
produkciójára szavaztak a különböző kategó-

riákban, a szavazólapokon összesen 120 szí-
nész neve szerepelt.

A legjobb női főszereplők között találjuk 
Kováts Adélt (Platonov, Radnóti Színház), 
Lovas Rozit, aki egyben a legígéretesebb pá-
lyakezdők között is szerepel (A tanítónő, 
Miskolci Nemzeti Színház), a legjobb női 
mellékszereplők között jelölt Bozó Andrea 
(Bányavíz, Szkéné Színház). A legjobb szín-
házi zene díjára jelölt a szabadkai Kosztolá-
nyi Dezső Színház Az ember komédiája című 
előadásának zenéje (zeneszerző: Bakos Ár-
pád).

A tellói jóslat – pecséthengerek legendái, ezzel a címmel jelent meg 
Gyárfás Ágnes magyar bölcselettörténésznek, a Miskolci Bölcsész 
Egyesület elnökének új könyve. Egy zöld kőre vésett dokumentum ez 
a jóslat. A kutatók szerint a turáni népek sorsáról szól, de fényt vet 
az eredet, a származás kérdésére is. Ahhoz, hogy egy ilyen jóslatot 
megértsünk, nemcsak a jeleket kell megfejteni, hanem a mondatok 
szerkezetét, nyelvezetét is. Így sem várhatunk azonban egyértelmű 
válaszokat.

Két kategóriában is jelölték a miskolci színésznőt



6 Egészségügy/hirdetés Miskolci Napló

csütörtökön

19.30-korMiskolcról, 
rólunk a Miskolc televízió 

Műsorán

Simon János

Bayer Zsolt

Helyzetkép

Hirdetés

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?

MU
NK
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ŐS

ÉG
!

rikkancsmiskolc@gmail.comE-mail:    

06-30-352-8040Telefon:

Munkatársaink hétköznap telefonon 15 és 17 óra között érhetők el.

Bagothay László főorvosra 
s munkásságára emlékeztet 
az az emléktábla, amelyet a 
napokban avattak fel ideig-
lenes helyén, a Semmelweis 
kórház AA MED Kft. épüle-
tének falán.

Bagothay László évtizede-
kig vezette az Erzsébet Kórház 
Psychiatriai Osztályát, emellett 
ideg- és elmegyógyász, egyete-

mi tanár is volt. – Azokat a be-
tegeket, akik már otthon vol-
tak, rendszeresen meglátogatta 
otthonaikban, mielőtt vizitre 
érkezett volna a kórházba. Iga-
zi orvos volt, aki mindig mások 
segítésén, gyógyításán fárado-
zott, természetes közelségben 
volt a betegekkel – mondta el 
köszöntőjében egyebek mel-
lett Iván László egyetemi ta-
nár, pszichiáter (felső képün-

kön balról). Kiemelte, egy régi, 
szép hagyomány elevenedik 
most meg azzal a sorozattal, 
melynek első táblája az 1978-
ban elhunyt Bagothay László 
munkásságának állít emléket.

Tiba Sándor főigazgató arról 
szólt, sok idő telt már el a mis-
kolci kórház életében, így van 
kikre emlékezni, van kiknek a 
munkásságát méltatni. – Aki 
elődeit nem tiszteli, jelenlegi 
munkatársait nem becsüli, az 
nem érdemes arra, hogy emlé-
kezzenek rá. Előbb vagy utóbb, 
de mindenki kapcsolatba kerül 

az egészségüggyel. Emlékez-
nünk kell nagy elődeinkre – 
hangsúlyozta.

A beszédeket követően Iván 
László professzor és Kriza Ákos 
polgármester leleplezte az em-
léktáblát, melynél Csöbör Ka-
talin országgyűlési képviselő és 
Tiba Sándor főigazgató koszo-
rút helyezett el.

A tábla átmenetileg kapott he-
lyet az AA MED Kft. épületén, 
mivel a korábbi ideggyógyászati 
pavilon jelenleg felújítás alatt áll. 
Amint elkészül, a tábla ott kap 
majd végleges helyet.

Emléktábla Bagothay László 
tiszteletére

Értesítünk minden sinosz-tagot 
és jelnyelv után érdeklődőt, hogy

a SINOSz B.-a.-z. MegyeI Szervezete 
2014. SzepteMBer 02-től 

új HelyeN várja régI éS új tagjaIt. 
Új címünk: 3525 Miskolc, Jókai u. 16., fszt. 

Nyitva tartás: kedd–csütörtök 9–12 és 13–16 óráig. 
Érdeklődni lehet: Béres Ágnes megyei titkárnál, 

tel./sms: 70/377-5734; 
e-mail: miskolc@sinosz.hu

Hamarosan a sebészet, az 
urológia, a belgyógyászati 
részleg és a sürgősségi osz-
tály is költözik a MISEK-ből 
– minderre egy felújítás mi-
att van szükség.

Több kórházi osztályt más 
helyen kell keresnünk szep-
tembertől. Felújítás miatt köl-
tözik a Csabai kapui intéz-
ményből a sürgősségi osztály, 
s a belgyógyászati, urológiai, 
valamint a sebészeti osztály is.

A költözés nem végleges, 
csupán átmeneti, de előrelát-
hatólag egy évig nem a MI-
SEK-ben fogadják majd a be-
tegeket ezek az osztályok. – A 
sebészet és az urológia a di-
ósgyőri kórházrészünkbe fog 
kiköltözni. A belgyógyászat 

felkerül a jelenlegi belgyó-
gyászat negyedik emeletére, a 
sürgősségi osztály pedig szep-
tember elsejével a megyei kór-
házban fog tovább működni 
– tájékoztatott Tiba Sándor, a 
MISEK Miskolci Semmelweis 
Kórház és Egyetemi Oktató 
Kórház főigazgatója. Az átte-
lepülés ideiglenes, az épület 
teljes felújítása várhatóan jövő 
októberre készül el. A költözés 
több mint 150 ágyat és mint-
egy 300 dolgozót érint.

Szeptemberben 
több osztály is 
költözik a MISEK-ből
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Július 25-étől újra birtokba vehették az autósok a Nagyváthy utcai hi-
dat. A híd felújítása május 26-án kezdődött. Az átépítési munkálatokat a 
tervezett határidőnél (augusztus közepe) jóval előbb sikerült befejezni. 
Így július 25-én, pénteken 10.00 órától megnyitották az átjárót a forga-
lom előtt. A híd átépítése érintette a 38-as busz közlekedését, a járatok 
múlt péntektől a megszokott rend szerint közlekednek, így az utasok az 
eredeti buszmegállókat használhatják már.

A Gyöngyvirág utcában is megújult 
a napokban egy nagyjából kétszáz 
méteres járdaszakasz. Eperjesi Eri-
ka, a terület önkormányzati kép-
viselője elmondta, nem véletlenül 
nevezte 2014-et a „járdafelújítások 
évének”.

A felújítások a Dankó Pista utcában 
kezdődtek, ahol a négyszáz méteres 
szakasz újraaszfaltozása körülbelül 4 
millió forintba került. Ezután követ-
kezett a népkerti rekonstrukció, ahol 
egyes szakaszokat teljes hosszában, 
másokat pedig részleteiben kellett 
megújítani. Nemrégiben a Gyöngyvi-

rág utcában kezdődtek el a munkála-
tok. A kertvárosi szakasz kétszáz mé-
teren kapott új felületet, ez közel 3,2 
millió forintból valósult meg.

