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Hirdetés

Nagyszabású rendezvénysoro-
zattal készül augusztus 20-ára, 
államalapító Szent István király 
ünnepére Miskolc önkormány-
zata. Itt lesz a Szent Korona má-
solata a koronaőrökkel, családi 
programokon kapcsolódhatnak 
ki az érdeklődők, lesz állampol-
gári eskütétel és kenyérszen-
telés is. Idén újra gyönyörköd-
hetünk ünnepi tűzijátékban, 
legújabb fejlesztésű, hazánk-

ban korábban még 
nem használt pirotech-
nikai elemekkel.

GazdaG proGraMKíNálat
augusztus 20-án

tűzijátékkal!

4–5.
oldal

MISKolcIaK építik a várost

Egyre több új munkahely 7.
oldal

Kriza ákos polgármester csütörtökön közleményben cáfolta a Miskolci cigány Nemzetiségi Önkormány-
zat elnökének állítását, hogy bármiféle „megállapodás” született volna a kilakoltatások felfüggesztésé-

ről. kriza ákos közleményében hangsúlyozza: semmiféle megállapodás nem született a roma veze-
tő és Miskolc polgármestere között. a városban, a jogszabályok és a városi rendeletek betartása 
mellett tovább folytatódik a nyomortelepek felszámolása.

Diósgyőrből is 
rEpülNEK 

a „fészekrakók”

FolytatódIK 
a NyoMortElEpEK 
felszáMolása!

2.oldal

3.
oldal

elsöprő érDeklőDés,
inforMációs vonal!

3.
oldal

salkaházi prograM:
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Régi rajzfilmfigura, a rózsaszín pár-
duc jut eszébe az embernek ezekről a 
megfakult vörösökről, akik manapság 
különféle, magukat baloldalinak ne-
vező csoportokra szabdalva folytatják 
egymással (is) kisstílű hatalmi har-
caikat. Emlékezhetünk, a rózsaszín 
párduc is fáradhatatlan volt a dolgok 
elbaltázásában, mindezt elképesztő 
energiával, kitartással, s helyenként 
már irracionális szemtelenséggel páro-
sítva. 

Miskolcon Varga László MSZP-s 
képviselő az utóbbi időszak sztárja, aki 
korábban nem sok vizet zavart. Legin-
kább az ifjúszocialista utánpótlás kör-
nyékén sertepertélt, demonstrálván, 
hogy a vidéki ifjúbal is képes olyan gi-
gerlis arcszőrzetet növeszteni, mint a 
fővárosi első vonal. Mostanság viszont 
– miután 373 darab szavazattöbbséggel 
(szóval, elsöprő fölénnyel) képviselővé 
választották – öntudatra ébredt, mint 
a SkyNet a Terminátor 3-ban, és úgy 
osztja az észt, mint Schwarzenegger a 
rakétalövedéket a jelzett filmben. Szá-
mon kér, tanácsokat ad stadionfejlesz-
tési, Tapolca-beruházási ügyekben, sőt, 
odáig ment, hogy állítólag félelmetes 
MSZP-s lobbierejének a latba vetését is 
megemlítette a beruházások ügyében. 

A hírek szerint ez a szóban forgó 
sajtótájékoztatón is kisebb derültséget 
keltett. A kérdés viszont ezzel sem ke-
rülhető meg: miért nem 2010 előtt ka-
matoztatták Varga Úr és (elv)társai 
hatalmas lobbierejüket a miskolci be-
ruházások érdekében? Akkor, amikor 
nyolc évig ők voltak kormányon, ők ve-
zették az önkormányzatot, s frakciónyi 
helyi országgyűlési képviselőjük volt 
a parlamentben – Káli Sándoron, Fe-
dor Vilmoson, Tompa Sándoron, Szűcs 
Erikán át egészen Gúr Nándorig? Szűcs 
Erika egy ideig még miniszterként is 
fogyasztotta a pogácsát, a magyar de-
mokrácia nagyobb dicsőségére. 

Hol volt ez a hatalmas lobbierő, 
amikor Tapolcát olyan mértékben 
hagyták leromlani, hogy lakói kétszer 

is népszavazást 
kezdeményeztek 
elkeseredésükben, 
hogy elszakad-
hassanak Mis-
kolctól? Arról már 
ne is beszéljünk, hogy a baloldal, vá-
lasztási győzelme esetén egy az egyben 
leállította volna a stadionépítéseket, 
ebből soha nem csináltak titkot. Való-
ban elképesztő szemtelenség kell hoz-
zá, hogy valaki ebből a levitézlett tár-
saságból most még a fideszes vezetés 
alatt beindult tapolcai fürdőépítést, 
diósgyőri stadionfejlesztést kritizál-
ja… Mint ahogy ahhoz is, amit ezek 
a kifakult, MSZP-s rózsaszín párdu-
cok a szépkorúak elismerésére szol-
gáló Salkaházi programról mondo-
gatnak – hogy például miért csak 10 
ezer forintot ad a város az időseknek, 
meg különben is, ez szerintük hitelből 
megy, stb. Már a gondolkodásuk is 
árulkodó: a szeretteinknek adott szál 
virág esetében sem a dolog anyagi ér-
téke a fontos, hanem a gesztus, a tisz-
telet… Náluk viszont a pénz a lényeg. 
(Pláne, ha az ő zsebükben van). 

De ha már itt tartunk, ők meny-
nyit adtak a miskolci szépkorúaknak, 
regnálásuk nyolc éve alatt? Egy fillért 
sem, pedig biztos futotta volna abból a 
harmincmilliárdból, amennyivel pél-
dátlanul eladósították a várost! Most 
ők vádolják hitelfelvétellel a fideszes 
vezetést, amelyik lenullázta ezt a ha-
talmas tartozást, és kiszabadította 
Miskolcot a katasztrofális adósság-
csapdából, amibe az MSZP-sek taszí-
tották? A szemtelenségnek ezek sze-
rint tényleg nincs határa?

Történetükben először nézzenek 
már tükörbe ezek a rózsaszín párdu-
cok, és talán jobban járnak, ha követik 
a bősz hallgatásban jelöltjük, Pásztor 
Albert példáját, aki legfeljebb a Face-
bookon tesz közzé néha talányosan hő-
sies közleményeket, amelyeket aztán 
mindenki úgy értelmez, ahogy akar. 

TóTh Gy. LászLó

Rózsaszín párducok

Pásztor Albertnek hat napra volt szüksége ah-
hoz, hogy a miskolci közvéleményt leginkább 
foglalkoztató kérdésben, a számozott utcai ki-
lakoltatások ügyében megszólaljon. 

Ezen persze egyáltalán nem lehet csodálkozni, 
mert Pásztor Albert a jelölése óta lényeges kérdé-
sekben önállóan nem dönthet, a döntéseket he-
lyette Budapesten hozzák meg. Most sem történt 
másként, először meg kellett várnia a nyílt paran-
csot Budapestről, amit személyesen Juhász Pé-
ter (képünkön), az Együtt-PM társelnöke hozott 
meg számára – hangzott el a Fidesz szerdai, mis-
kolci sajtótájékoztatóján.

– Juhász Péter a miskolci polgármesteri hivatal 
lépcsőjén jelentette ki, hogy a nyomortelep-felszá-
molást és a kilakoltatásokat azonnal le kell állíta-
ni. A parancsnak megfelelően Pásztor Albert ki-
adott egy közleményt a Facebook oldalán, amely 
szerint a Miskolcon jelenleg folyó, a város 35 ezer 
helyi polgárának az aláírásával megerősített nyo-
mortelep-felszámolási programot nem támogatja 
– idézte Kiss János Fidesz-frakcióvezető.

– Ezzel szemben támogatja a saját titkos prog-
ramját a nyomortelepekkel kapcsolatban, amiről 

senki, még talán saját maga sem tudja, hogy mi-
ről szól. A titkos programot talán Nagy-Korsa Ju-
dit ismerheti, aki Juhász Péter mellett állva a kö-
vetkezőket mondta: „mindenkinek figyelembe 
kell venni az emberi jogait, és ha ősszel többséget 
szerez a mostani ellenzék, mindenféleképpen hu-
manista megoldást találnak erre a problémára”.  
– A miskolci baloldal korábban igazán huma-
nista módon ingatlancsaló bűnözők tömege-
it engedte be a környező falvakból Miskolcra, 
majd szintén humanista módon hagyta őket, 
hogy éveken át rettegésben tartsanak tisztességes 
magyar embereket. A szocialista humanizmus 
azonban Miskolcon csúfosan megbukott, és 35 
ezer miskolci választópolgár 2014-ben inkább a 
kemény kézre, és a törvényes rendre szavazott – 
hangsúlyozta a frakcióvezető.