Hennaindák a nagyobb lányok 
karjára, pillangó a kisebbek ar-
cára, mazsorettek, jó ebédhez 
népzene, koncertek, és persze sok-
sok gulyás és pörkölt, méghozzá 
versenyben. Ez jellemezte múlt 
szombaton, a városrész harmadik 
ütemének sportpályáján megtar-
tott Nagy Avasi Főzőversenyt és 
Családi Napot.

Mintegy húsz csapat neve-
zett be a főzőversenyre. A 
legtöbben korán kezdtek, 
egyrészt, hogy ebédidőre 
elkészüljenek a bográcsos 
finomsággal, gulyással 
vagy pörkölttel, másrészt 
délben jött a szigorú zsűri: 
Kriza Ákos polgármester, Má-
tyás Rudolf, Oscar-díjas mester-
szakács és tiszteletbeli tagként Fásy 
Ádám médiaszemélyiség. – Szeretem 
a finom ételeket, nagyon kritikus va-
gyok, ha nem szakszerűen és a leg-
jobb alapanyagokból készülnek, így 
szigorúan fogok zsűrizni – mondta 
el Kriza Ákos. – Nemcsak az ízekre, 
az ételek minőségére vagyok kíván-
csi, hanem arra is, hogy milyen csa-
patok, milyen közösségek álltak ösz-

sze. Ugyanis nagyon fontos, hogy 
az Avason közösséget teremtsünk – 
nyilatkozta a Miskolc Televíziónak 
a polgármester. – Az elmúlt években 
számos olyan betelepülő volt, aki je-
lenlétével szinte szétverte ezeket a 
közösségeket, ezért fontos, hogy újra 
összehozzuk az avasiakat. Volt már 
több ilyen főzőverseny, szerették az 

itt élők, ezért úgy gondol-
tuk, fontos, hogy a város is 
mögé álljon – hangsúlyoz-
ta. A színpadon délelőtt 
tíztől délután 5-ig váltot-
ták egymás az előadók, és 

kirakodó vásár, kézműves 
műhelyek, ugrálóvár, arcfes-

tés, népi játszótér, lufihajtoga-
tó bohóc is várta az avasiakat. El-

látogatott a rendezvényre Andrew G. 
Vajna producer, a nemzeti filmipar 
megújításáért felelős kormánybiztos 
és felesége, Palácsik Tímea is. Infor-
mációink szerint a kormánybiztos 
magáncélból, esküvőre érkezett a vá-
rosba, és mivel volt egy kis szabadide-
je, a családi napon találkozott a város 
polgármesterével és Csöbör Katalin 
országgyűlési képviselővel.

2010-ben már felújították a 
Szeder utcai játszóteret, mely 
folyamatosan „telt házzal” mű-
ködik, de kicsinek bizonyult, így 
a tavalyi évben megkezdték a 
bővítését.

Az eredeti játszótér méretét 120 
négyzetméterrel növelték, kerítés-
sel vették körbe, idén pedig kihe-
lyezték az új játszóeszközöket is 
– mondta el Gazdusné Pankucsi 
Katalin, a terület önkormányzati 
képviselője.

Van már favonat, csónakhinta, 
csúszda, és két homokozó, a má-
szófal pedig nemsokára érkezik. 
Átadtak egy ivókutat is, melyet a 
kicsik is kényelmesen elérnek. A 

beruházás 5 millió forint-
ból, költségvetési pénzből 

valósult meg, ami nemcsak ennek 
a játszótérnek a költségeit fedezi, 
hanem több kisebb játszótér felújí-
tását is.

Közvilágítás-fejlesztésnek örül-
hetnek a lakók a komlóstetői vá-
rosrészben. Gazdusné Pankucsi 
Katalin elmondta, két új lámpa-
oszlopot kapott a Láditelepi utat és 
a Szeder utcát összekötő, a Töbrös 
utcával szembeni lépcsősor. Az Ol-
vasztár utca és a Gorkij sor keresz-
teződésében gyalogátkelőt jelöl-
nek ki hamarosan, ehhez azonban 
megfelelő közvilágítás is szükséges 
volt, így itt hat oszlopot állítottak 
és hét világítótestet helyeztek ki. 
A harmadik helyszín a Lejtő utca, 
ahol csak világítótestek kerülnek 
ki a már meglévő magasfeszültségi 
oszlopokra. 

Nemrégiben megkezdő-
dött a Vörösmarty utcai 
aluljáró tisztasági festése, 
fertőtlenítése, amit a víz-
elvezető rácsok javítása, 
pótlása követ majd.

Mint ismeretes, az aluljá-
rót lezárják éjszakára, előfor-
dult ugyanis, hogy reggelente 
olyan áldatlan körülmények 
– bűz és szeméthegyek – fo-
gadta itt a járókelőket, hogy 
sokan inkább visszafordultak. Ezért kezdeményezte pár héttel 
ezelőtt, a környéken lakók kérésére Molnár Péter önkormány-
zati képviselő, hogy zárják le éjszakára a területet. 

Május közepétől minden este 10 órától reggel 6-ig zár-
ják le az aluljárót. – Pozitív visszajelzéseket kaptam, a la-

kók szerint már nem 
olyan szemetes, nincs 
úgy összepiszkítva. 
A kulturált, bizton-
ságos közlekedés ér-
dekében most újabb 
intézkedések történ-
nek: hétfőn reggel 
megkezdődött a Vö-
rösmarty utcai alul-
járó tisztasági festése, 
fertőtlenítése, amit a 
vízelvezető rácsok ja-

vítása, pótlása követ majd. A munkát a Városgazda Kft. 
végzi. Mindenképpen ráfért már az aluljáróra ez a felújítás, 
remélhetőleg így már nem fog tovább romlani az állaga, 
tiszta marad, napközben a lakosság zavartalanul igénybe 
tudja majd venni – hangsúlyozta Molnár Péter.

A maga nemében egyedülálló közösségi teret avattak az elmúlt hét végén 
Miskolcon, a Hegyalja utcán. A padok és a homokozó mellett ugyanis 
„felnőttjátszóteret”, azaz fitneszeszközöket is telepítettek, sőt, egy min-
denki által használható kemencét is. A 26 millió forintos, 14 hónapos 
program sok mást is tartogat az itt élőknek.

A megújított terület eddig is park 
volt, de kutyasétáltatáson kívül nem 
igazán használták. A Miskolci Tár-

sasházkezelők Közhasznú Egyesület 
által elvégzett felmérés szerint pedig 
hiába élnek évtizedek óta a környe-

ző bérházakban, gyakran egymás ne-
vét sem tudják a szomszédok. Ezért is 
tervezték ide közösségépítő program-
jukat, amire egy TÁMOP-os pályáza-
ton 26 millió forintot nyertek.

– Minden új, ami látható a park-
ban, az épített kemence, amit bárki 
korlátlanul használhat a környéken 
lakók közül, a kültéri fitneszeszkö-
zök, a padok, a sakkasztal, a homo-
kozó, sőt, a növényzet egy része is 
– sorolta Furdi Lilla, az egyesület el-
nöke. Kiemelte, a pályázatnak ez csak 
töredéke, 14 hónapos programot va-
lósítanak meg, melynek keretében 
minden héten ingyenes programo-
kat szerveznek az itt lakóknak. Lesz 
főzőverseny, kirándulás az állatkert-
be, tematikus klubokat hoznak létre. 
A kezdeményezést Kriza Ákos pol-
gármester is üdvözölte. Üzenetében 
hangsúlyozta: számára mindig öröm 
egy megújuló tér vagy utca, ez azon-
ban különösen fontos ünnep. Ugyan-
is civil kezdeményezésre erősödhet 
meg egy városi közösség.

Újra összehozni az avasiakat

Főzőverseny, 
családi nap

Járható a nagyváthy utcai híd

Járdák úJulnak meg

Játszótér- és közvilágítás- 
fejlesztés komlóstetőn

megszépül a vörösmarty utcai aluljáró

a kis közösségek 

által épül miskolc

„FelnőttJátszótér”, kemence a parkban



Kossuth Lajosnak 1898-ban, Szeme-
re Bertalannak 1906-ban, s harma-
dikként 1925-ben Deák Ferencnek 
(1803–1876) emeltetett szobrot a 
város. A „haza bölcse” halála után fél 
évszázaddal vált fontossá Miskolcon 
és a miskolciaknak? Természetesen 
nem, hiszen a szoborbizottság már 
1912-ben kiválasztotta a pályaművek 
közül Gárdos Aladár ma is látható 
szoborkompozícióját.

Az „Ellenzék” című 
napilap 1912. április 
13-ai számában olvas-
suk, hogy „kivitelre 
alkalmas, minden vál-
toztatás nélkül megfe-
lelő pályamű a tervek 
között nincs, azonban 
öt művésznek a mun-
káját olyannak látjuk, 
hogy azok némi átdol-
gozás után a szobor ki-
vitelének alapját képez-
hetik.” Gárdos Aladár, 
Ligeti Miklós, Kara Mihály és Vass 
Viktor munkáját részletesen elemez-
te a zsűri, s közöttük Róna József, aki 
a Kossuth- és a Szemere-szobor alko-
tója volt. (A pályázatra összesen nyolc 
alkotó nyújtott be makettet, ami pél-
dátlanul sok.) Gárdos Aladár a követ-
kezőket tudatta a sajtóval: „A szobor 
három méter magas, a főalak egysze-
rű, keresetlen mozdulattal, álló alak-
ban, jobb kezében a törvénykönyvre 

támaszkodva ábrá-
zolja Deák Feren-
cet. A szobornak 
egyetlen mellék-
alakja a főalakkal 
egy frontban elhe-
lyezett, a nemzetet 
szimbolizáló női 
alak, amely lehajló 
lobogót tart a ke-
zében. Ez a mel-
lékalak a talapzat 
előrészével együtt 
van komponálva. 

A szobor alapkiterjedése kb. 12 négy-
zetméter. A főalak bronzból készül, 
a talapzat a mellékalakkal haraszti 
mészkőből.” Az országosan és város-
szerte ismert mester, Róna József vé-
leménye a következő volt: „a mű egy-
séges, az arány az építészeti rész és a 
szobor között megfelelő. A főalak is 
megfelel Deák Ferenc karakterének, 
azonban előnézetből zavaró, hogy 
két mellékalak is megjelenik, s ezek a 

főalakkal majdnem egyenértékűek, 
hatásukban rontják egymást. Kívá-
natos volna az egyik elhagyása, s vele 
együtt a korona mellőzése is. Ugyanez 
vonatkozik Deák Ferencre, akinek lá-
bai ha szabadabb mozgást kapnak, az 
egész alak tömege könnyebbé válik.”

Az alkotó nyilatkozata tehát már 
Róna József szakvéleményének elfoga-
dása után jelent meg, s így is készült el 
a kompozíció. A két mellékalakból egy 
lett, a korona helyett a női alak zászlót 
tart a kezében, s elmaradt a Deák Fe-
renc mögé tervezett kanapé is.

A nyolc makett Miskolcon maradt, 
de a háború évei alatt eltűntek. Így nem 
maradt meg a Gárdos Aladár átdolgo-
zásra javasolt munkája sem. A szobor 
kiválasztása és felavatása között csak-
nem másfél évtized telt el. Ennek egyik 
oka Gárdos világháborús katonai szol-
gálata, másik pedig a szobor helyének 
kijelölése volt, hiszen a város nem ren-
delkezett megfelelő térrel. (Folytatjuk)

Dobrossy I. 

Múlt és jelen

A képeslap 1931-ben készült, amikor a barlangot a nagyközönség számára 
megnyitották. Feltárását és feltérképezését Révay Ferenc végezte, aki részt vett 
a Palotaszálló földmérési, számítási munkálataiban. A barlangot évtizedekkel 
korábban ismerték a „Szent István lápá”-nak nevezett fennsík beszakadásától. A 
környékbeliek „kutyabarlang”-nak nevezték, mai nevét 1913-tól ismerjük. 1953-
tól látható a terméskővel kirakott, út melletti bejárata. Emögött 55 méter mes-
terséges táró, majd 711 méter hosszan termek és csarnokok követik egymást. A 
cseppkőlefolyásoktól ékes barlang a látványon túl gyógyulást is kínál az asztma-
tikus betegeknek.  Dobrossy I. | fotó: MocsárI L., képesLap: sáfrány Gy. J.
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MIskoLcI szobortörténet
a „haza bölcsének” is emléket állítottak

(1. rész)

Dayka MarGIt reLIkvIáI MIskoLcon
A másik ember boldog, az övé 
minden dal… címmel nyílt Day-
ka Margitra emlékező tárlat a szí-
nészmúzeumban. 

Dayka Margit gyermekszínész-
ként kezdte karrierjét, színésszé 
erdélyi színpadokon vált. 1927-
ben Miskolcra szerződött, itt kez-
dődött el magyarországi pályafu-
tása. A tárlaton megtekinthetők 

személyes tárgyai, a róla készült 
műalkotások, s megannyi fotó, 

jelmezterv. Több filmszerepéhez 
kötődő tárgy is emlékeztet a le-
gendás alakításokra – a Szerelmi 
lázban viselt aranycipellő mellett 
látható például a Csontváry című 
magyar film bohócbábuja. A mú-
zeum Ambrus Asma és Horváth 
Károly színészházaspár felajánlá-
sából gazdagodott a relikviákkal, 
a kiállítás október 31-ig tekinthe-
tő meg.

Az I. világháború kitörésének cen-
tenáriumán „A Hazáért mindent, a 
Hazát semmiért” címmel nyitottak 
meg kiállítást hétfőn az alsózsol-
cai Közösségi Házban. A tárlaton 
Rémiás Tibor történész kiemelte, a 
nagy háborúban „szép magyar ha-
zánkért” küzdöttek hős katonáink. 

A miskolci Herman Ottó Múzeum 
mellett több magángyűjtő – köztük al-
sózsolcaiak is – a tárlat rendelkezésére 
bocsátotta – ahogy akkoriban nevezték 
– „a nagy háború” időszakát bemutató 
emléktárgyait.