Látván a jog- és jó ízlést sértő helyzetet, a Civil 
Összefogás Fórum Miskolci Klubja már nem 
mehet el szó nélkül a történések mellett – fogal-
maz közleményében a CÖF Klub Miskolc.

„Mára országos ismertségre tett szert a miskolci 
nyomortelepek felszámolásának programja, nem 
utolsósorban a liberális baloldali média aktív köz-
reműködésével. Időközben néhány, állítólag roma 
jogvédő tüntet a város reprezentatív főterén, a Vá-
rosház téren azt demonstrálva, hogy a város ve-
zetése jogszerűtlen eszközökkel próbál lehetetlen 
helyzetben lévő embereket az utcára tenni.”

„A város vezetésének, Kriza Ákos polgármes-
ternek a törekvéseivel szembehelyezkedők min-

den eszközt megragadnak annak érdekében, 
hogy a jogszerűen kitelepített lakosokat áldozat-
ként állítsák be és elsiklanak a tények fölött, hogy 
ezek az emberek több éven keresztül nem fizet-
tek, tartozásokat halmoztak fel, illetve képtelenek 
voltak a közösségi együttélés szabályainak be-
tartására. Mindannyian jól tudjuk, hogy ezekre 
a kérdésekre Miskolcon is választ kell adni, nem 
odázható tovább a kérdés megoldása, mivel az el-
múlt közel húsz évben a romaprogramok végre-
hajtására elköltött milliárdok, úgy tetszik, nem 
azok boldogulását szolgálták, akiknek a progra-
mok hangzatos célkitűzései alapján szánták” – 
írják egyebek mellett a CÖF Klub Miskolc köz-
leményében.

A Fidesz-kormány és parlamen-
ti többsége nemcsak minden idők 
egyik legnagyobb stadionfejlesz-
tését határozta el Diósgyőrben, de 
lehetőség nyílt újabb, milliárdos 
nagyságrendű, a DVTK Akadémia 
létrejöttét megalapozó fejlesztések 
előkészületeinek a megkezdésére is – 
emelte ki pénteki sajtótájékoztatóján 
Kiss János, a miskolci Fidesz-frakció 
vezetője. 

Kiss János elmondta, mára végképp 
kiderült, ha a baloldal nyerné az őszi 
választásokat Miskolcon, a stadion 4,5 
milliárdos fejlesztése és az edzőköz-
pont létrehozása csak hiú ábránd le-
hetne. – Mindannyian jól emlékszünk 
arra, hogy az áprilisi országgyűlési vá-

lasztásokon az MSZP és szatellitpártjai 
Miskolcot is teleszórták a ,,Kórházak 
kellenek, nem stadionok” szlogennel. 
Pásztor Albert egyik kedvenc pártja, az 
Együtt-PM pedig egyenesen törvény-
javaslatot nyújtott be a parlamentben a 
stadionok ellen, Stadionstop címmel – 
emlékeztetett Kiss János.

Néhány napja Gréczy Zsolt, Gyur-
csányék szóvivője az FTC-stadion bu-
dapesti megépítését üdvözölte és jó hír-
nek nevezte. Aztán viszont kijelentette, 
hogy a párt minden további stadion-
fejlesztést, így a diósgyőrit is, elutasít és 
követeli, hogy állítsák le a stadionfej-
lesztési programot.

– Gyurcsányék ezzel a nyilatkozat-
tal egész egyszerűen arcon csapták 
a miskolciakat. Megszégyenítették a 

DVTK-t – fogalmazott Kiss János. – A 
DK-s pártszóvivő közleményéből vilá-
gosan kiderül, hogy Gyurcsányék és a 
baloldal szerint a miskolci szurkolók 
nem érdemelnek új stadiont, és ami 
Budapesten még megépülhetett, az 
Miskolcnak már nem jár. 

A frakcióvezető hozzátette: ezek 
után nincs kétségük afelől, hogy a 
baloldal keresztbe feküdne a beruhá-
zásnak, minden eszközzel megaka-
dályozná az új stadion felépítését. – A 
Fidesz-frakció képviseletében azon-
ban megnyugtatom a szurkolókat: 
ha ősszel ismét a Fidesz kap bizalmat 
Miskolcon, az új stadion minden 
baloldali utálkozás és pofátlanság el-
lenére, fel fog épülni! – zárta szavait 
Kiss János.

Kriza Ákos polgármester csütörtö-
kön közleményben cáfolta a Miskolci 
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
elnökének állítását, hogy bármiféle 
„megállapodás” született volna a kila-
koltatások felfüggesztéséről.

„A Miskolci Cigány Nemzetiségi Ön-
kormányzat elnöke valótlanul állítja, 
hogy megállapodtak Miskolc polgár-
mesterével abban, hogy legalább két hó-
napra felfüggesztik a kilakoltatásokat 
Miskolcon. Szintén valótlanul állítja Vá-
radi Gábor elnök azt, hogy megállapo-
dás született arról is, hogy az úgyneve-
zett számozott utcákban lakóknak csak 
miskolci lakóhelyet ajánl fel a város. Ez-
zel szemben a valóság az, hogy semmi-
féle megállapodás nem született a roma 

vezető és Miskolc polgármestere között. 
Sőt, a mai tárgyaláson immár két állam-
titkár jelenlétében is leszögeztem: Mis-
kolcon minden csak a jogszabályok és a 
városi rendeletek betartása mellett tör-
ténhet a nyomornegyedek felszámolása 
kapcsán” – hangsúlyozta Kriza Ákos.

„A mai egyeztetésen, amelyre hivatko-
zik a cigány kisebbségi vezető, mindösz-
sze annyi történt, hogy a nyomortelepek 
felszámolásának eljárásában a Máltai 
Szeretetszolgálat mediátor szerepet vál-
lalt, amit mindkét fél üdvözölt. Ennyi. A 
nyomornegyed-felszámolások ügyében 

nincs semmilyen meghátrálás a városve-
zetés részéről.

A belügyminisztériumban megtar-
tott egyeztetésen egyébként részt vett 
még Pogácsás Tibor belügyminisztéri-
umi önkormányzati államtitkár, Czibe-
re Károly, szociális ügyekért és társadal-
mi felzárkózásért felelős államtitkár – és 
munkatársaik – valamint Vecsei Miklós, 
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alel-
nöke is. A tény tehát az, hogy Miskolcon 
tovább folytatódik a nyomornegyedek 
felszámolása!” – zárul Kriza Ákos köz-
leménye.

Miskolcon folytatódik  
a nyomortelepek  
felszámolása!

„Pásztor Albert ellenzi a telepfelszámolási 
programot!”

„Ezekre a kérdésekre választ kell adni”

„A magyar baloldal nem akar új stadiont Diósgyőrben”
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A Miskolc főterén demonstráló 
„jogvédők” között információink 
szerint olyan roma politikusok is 
megfordultak, akiket adócsalással 
vádolnak, illetve jogerősen, letölten-
dő börtönbüntetésre ítélt a bíróság. 

Hétfőn nyílt levelet írt Orbán Vik-
tor miniszterelnöknek az úgynevezett 
„Kitelepítés Elleni Bizottság” meg-
bízásából Váradi Gábor, a Miskolci 
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke, a demonstráció egyik szerve-
zője. Váradi azt várná a kormányfőtől, 
hogy jelöljön ki egy kormánybiztost, 
aki „feltérképezi azokat a problémá-
kat, amelyek a mostani krízishez ve-
zettek.” 

A lakosság viszont támogatja az ön-
kormányzat nyomortelep-felszámolá-
si programját – nemrégiben Miskolc 
legsikeresebb aláírásgyűjtési akciója 
zajlott ezzel kapcsolatban – s javarészt 
értetlenül áll a cigánydemonstráció 
előtt. Ehhez az is hozzájárul, hogy a hí-