Zsíros Sándorné, a település pol-
gármestere elmondta, a kiállítás attól 
is különleges, hogy bemutathatják két 
alsózsolcai katona – Karsza József és 
Orbán Károly – I. világháborús hadi 
és fogsági naplóját, mely „A Hazáért 
mindent, a Hazát semmiért” címet 
viseli. Rémiás Tibor történész beszé-
dében hangsúlyozta, egyre több do-
kumentum és fénykép kerül elő ebből 

az időszakból, és válik a széles közön-
ség számára is ismertté. Az I. világ-
háború 4 éve alatt 15 millióan haltak 
meg, a magyar emberveszteség – ha 
Nagy-Magyarország területét vesz-
szük alapul – meghaladta a félmilliót. 
3,5 millió katonát hívtak be, több mint 
800 ezren estek fogságba, és 1,5 millió-
an sebesültek meg. Épségben alig 500 
ezren tértek haza.

A megnyitót követően megkoszo-
rúzták az I. világháború hőseinek 
emlékművét. 

Már a múzeumnál vannak a 
Barna György-féle népvisele-
ti gyűjtemény új épületének 
engedélyes tervei. Ha min-
den jól megy, szeptemberben 
letehetik az alapkövet. Aztán 
körülbelül egy év alatt követ-
keznie kell az építkezésnek, 
költözésnek, megnyitónak. 
Amivel még messze nem 
valósul meg a Herman Ottó 
Múzeum minden nagy terve.

Az engedélyes tervek elké-
szülte fontos állomása az új 
múzeumi épület megvalósításának. 
Most már elkezdődhet a közbeszerzés 
előkészítése, majd kiírása. Az eljárási 
határidőket figyelembe véve számolt 
úgy Tóth Arnold etnográfus, a múze-
um igazgatóhelyettese, hogy szeptem-
berben már elhelyezhetik az alapkövet, 
és kezdődhet az építkezés. Ez azért is 
fontos, mert a Barna Györggyel a vise-
letgyűjtemény átvételére kötött váro-
si szerződés szoros határidőket szab, 
jövő év májusában el kell készülnie az 
épületnek, és az év második felében az 

átköltöztetett, a Kárpát-medence vise-
leteit bemutató gyűjteményt meg kell 
nyitni a nagyközönség előtt.

– A múzeum három ütembe sorol-
ta rövid-, közép- és hosszú távú ter-
veit. Most a határidőket és az építés 
anyagi vonzatát is figyelembe véve az 

első ütem első szakaszát való-
sítjuk meg. Tehát megépül az 
új kiállítótér, méghozzá úgy, 
hogy nyitva marad a lehetőség 
a folytatásra, a további szin-
tek kialakítására, mert három 
emeleten a könyvtárunk kap 
majd helyet – mondta Tóth 
Arnold.

Az építéshez „elcsípnek” 
majd egy darabot a főépület 
mögötti domb aljából. Ezáltal 
mintegy másfél méterrel széle-
sebb lehet a múzeum jelenlegi 
hátsó terasza, amit a kávézó-

ból lehet elérni – még jelentősebb lesz 
azonban az a változás, amin maga a 
kávézó átesik.

– Tapasztalatot gyűjtöttünk hasonló 
feladatkörű, méretű múzeumokban, 
az eredeti elképzelésekhez képest be-
emeltünk egy új elemet. Megnyitjuk 
az eddigi kávézót az előcsarnok felé, 
és egy olyan teret hozunk létre, ami 
elsősorban bolt, kis részben kávézó, 
ugyanakkor alkalmas fogadótér a cso-
portok számára is, ez eddig hiányzott 
– hangsúlyozta az igazgatóhelyettes. 

Népviseleti gyűjtemény, közösségi tér

„a Hazáért mindent,  
a Hazát semmiért”

beruházások a múzeumban



Száz judoruhát kapott a
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Napokon belül már a rekortán-
borítást rakják a Miskolci Egye-
tem területén épülő új atlétikai 
centrum pályáján. A szakembe-
rek a héten korrekciós munkákat 
végeztek, és ellenőrizték az eddig 
elkészült elemeket.

Az aszfaltburkolat elkészült, 
a távolugrógödröt is megtöltöt-
ték homokkal, és az akadályfu-
táshoz szükséges vizesárkot is 
kialakították már a pályán. A hé-
ten ellenőrizték az eddig elkészült 
elemeket is, és várták a további 
eszközöket.

– Hamarosan következik a lát-
ványosabb része az atlétikapálya 
építésének, mégpedig a vörös 
rekortán terítése. Ezt követi 
majd a jelek felfestése, melyet 

a szigorú nemzetközi szabályok-
nak megfelelően kell végrehajtani. 
Ide tartozik például a gátak vagy 
a rajtvonalak helyének kijelölése 
is. Három hét múlva teljesen kész 
lehet a futópálya – mondta Szász 
László, a Miskolci Sportcentrum 
Kft. ügyvezetője.

A második ütemben épül majd 
meg a 80 méteres, hatsávos fedett 
futófolyosó a pálya mellett. A ter-
vek szerint decemberre elkészül, 
így az atléták télen már fedett he-
lyen is edzhetnek. Ugyancsak a 
pálya elkészültét követően alakít-
ják ki a kiszolgáló helyiségeket – 
öltözők, mellékhelyiségek, orvosi 
szoba, irodák, versenyközpont – 
a komplexum Miskolctapolcai út 
felé eső oldalán.

Miskolci befutóval ért véget 
a Central European Tour 
nemzetközi kerékpárverseny 
első versenynapja.

18 nemzet képviseletében, a 
korábban soha nem látott mé-
retű, 162 fős mezőny három-
szor is elázva, szoros hajrával, 
2 óra 28 perc alatt tette meg a 
122 kilométeres Kassa – Mis-
kolc távot múlt hét pénteken. 
A célfotó szerint a szakaszt 
a szlovák Erik Baska nyerte. 
Mögötte alig egy tizedmásod-
perccel Martin Otonicar vég-
zett Szlovéniából, akit a német 
Florian Bissinger csupán hat 
ezreddel követett. A legjobb 

magyar a hetedik helyen vég-
ző Lovasi Krisztián volt.

A verseny szombat délben, 
a 127 kilométeres Szerencs 
– Ibrány szakasszal folytató-
dott, ott az orosz Kirill Jace-
vics nyert.

Vasárnap szintén Baska 
nyert, a londoni olimpikon 
Lovassy Krisztián bukott, míg 
a legjobb magyar a 15. helyen 
végző Rózsa Balázs lett az Isa-
szeg – Budapest közti 138 ki-
lométeres etapon.

Rekortánfektetés előtt 
az atlétikai centrum

Szlovák Sikerek a Central 
european touron

Három aranyérem az ob-ről

Sikerrel nyitotta az NB I-es szezont 
a DVTK, miután hazai pályán va-
sárnap legyőzte a Puskás Akadé-
miát a diósgyőri stadionban. Az 
Európa Ligában viszont 5–1-es ve-
reséget szenvedett az orosz Krasz-
nodartól a diósgyőri gárda.

Vasárnap a DVTK a Puskás Aka-
démiát fogadta az NB I első forduló-
jában. A találkozót Benczés 
Miklós tanítványai kezdték 
jobban, majd szinte esemény-
telenné vált az első játékrész.

Ezt követően ma-
gasabb fokozatba 
kapcsolt a DVTK, Se-
nad Husić és Bacsa Patrik 
is betalált egy-egy tetszetős 
támadás után. A végére iz-
galmas lett a kihagyott hely-
zetek miatt a mérkőzés, Len-
cse László szépíteni tudott. A 
Diósgyőr így 2–1-re nyert a bajnoki 
nyitányon, a következő fordulóban, 
vasárnap Újpesten játszik (20.30) a 
csapat.