rek szerint olyan roma politikusokat is 
felvonultatnak a szervezők, akik nem 
épp törvénytisztelő magatartásuk mi-
att váltak ismertté.  A tiltakozók sát-
rait állítólag egy BMW személyautó-
val szállítottak a helyszínre, melynek 
tulajdonosa az az F. László, aki rokoni 
kapcsolatban áll a hírhedt olaszliszkai 
lincselés egyik elkövetőjével, aki jelen-
leg életfogytig tartó fegyházbüntetését 
tölti. F.  László Olaszliszkán működte-
tett cége az állami adóhatóság nyilván-
tartása szerint végrehajtási eljárás alatt 
áll, állítólag több millió forintos tarto-
zás miatt. Féltestvére, Dancs Mihály, a 
Roma Polgárjogi Mozgalom Borsod 
megyei elnöke ugyancsak ellátogatott 
a tüntetésre, hogy néhány uszító mon-
dattal „segítse roma testvéreit.” Dan-
csot 2009-ben, első fokon három év és 
öt hónap letöltendő börtönbüntetésre 
ítélte a Sátoraljaújhelyi Városi Bíróság, 
társtettesként, üzletszerűen elkövetett, 
jelentős kárt okozó csalás és magán-
okirat-hamisítás miatt.                     Kégl I. 

Bűnözőkkel  
demonstrálnak?

A diósgyőri városrészben is megkez-
dődött a „fészekrakós” lakások 
kiürítése, több lakást birtokba 
vettek itt is a MIK szakemberei. 
Az eljárások folytatódnak, au-
gusztus végére a tervek szerint 
összesen 109 olyan ingatlannal 
rendelkezik már az önkormány-
zat, ahonnan kiköltöztették a „fé-
szekrakókat”.

A héten a Kuruc utcán is birtokba vet-
te a város az első „fészekrakós” lakást, a 
81. sz. társasház negyedik emeletén. Az 
öt évig itt élő, tízfős (!) család nem várta 
meg, hogy utcára rakják őket, egy nap-
pal korábban önként kiköltöztek, kiürí-
tették a lakást. Csupán néhány ottha-
gyott bútordarab fogadta hétfőn délelőtt 
a MIK Zrt. munkatársait, akik átnézték 
a lakást, pótolták az ablakokról hiányzó 
kilincseket, zárat cseréltek az ajtón.

Tyukodi Imréné éppen az ominózus 
lakás alatt lakik, azt mondja, az elmúlt 
öt évben, amióta ez a család ideköltözött, 

nem sok nyugtuk volt. Állandó volt a zaj, 
kiabálás, veszekedés, zenehallgatás, mu-
latozás. Nappal sem volt egyszerű, de éj-
jel kibírhatatlan.

Az már csak „hab a tortán”, hogy a 
kiköltözők nem fizettek semmilyen 
rezsiszámlát az öt év alatt. Nagy tarto-
zást halmoztak fel, erősíti meg Novák 
Józsefné, a Váralja Lakásszövetkezet 
elnöke is. Mint elmondta, további öt 
olyan lakás van a Kuruc utcán, ame-

lyeknél folytatódhat a kilakoltatás és 
birtokbavétel, ez csak az első állomás 

volt. A lakók nagyon boldogok, hogy 
a város vezetése elindította ezt a fo-
lyamatot. 

Eddig 93 „fészekrakós” ingatlan 
birtokba vétele történt meg a 173-
ból, amelyeknél megvette az önkor-

mányzat a banki követelést. Ezen kí-
vül 17 olyan ingatlan van még, ahol az 

árverésen szintén nyertes licitet adott az 
önkormányzat, azonban az még nem 
emelkedett jogerőre.

Ha ez megtörténik, akkor ezeket is 
birtokba veszik, mondta el Schweick-
hardt Gyula, a polgármesteri hivatal 
projektvezetője. A lakásokat a birtok-
bavétel után felújítják, majd bérbe adják 
fiatal helyi családoknak. Megállapodást 
kötött az önkormányzat már a Miskol-
ci Egyetemmel és a helyi katasztrófa-
védelmi főigazgatósággal is, így fiatal 
egyetemi oktatók, doktoranduszok és 
tűzoltók is önkormányzati bérlakáshoz 
juthatnak.

salkaházi program:  elsöprő érdeklődés!
Csaknem 23 ezer miskolci nyugdíjas jelezte hét közepéig, 

hogy részt kíván venni a Salkaházi Sára Programban. Koczák 
Szilvia, a városháza szóvivője elmondta, napi átlagban mintegy 
1300-1500 kérelem érkezik be. Augusztus 11-ig összesen kö-
zel 23 ezer miskolci nyugdíjas jelezte, hogy részt kíván venni 
a programban, és igényli az ez évi 10 ezer forintos, adómentes 
támogatást. Ebből már több mint 22 ezer esetben állapították 
meg a jogosultságot.