Csütörtökön Európa-liga mérkő-
zés várt a piros-fehérekre: Debrecen-
ben az orosz Krasznodart fogadták a 
harmadik selejtezőkör első összecsa-
pásán. A rendkívül erős orosz csapat 
5–1-es győzelmet aratott – a DVTK 

gólját Bacsa Patrik szerezte –, így a 
párharc gyakorlatilag eldőlt, a mis-
kolciak koncentrálhatnak a bajnok-
ságra.

– Feltérképeztük az ellenfelet és az 
első félidőben meg is találtuk a já-
tékuk ellenszerét, a két góljukon kí-
vül nem volt helyzetük. Az első gólt 
egyéni hiba előzte meg, az én fele-
lősségem, hogy egy fiatal játékos egy 

ilyen mérkőzésen hibá-
zik. A második félidő-
ben javítani akartunk, 
két védekező játékos he-

lyett két támadót cserél-
tem be és rúgtunk is egy 
gólt. Ezt követően kijött 
a különbség, mert annyi-
ra sok minőségi játékosa 
van az ellenfélnek, hogy 
nem tudtuk mindet levé-
dekezni. Jelen pillanat-

ban ez a mi maximumunk egy ilyen 
csapat ellen. Büszke vagyok a csapa-
tomra és gratulálok az ellenfélnek! 
Csodálatos szurkolótáborunknak a 
bajnokságban fogunk törleszteni, in-
nentől kezdve arra koncentrálunk – 
nyilatkozta a lefújás után Tomiszlav 
Szivics.

A visszavágót jövő hét csütörtökön 
rendezik Oroszországban.

Kemény munka vár a Miskolci Je-
gesmedvék jégkorongcsapatára az 
elkövetkező hetekben, célegyenes-
be fordul ugyanis a felkészülés a 
MOL Ligára.

Majoross Gergely vezetőedző 
(képünkön) a klub honlapjának 
nyilatkozott a felkészülésről, mely-
nek időben a közepén járnak. A sár-
ga-feketék trénere elmondta, májusban 
és júniusban végigcsinálták a teszteket a 
magyar játékosokkal, illetve bekérték ugyan-
ezen feladatok eredményeit a légiósoktól is, így 
most egy teljes adatbázis áll a rendelkezésére.

– Nagyon örömteli számomra, hogy a játéko-
sok a felmérések alapján átlagosan mintegy 30 
százalékos javulást mutattak. Igaz ugyan, hogy 

a májusi feladatsort 3-4 hetes pihenő 
után végezték el a srácok, ám a javu-

lás mindenképpen számottevő. Az 
eredmények alapján száz százalé-
kosan elégedett vagyok a fiúk el-
hivatottságával és munkamoráljá-
val. Augusztus 5-én, kedden – két 
kivétellel – már itt lesz az egész 
csapat, így másnap újra elvégez-

zük a csapattesztet. Csütörtökön és 
pénteken szárazedzések következnek, 

majd szombaton elindulunk a Tátrába, 
egy ötnapos magaslati edzőtáborba – sorolta 

a szakember. Kiemelte, kemény munka vár rájuk, 
ugyanakkor biztos benne, hogy meglesz az ered-
ménye, s nagyon várják már a szeptember 19-i, 
Ferencváros elleni szezonrajtot.

A jeges felkészülés augusztus 18-án kezdődik.

DVTK: győzelem a bajnoKságban, 
VeReség a ligában

nehéz hetek előtt a macik

9  

Három arany- és két bronzérmet szerzett a Miskolci 
Vasutas Sport Club kajak-kenu szakosztálya a Sukorón 
rendezett magyar bajnokságon. A Posta Réka, Sárközy 
Kinga kettős 1000 és 4000 méteren bizonyult a legjobb-
nak, míg Molnár Grétával kiegészülve 3 x 200 méteren 
is aranyérmet szereztek a miskolciak. A magyar bajno-
kok győzelmükkel kiérdemelték a kölyökválogatott cí-
met.

Eredmények:
K–2 1000 m I. hely Posta Réka, Sárközy Kinga
K–2 4000 m I. Posta Réka, Sárközy Kinga
K–1 3 x 200 m I. Posta Réka, Sárközy Kinga, Molnár 

Gréta
MK–2 2000 m III. Molnár Máté, Tarcsi Levente
K–2 4000 m III. Gaál Zsófi, Szatmári Zita

Száz judoruhát kapott a 
Miskolc Városi Sportiskola 
a Magyar Judo Szövetség-
től csütörtökön. A miskolci 
cselgáncsosok eredménye-
ikkel és a létszámbővítés-
sel érdemelték ki az ado-
mányt.

A ruhákat Tóth László, a 
szövetség elnöke adta át Ily-
lyés Miklósnak, az MVSI 
ügyvezetőjének. – Intéz-
ményünk elismeri a mis-
kolci judosok törekvéseit, a 
gyermeklétszám bővítését, 
mely része sportágfejleszté-
si programunknak. A szep-
temberi iskolakezdéshez 
száz judoruhát ajándéko-
zunk a miskolci sportisko-

lának. Kiemelten azokat a 
családokat szeretnénk támo-
gatni, amelyeknek az ötezer 
forintos judogi megvétele is 
gondot okozna – emelte ki 
Tóth László.

Illyés Miklós úgy fogal-
mazott, óriási megtisztelte-
tés az adomány, így a kezdő 
gyerekek ingyen juthatnak 
ruhához. Hozzátette: a mi-

nijudo-program keretében 
hét iskola kapott összesen 
350 négyzetméter tatamit, 
és érkezik még kétszer ötven 
m2 judoszőnyeg.

Az eseményen megtudtuk, 
Győr után Miskolcon tart 
kihelyezett elnökségi ülést 
a magyar szakági szövetség 
szeptember második felében.

s. P. | foTó: f. KaDeRjáK Cs.

sportiskola
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3525 Miskolc, Nagy Imre u. 17.     
facebook/vilaglatoutazas

SPANYOLORSZÁG – COSTA BRAVA
VÁR A TENGER, NAPFÉNY, BARCELONA...!!!
08. 23.–09. 02., 11 nap/8 éj 74 900 Ft/fő 
autóbusszal, szállással, félpanzióval
www.vilaglatoutazas.hu R-

01
74

5/
98

46/412-142

Utazzon
velünk
AKCIÓS
ÁRON!

Akció érvényes: 
2014. 08. 02-től 08. 08-ig 

Coccolino öblítő 2 l 499 Ft/l 999 Ft
Silan öblítő 1 l  499 Ft
Silan öblítő 2 l 499 Ft/l 999 Ft
Silkylux mosógél 4 l 250 Ft/l 999 Ft
Tomi mosópor 6,5 kg 461 Ft/kg 2999 Ft
Tomi power gél 2,64 l 757 Ft/l 1999 Ft
Ariel gélkapszula 32 db-os 82 Ft/db 2629 Ft
Persil gélkapszula 32 db-os 75 Ft/db 2399 Ft
Perwoll finom mosószer 3 l 666 Ft/l 1999 Ft
Cif mosogatószer ut. 500 ml 478 Ft/l 239 Ft
Bref power gél 750 ml 665 Ft/l 499 Ft

A Nyitott Ajtó Baptista Szakképző Iskola
Miskolc, Petőfi S. u. 11. 46/323-290, 70/708-2931,

www.baptistaszakiskola.hu

ÖSZTÖNDÍJ-LEHETŐSÉG MINDEN TANULÓNKNAK!