Mint ismeretes, lehetőség szerint augusztus 15-éig kérték 
postán vagy személyesen eljuttatni az értesítő levél mellett ta-

lálható kérelmi lapot a polgármesteri hivatalba. Ha azonban 
valakinek nincs lehetősége eddig az időpontig benyújtania ké-
relmét, vagy ezt követően válik nyugdíjassá, az december 31-
éig még jelentkezhet a programba.

Az Egészségügyi és Szociális Osztály ügyfélszolgálatán létre-
hozták a Salkaházi Sára Miskolc Programmal kapcsolatos infó-
vonalat. Az érdeklődők a 46/512-700/4190-es melléken, illetve 
a közvetlenül is hívható 46/512-703-as telefonszámon kaphat-
nak információkat a program részleteiről. A vonal minden nap 
8-tól 16 óráig, szerdán 17.30-ig, pénteken 12 óráig hívható.

A tapolcaiak türelmét kéri a város-
háza a régi strand melletti építkezés 
és útszűkületek miatt. A területen 
jelenleg az új uszodához vezető táv-
hővezetéket fektetik, ezért nehezebb 
most közlekedni Miskolctapolcán.

A munkálatok miatt hetek óta több 
utcában is korlátozták a forgalmat. A 
lakók és a turisták panaszkodtak a por 
és a hangzavar miatt. Van viszont, aki 
türelmes.

Lukács Barnabás környékbeli pél-
dául azt mondja, megéri várni, hiszen 
az uszoda hamarosan elkészül, ezt to-
vább fogják fejleszteni stranddá, ami 
az egész városrésznek hasznára vá-
lik. A csőfektetés főként a régi strand 
melletti Görömbölyi utcát és a Csabai 
utcát érinti, ott most szűkebb sávon 
lehet közlekedni. Sokan azt kifogá-
solják, hogy éppen nyáron, az idegen-
forgalmi szezon közepén kezdték el 
kiépíteni az új strandhoz vezető csö-
veket.

Rostás László, Miskolc főépítésze 
ennek kapcsán úgy nyilatkozott: az 

engedélyeket csak úgy tudták besze-
rezni, hogy erre az időszakra essen az 
építkezés. Mint mondta, türelmet kér 
a miskolctapolcaiaktól, egy építkezés 
sajnos mindig kellemetlenséggel jár, s 
vannak kerülőút-lehetőségek is.

Aki el szeretné kerülni az építke-
zést, annak érdemes a Csabaival pár-
huzamos utcát választania, vagy le-
parkolni a tapolcai nagyparkolóban. 
A vezetékfektetés várhatóan még két 
hétig tart. Augusztus 16-án hajnalban véget ér 

a Tiszai pályaudvar és a Selyemrét 
között, illetve éjszakánként a teljes 
villamosvonalra meghirdetett vá-
gányzár. 

A Tiszai pályaudvarról az utolsó 
villamospótló autóbusz szombaton 
03.37-kor, az első villamos 04.07-kor 
indul. Felső-Majláthról az utolsó vil-
lamospótló 04.15-kor, az első villa-
mos 04.40-kor indul szombaton. Ezt 
követően minden indulási időben vil-
lamosok közlekednek a meghirdetett 
nyári menetrend alapján. Szombat lé-

vén, így indulni fog a 0-s villamos is 
– tájékoztatott közleményében a Mis-
kolc Városi Közlekedési Zrt. 

Mint ismeretes, július 14-én meg-
kezdődött a Tiszai pályaudvar vil-
lamos-végállomás esélyegyenlőségi 
akadálymentesítése, valamint vá-
gányfelújítás kitérőcserékkel, energe-
tikai és részleges peronátépítéssel. A 
külső ív mostanra elkészült, forga-
lomkész, ezért augusztus 16-tól egy 
vágányon megindulhat a forgalom. A 
belső kör használatba vétele a váltók 
beállításával és a peron akadálymen-
tesítésével október 31-ig készül el.

távhővezetéket fektetnek miskolctapolcán

diósgyőrben is megkezdődött  
a „fészekrakók” kilakoltatása

augusztus 16-tól  
megszűnik a vágányzár
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Növekvő turisztikai 
bevételek Miskolcon

Augusztus 8-án a KSH közzétette az első féléves turisz-
tikai statisztikai adatokat. Eszerint Miskolcon a vendégéj-
szakák száma az első félévben összesen 21,58 százalékkal 
nőtt a tavalyi adatokhoz képest, összesen 21 807 vendégéj-
szakával. A kereskedelmi szálláshelyek összes bruttó szál-
lásdíjbevétele összesen 230 660 000 forinttal nőtt a 2013. évi 
hasonló adatokhoz képest, ami 34,3 százalékos növekedést 
jelent.

A külföldi vendégéjszakák száma 30,7 százalékkal nőtt 
júniusban a 2013. évi júniusi adatokhoz képest, az év első 
felében pedig összesen 19,3 százalékkal. Tavalyhoz képest 
idén júniusban a miskolci szálláshelyek külföldi bruttó 
szállásdíjbevétele 51,2%-os növekedést mutatott, az év első 
felében pedig 29,8 százalékos volt a külföldi bruttó szállás-
díj-növekedés.

A belföldi vendégéjszakák száma 2013 I. feléhez képest 
22,6 százalékkal nőtt 2014 első felében. A júniusi belföldi 
vendégéjszaka-növekedés Miskolcon 11,9 százalékos volt 
az előző évhez képest. A kereskedelmi szállások belföldi 
bruttó szállásdíjbevétele 189,4 millió forinttal nőtt az előző 
év első feléhez képest.

Miskolcra érkezett szerdán Do-
bos Judit, az Év utazója (képün-
kön jobbról). A Magyar Turiz-
mus Zrt. májusban hirdetett 
pályázatot a cím elnyerésére, a 
felhívásra hozzávetőleg száz fi-
atal jelentkezett. A nyertes fela-
data mindössze annyi, hogy tíz 
hét alatt beutazza Magyaror-
szágot, s megossza élményeit az 
érdeklődőkkel videókban, 
blogbejegyzésekben. 

A pályázatot egy 23 éves deb-
receni lány, Dobos Judit nyerte 
meg, akit egy háromfős stáb kí-

sér. – A legextrémebb, legfiata-

losabb kalandokat próbáljuk ki, 
tíz hét, tíz hazai régió. A belföldi 
turizmusra szeretnénk felhívni 
a fiatalok figyelmét. Arra, hogy 
nem kell külföldre utazniuk ah-
hoz, hogy izgalmas, kalandos 
élményeket szerezzenek, mert 
Magyarországon is számtalan 
remek hely, klassz lehetőség van 
– mesélt a célkitűzésükről Tokár 
Tamás műsorvezető.

Városunkban az első megál-
ló a Szent István-barlang volt, 

majd Lillafüred a Palotaszálló-
val. A Miskolcra utazáshoz egy, 
az Északerdő Zrt. által üzemel-
tetett kisvonaton vezetett az út, 
ahol Judit még a „volán” mögé is 
beülhetett.

A belvárosban a Miskol-
ci Nemzeti Színház homlok-
zatát díszítő, hatalmas Shakes-

peare-portré ihlette meg az Év 
utazóját – melyet meg is örökített 
– majd a Miskolc Bolt és Caféban 
tekintette meg a különleges mis-
kolci szuveníreket. 

A túra következő állomása – a 
fiatalok figyelmét mi más is kelt-
hetné fel jobban, mint a minősé-
gi, egyedi sör – a Kortyolda volt. 
Judit és Tamás csapolt a finom 
Kortyból, a gesztenye- és a vilá-
gos sörből – egy kis sörtörténe-
lem is járt az ital mellé – majd út-
nak indultak a sétálóutcán, hogy 
leteszteljék a miskolciakat, felis-
merik-e a különleges, kézműves 
sört, amit a belváros szívében 
mérnek.

A Szinva terasz kihagyhatat-
lan élmény, ahogyan a Miskolci 
lányok kompozíció is – Judit tisz-
teletbeli miskolci lány lett köztük.