Alapfokú, 8 osztályos végzettséggel 3 ÉVES, befejezett  
gimnáziumi, szakközépiskolai 10. osztály után 2 ÉVES

• Szociális gondozó és ápoló • Hegesztő
• Festő, mázoló, tapétázó • Kőműves és hidegburkoló

• Központi fűtés- és gázhálózat-szerelő

július 30–augusztus 5.

KERESSE FANTASZTIKUS ÁRAINKAT!

Előhűtött
csirkemell filé

1 kg (júl. 31–aug. 5-ig) 1399 Ft

Silan öblítő
Fresh Sky,
Sensitive

2 l, egységár: 449,50 Ft/l

899 FtSárgadinnye
1 kg (aug. 1–3-ig) 249 Ft

TOVÁBBI AKCIÓS TERmÉKEK:
COOP 8 toj. szélesmetélt, zabkocka 200 g, egységár: 795 Ft/kg 159 Ft
COOP konyhakész rizs 250 g, egységár: 540 Ft/kg 135 Ft
minden nap baromfipárizsi 1 kg 439 Ft

Legyen a hét minden napján Coop üzleteink vásárlója!
Hűségét megjutalmazzuk! Süssön, tálaljon, tároljon egy edényben!  Pontgyűjtés május 19-től augusztus 19-ig, 

csúcsminőségű edényekért!  Részletek az üzletekben kihelyezett plakátokon és szórólapokban!

Füstölt, főtt
császárszalonna

1 kg 1299 Ft

Apróhirdetés
Tűzifa bükk, tölgy méteres szálban 
18 500 Ft, erdei köbméter, 1 m x 1 m 
x 1,7 m. Tel.: 06-20/529-7719.
Eladó Miskolcon, a Perczel Mór 
utcában egy 138 m2-es, körpano-
rámás, dupla garázsos társasházi la-
kás. Érdeklődni: 30/663-4425 tele-
fonszámon.

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.    



Nagy Állati Hétvége a belvárosban

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

112014. augusztus 2. | 31. hét | XI. évfolyam 31. szám
Miskolci Napló – A város lapja

Augusztus 2. | szombAt
10.00 | Nagy Állati Hétvége. Bemuta-

tók, versenyek. Belvárosi Liget.
10.00 | IV. Miskolci Lecsó- és Pecse-

nyefesztivál. Verseny, színpadi 
programok és amatőr kutyaszépség-
verseny. Majális park.

10.30 | XIV. Pisztráng Nap Szilvásvá-
radon. Szalajka-völgy.

19.00 | Muzsikáló udvar. Anima vonós-
négyes. Csodamalom Bábszínház.

22.00 | Helynekem Szelektor. Válo-
gatás Mr. Ü. változatos kedvenceiből, 
a teljesség igényével. Helynekem.

Augusztus 5. | kedd
19.00 | Kreatív szeretet. Kolping-aka-

démia előadássorozat következő 
programja. Az előadó Horváth Zol-
tánné Ágnes, az egri Szent István 
Rádió önkéntese. Diósgyőri plébánia, 
hittanterem.

20.30 | Szinva-parti salsa. Helynekem.

Augusztus 7. | CSüTöRTöK
19.00 | Teraszavató ünnepség. Hely-

nekem.

Augusztus 8. | péNtek
22.00 | Video disco. Bordee zenél. Hely-

nekem.

Augusztus 9. | szombAt
19.00 | Muzsikáló udvar. Hot Road Band. 

Csodamalom Bábszínház.
22.00 | Alter Dizsi. A dj. pultban a Hely-

nekem rezidense. Helynekem.

kiÁllítÁs:
– „A másik ember boldog, az övé 

minden dal...”. Dayka Margit-em-
lékkiállítás. Megtekinthető október 
31-ig. Színháztörténeti és Színész-
múzeum.

– XXVI. Miskolci Grafikai Triennále. 
Megtekinthető szeptember 7-ig. Mis-
kolci Galéria, Rákóczi-ház.

– Hódolván Tháliának. Fejezetek a 
miskolci színjátszás történetéből. Ál-
landó kiállítás. Színháztörténeti és 
Színészmúzeum.

– Előképek. A XXVI. Miskolci Grafikai 
Triennále kiegészítő tárlata. Kunt 
Ernő munkái. Megtekinthető szep-
tember 7-ig. Színháztörténeti és Szí-
nészmúzeum.

– Feledy Gyula és miskolci kortár-
sai. Állandó kiállítás. Feledy-ház.

– Vér panoráma leng előttem el. A 
XXVI. Miskolci Grafikai Triennále ki-
egészítő tárlata. A háború képei a 
grafikában. Megtekinthető szeptem-
ber 7-ig. Feledy-ház.

– Szalay Lajos grafikusművész em-
lékkiállítása. Újrarendezett állandó 
kiállítás. Petró-ház.

– Miskolc és művészei. Fata György 
Kondor Béla-díjas iparművész kiál-
lítása. Megtekinthető szeptember 
6-ig. Petró-ház.

– Falvédők és fakanalak. Garamhe-
gyi Andrásné hímző és Horváth Pé-
ter fafaragó kiállítása. Megtekinthető 
augusztus 3-ig. Diósgyőri Kézműves 
Alkotóház.

Augusztus 4. | hétfő 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 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 Prog-
ramPont 20.30–06.00 Képújság.

Augusztus 5. | kedd 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 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.

Augusztus 6. | 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.

Augusztus 7. | csütörtök 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 Promenád, a Miskolc Televízió kulturális magazinja 
19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthírek 19.23 Prog-
ramPont 19.30 Helyzetkép 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.17 Időjárásjelentés 
20.20 Sporthírek 20.23 ProgramPont 20.30–06.00 Képújság.

Augusztus 8. | péntek 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 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.

Augusztus 9. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 
18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.25 Miskolci Nap-
ló, 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.

Augusztus 10. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 
15.00 Mérkőzés 18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 18.25 Promenád, kulturá-
lis 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
közélet/ajánló

Augusztus 3-án, vasárnap 17.00 órai és augusztus 10-én 
10.00 órai kezdettel tridenti rítusú szentmise lesz Miskolc-Pe-
recesen a Közösségi Házban. 

koós ede atyát Ternyák Csaba érsek az egri szeminári-
um prefektusának nevezte ki. Vasárnap, 3-án, a fél 9 órai 
szentmisén köszön el a hívektől a mindszenti templomban. 
Ugyanakkor két atya kerül a plébániára: Lipcsák János plé-

bános-helyettesként, Juhász Zoltán káplánként. Bemutatásuk 
ugyancsak 3-án, a 10 órai szentmise keretében lesz.

A diósgyőri Kolping-család Egyesület által szervezett Kol-
ping-akadémia előadássorozat következő programja augusz-
tus 5-én, kedden 19 órakor lesz a diósgyőri plébánia hittanter-
mében. Az előadás címe: Kreatív szeretet. Az előadó Horváth 
Zoltánné Ágnes, az egri Szent István Rádió önkéntese.

Az 1956-os Vitézi lovagrend Világszövetség köszönetet 
mond Miskolc polgármesterének, az alpolgármestereknek, 
valamint a városi közgyűlés Fidesz – KDNP-képviselőinek, 
hogy anyagilag támogatták erdélyi zarándokútjukat. 

hARAng-hÍREK

köszöNetNyilVÁNítÁs

Újabb programelemekkel bővül az idei 
lecsó- és pecsenyefesztivál, amelyet 
negyedik alkalommal rendeznek meg. 
A helyszín a Majális park, 
az időpont augusztus 2-a, 
szombat – a további részle-
tekről szerdán tájékoztattak 
a szervezők.

Az esemény fővédnöke, 
Csiszár Miklós városi jegyző 
elmondta, Miskolcon már ha-
gyománnyá vált a lecsófeszti-
vál, az önkormányzat pedig 
örömmel támogatja a rendez-
vényt.

– Úgy látjuk, s örömünk-
re szolgál, hogy a lakosok szí-
véhez nőtt ez a szórakoztató, 
gasztronómiai seregszemle. Mis-
kolc egyébként is fesztiválváros, 
így illik a sorba az idén is megren-
dezésre kerülő lecsófesztivál. Mint 
mondta, tavaly közel ötven helyen 
készítették a lecsót, versenykörül-
mények között. Miskolc több díjjal 
is hozzájárul a fesztiválhoz – lesz 
városi elismerés a lecsófőző verse-
nyen, a pecsenyekészítő versenyen, 
valamint a kutyaszépségversenyen 
is, ami új programelemként jelent-
kezik.

Kanyog Miklós főszervező a részletek-
kel kapcsolatban kiemelte, egy autóház 
három modellt mutat be a fesztiválon az 

érdeklődőknek. A közlekedéssel kapcso-
latban jelezte, az MVK Zrt. végállomásá-
nak egy részét parkolóként is használhat-

ják a kilátogatók, viszont azt ajánlotta, 
aki csak teheti, tömegközlekedéssel utaz-
zon a helyszínre.

– Délelőtt lezárják majd a Majális 
parkba vezető utat, de a vadasparkba za-
vartalanul bejuthat, aki szeretne. Ezút-

tal is közlekedik majd a gu-
mikerekes kisvonat, amely a 
tavalyi évhez hasonlóan, reg-
gel nyolc órakor a Gyermek-
városból indul, hogy az ott 
lakókat kihozza a fesztiválra 
– hangsúlyozta. Hozzátette, 
eddig huszonhét csapat ne-
vezett a gasztronómiai meg-
mérettetésekre, ebből kilenc 
a pecsenyekészítő versenyre. 
A lecsófőző versenyen három 
kategória lesz – a szakmai 
zsűrit az Országos Gasztro-
nómia Szövetség delegációja 
alkotja, de várhatók társadal-

mi ítészek is.
A lecsó- és pecsenyefesztivál saj-

tótájékoztatóján elhangzott még, 
hogy a színpadon is jeles, színes 
programokkal várják majd a ki-
kapcsolódni vágyókat. Több zene-
kar is bemutatkozik, s a most első 
alkalommal megszervezett kutya-
szépségversenyt is ott bonyolítják 
le. Jelen lesz emellett a rendezvé-
nyen a gombász egyesület, a Ba-
ráthegyi Vakvezető Kutyaiskola, 
képviselteti magát az Ökológiai 

Intézet, emellett a KAMA-projekt rész-
leteiről is tájékozódhatnak az érdeklő-
dők.

LECSÓ, pECSEnyE, SZÓRAKOZáS

A legnagyobb, legszebb, leg-
viccesebb, legcsúfabb, legki-
sebb kutyákat keresik majd 
hétvégén a Belvárosi Liget-
ben megrendezendő Nagy 
Állati Hétvégén. A két napon 
át tartó családi rendezvény 
elsődleges célja természetesen 
a szórakoztatás, de nemesebb 
vizekre is eveznek a szervezők. 
Felhívják a figyelmet a felelős 
állattartásra, s gyakorlati in-
formációkat is adnak ehhez.

A programot beharangozó 
sajtótájékoztatón Kiss Gábor 
alpolgármester, az esemény 
fővédnöke elmondta, örül a 
nagyszerű kezdeményezés-
nek, hiszen Miskolcon na-
gyon sokan tartanak állatot 
– főként kutyát. Ő is felhívta 
a figyelmet a felelős állattar-
tás fontosságára, hiszen, mint 
fogalmazott, az állattartás di-
vatos, főként a gyerekek kö-
rében, de fontos az is, hogy 
minél fiatalabb korban meg-
tanulják, hogyan kell felelő-
sen, jól bánni egy kutyával.

Az állati hétvégén lesz töb-
bek között kutyaiskola-be-
mutató, kitelepül a miskolci 
állatkert, számos amatőr ver-

seny pedig a kutyások kedvét 
keresi majd. A kategóriák kö-
zött szerepel majd a legszebb, 
legcsúfabb, legnagyobb, leg-
kisebb, legviccesebb kutya.

Bemutatkoznak a rendőrku-
tyák, a Spider Mentőcsoport 
mentőkutyái, a Mancs a Kéz-
ben Mentőkutyás Egyesület és a 
Borsod Dogsport is, de lesz yor-

ki találkozó, és érkezik a MÁSA 
is – ők gazdit kereső kiskutyá-
kat is magukkal hoznak, az Új 
Hajnal Főnix Alapítvány pedig 
terápiás kutyáit mutatja be.

A Nagy Állati Hétvége 
szombaton, délelőtt 10 óra-
kor kezdődik, s vasárnap is 
ugyanebben az időpontban 
nyílnak majd meg a Belvárosi 
Liget kapui, hogy egy igazán 
család- és állatbarát program 
fogadhassa az érdeklődőket.

gasztronómiai fesztivál, ínyenceknek

fOTÓ: f. KAdERjáK CS.



Idén is megtartották a Szent Anna-napi római katolikus búcsút, a szent nevét viselő belvárosi templomban Miskolcon. Elő-
ző nap, szombaton egész napos szentségimádást tartottak a templomban, az egyes egyházközségek imaóráival. A szabadtéri 
ünnepi szentmisét július 27-én, vasárnap délelőtt tíz órától Kozma Imre atya, irgalmasrendi szerzetes, a Magyar Máltai Szere-
tetszolgálat elnöke mutatta be. A búcsú a templom körüli körmenettel ért véget.    Fotó: Mocsári L. 
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Vízóra-leolvasónak adták 
ki magukat

Lopás bűntett elkövetésének gyanúja miatt indított eljárást a Me-
zőkövesdi Rendőrkapitányság ismeretlen tettesek ellen. A nyomozás 
adatai szerint az elkövetők július 23-án egy mezőkövesdi társashá-
zi lakásnál, az ott lakó 84 éves nénit megtévesztve, magukat vízó-
ra-leolvasónak kiadva, a lakásból különféle arany ékszereket tulaj-
donítottak el, több millió forint értékben. A hatóság a szökésben lévő 
gyanúsítottak egyikét Budapesten július 24-én elfogta. G. Sándor 
56 éves halmajugrai lakost bűnügyi őrizetbe vették, s ügyészi indít-
ványra július 27-én előzetes letartóztatásba helyezték.

EFOTT rendőrszemmel
Az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találko-

zója (EFOTT) bizto- sításában több mint 300 rendőr vett részt. 
Súlyosabb bűncse- lekmény nem történt, azonban két 

országos körözött, vala-
mint több intézeti szöke-
vény is rendőrkézre került. 
A rendőrök kilenc személy-
lyel kábítószer birtoklása, 

illetve új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntett, két fővel jármű-
vezetés ittas állapotban, míg további egy fővel szemben garázdaság 
vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kezdeményeztek 
büntetőeljárást. Egy esetben intézkedtek személyi sérüléssel járó 
közlekedési baleset helyszínén és további hat fő érdekében alkal-
maztak biztonsági intézkedést.

Felborult a robogós
Közlekedési baleset történt július 28-án, hétfőn, késő délután Mis-

kolcon, az Ifjúság útján, ahol egy robogós eddig még ismeretlen 
okokból az útpadkára hajtott, a jármű felborult, a sofőr pedig megsé-
rült. A helyszínre gyorsan kiérkeztek a rendőrök, illetve a mentőszol-
gálat munkatársai, akik további ellátásra elszállították a sérültet. 

Viharkárok Borsodban
Megyénkben is komoly károkat okozott július 29-én a délutá-

ni vihar. Alsóbereckiben, az Arany János utcában egy húsz mé-
ter magas eperfa dőlt egy melléképületre, a Rákóczi utcában egy 
melléképület tetőszerkezetét kapta fel a szél, egy fa villanyoszlop 
is megrongálódott. Az érintett utcaszakaszt a javítási munkák 
idejére áramtalanították, a szolgáltatás estére állt helyre. A Sza-
badság utcában egy parasztház cserépfedését bontotta meg a szél, 
amit helyi munkások a vihar után helyreállítottak. Borsodivánka 
és Tiszavalk külterületén útra dőlt fát, Mezőkövesden, az Olajfa 
úton egy veszélyesen megdőlt fát kellett eltávolítani. Személyi sé-
rülés egyik esetben sem történt.

Heti Horoszkóp
Kos (03. 21–04. 20.) Új ismeretekkel és ismerősökkel gazdagod-
hat ezen a héten. Főleg a társasági életre koncentrál, de szívesen 
segít valakinek, aki támogatásért fordul Önhöz. Pozitív kisugár-

zása környezetére, munkatársaira is jó hatással van.

Bika (04. 21–05. 21.) Kevés a munkakedve a hét elején, nyo-
mott a hangulata. Szerencsére ez a hét vége felé változik, feltöl-
tődik energiával és izgalmas új dolgokba fog. Megtalálja azokat a 

feladatokat, amik igazán felkeltik érdeklődését és lekötik.

Ikrek (05. 22–06. 21.) Akad pár kellemetlen pillanata a követke-
ző napokban, és nem is a saját hibájából. Próbálja az önt körülvevő 
fejetlenséget átlátni, és átgondoltan megszervezni a feladatokat. 

Nemsokára újra a régi kerékvágásban mennek a dolgok.

Rák (06. 22–07. 22.) Sok kis ügyes-bajos intéznivalója miatt 
elaprózódik az ideje, ezért egyre többször érzi úgy, sosem éri ma-
gát utol. Próbáljon meg részletesebben tervezni, és ahhoz jobban 

tartani magát. Céljaihoz így sokkal közelebb kerül.

Oroszlán (07. 23–08. 23.) Eredményes és nagyon kellemes na-
pok érkeznek. Tele van energiával, jó ötletekkel. Tervei megvaló-
sításába ezen a héten érdemes belevágnia. Akár új vállalkozás, 

akár lakásfelújítás – elégedett lesz a végeredménnyel.

Szűz (08. 24–09. 23.) Próbálja megőrizni a nyugalmát, lehető-
leg kerülje azokat a helyzeteket, amik konfliktusokba torkollhat-
nak. Ez nem is esik nehezére, mivel Ön alapvetően megfontolt és 

körültekintő. A héten ne bonyolódjon peres ügyekbe sem.

Mérleg (09. 24–10. 23.) Néhány változásra van szükség az éle-
tében ahhoz, hogy teljesen jól érezze magát a továbbiakban is. 
Adjon hangot véleményének, nyugodtan tegye szóvá, mi az, ami 

nem tetszik Önnek akár a magánéletében, akár a hivatásában. 

Skorpió (10. 24–11. 22.) Nem ártana átgondolni a másokhoz 
fűződő viszonyát a közelgő napokban. Ideje átértékelni a kapcso-
latait, és lehetőség szerint kiiktatni az életéből a negatív kisugár-

zású személyeket, vagy mérsékelni a közösen töltött időt.

Nyilas (11. 23–12. 21.) Ennek a hétnek a napjai változatosan 
telnek, még ha nem is tudott szabadságra menni, akkor is. Alko-
tókedve szárnyal, remek megoldásokat talál mindenféle problé-

mára, helyzetre, úgy a munkahelyén, mint a magánéletében. 

Bak (12. 22–01. 20.) Bár nem hajlamos rá, most könnyen elő-
fordulhat, hogy túlvállalja magát. Igyekezzen átgondolni, meny-
nyi feladat az, amit még gond nélkül sikerre vihet, különben 

elúszik a határidőkkel, és az nem csak Önnek lesz kellemetlen.

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Még ha szabadságon is van, aktívan 
tölti el az idejét. Élményekben bőven lesz része a következő moz-
galmas és sikeres időszakban. Olyan emberek is elismerik teljesít-

ményét, akik eddig látszólag nem foglalkoztak Önnel. 

Halak (02. 20–03. 20.) Gyorsan változik a hangulata, ha nem a 
kedve szerint történnek a dolgok, nagyon elveszti a lelkesedését. 
Régebben húzódó dolgait ideje lezárni, lehetőleg ne húzza el so-

káig a teendői megvalósítását. Szabadságát töltse aktívan.

Csak a Diósgyőr!

Új, négyrészes kereszt-
rejtvényünkben a DVTK 
labdarúgócsapat néhány 
játékosának neveit rej-
tettük el. Kérjük, a meg-
fejtéseket együtt, legké-
sőbb augusztus 19-én 
(kedden) éjfélig juttassák 
el szerkesztőségünkbe. A 
helyes megfejtést beküldők között egy-

egy 2014-es, Miskolci 
Ka lendáriumot sorso-
lunk ki. Előző rejtvényünk 
helyes megfejtései: HOO-
LIGANS, 2.  QUIMBY, 3.  
TANKCSAPDA, 4.  ZAN-
ZIBÁR. A Miskolci Agro-
kultúra Kft. ajándékát 
nyerték: Duló Józsefné 

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

MiNdeNkit érHet jogeset

Forró NyoMoN

rEnDőrségi FElvéTEl

Tizedszer rendezték meg július 26-án az élethű hajómodel-
lek miskolci Vörösmarty Kupája elnevezésű, országos, nyílt ver-
senyt, amely egyben Brungel Ferenc-emlékverseny is volt. A 
Vörösmarty Mihály Művelődési Ház Modellező Köre által szer-
vezett miskolci viadalra idén is több mint negyven versenyző és 
legalább ugyanannyi hajó érkezett az ország minden részéből, 
Ózdtól Szegeden át egészen Székesfehérvárig.

A  hét  fotója
Mocsári L. FeLVéteLe

élethű  
hajómodellek

szeNt 
ANNA- 
Búcsú
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