Nagyszabású rendezvényso-
rozattal készül augusztus 20-
ára, államalapító Szent István 
király ünnepére Miskolc önkor-
mányzata. Idén újra gyönyör-
ködhetnek ünnepi tűzijátékban 
is a miskolciak.

Venczel Vilmos, a miskolci 
Saghma-Pyrotech Kft. ügyveze-
tő tulajdonosa érdeklődésünk-

re elmondta, szűk fél óra alatt 
közel 3500 látványos effekt lép 
majd működésbe, a pirotech-
nikai elemeket a Szent István 
térről és az avasi kilátótól lövik 
fel. Három-négy nagyobb részre 
bontják az „előadást”, a már jól 
ismert elemek mellett teljesen 
új fejlesztésű, hazánkban ko-
rábban még soha nem használt 

tűzijáték-elemeket is láthatnak 
majd a nézők. „Nagy hatással 
fog bírni”, tette hozzá sokat sej-
tetően Venczel Vilmos.

Tánczos Tamás, a Miskol-
ci Kulturális Központ Non-
profit Kft. intézményvezetője 
lapunknak elmondta, nagysza-
bású rendezvénysorozattal ké-
szül augusztus 20-ára Miskolc 
önkormányzata. Itt lesz a Szent 
Korona másolata a koronaőrök-
kel, családi programokon kap-
csolódhatnak ki az érdeklődők, 
de elhangzanak majd ünnepi 
beszédek, lesz állampolgári es-
kütétel és kenyérszentelés is. 
(Bővebben lásd az 5. oldalon) 
Az esti program sztárfellépője a 
Bon Bon együttes lesz, ők zárják 
az ünnepi műsort – még tart a 
koncertjük, amikor a tervek sze-
rint este 22 óra körül megkezdő-
dik majd a tűzijáték.

Átadták csütörtökön az 
Arany János – Király – Vö-
rösmarty utcák által ha-
tárolt, belvárosi teret. Az 
új díszburkolattal ellátott, 
szebbé és élhetőbbé vará-
zsolt területet a jövőben 
még tovább kívánják csi-
nosítani.

Lakótelepi napot is tervez-
tek csütörtökön az ünnepi 
alkalomra, de az esős időjá-
rás miatt a programokat egy 
későbbi, várhatóan szeptem-
beri időpontra halasztották. 

Molnár Péter, a körzet ön-
kormányzati képviselője az 
átadóünnepségen elmondta: 
a beruházás során térfigyelő 
kamerát helyeztek ki, rám-
pát és új járdát építettek, új 
díszburkolatot raktak le. A 
komplex térrekonstrukció 
mellett játszóterek is meg-
újultak, s a tér közelében 
található aluljárót is rend-
be tették. Összességében 
mintegy 30 millió forintból 
szépült meg, vált élhetőbbé 
a környék.

– Számunkra, a jelenle-
gi városvezetés számára ki-
emelten fontos célkitűzés, 
hogy közösségek jöjjenek 
létre és közösségi terek ala-
kuljanak ki. Képviselői 

munkám kezdete óta szor-
galmaztam ennek a térnek 
az újjáépítését, s most vég-
re átadhatjuk – hangoztatta 
beszédében Molnár Péter, 
kiemelve, hogy a közelben 
található üzlet melletti te-
rületet is új díszburkolattal 
szeretnék ellátni, s az itt ta-
lálható szobor talapzatát is 
meg kívánják újítani. A kö-
zeljövőben LED-esre cseré-
lik az utcai lámpákat is. A 
felújított térnek még nincs 
neve, Molnár Péter már ko-
rábban is kérte ezzel kap-
csolatban a lakosság véle-
ményét. Elmondása szerint 
sok javaslat érkezett már, de 
továbbra is várják a javasla-
tokat.

Befejeződött a Báthori és a Zoltán utcák ke-
reszteződésében lévő garázssor tereprendezé-
se. Az út új aszfaltburkolatot kapott, a beruhá-
zás mintegy hétmillió forintból valósult meg.

A járhatatlan, murvás út korábban sok gon-
dot okozott a környé-
ken élőknek és a ga-
rázstulajdonosoknak. 
A területen a közvi-
lágítás is rossz volt, 
most ez a probléma is 
megoldódott. A Győri 
kapui felújítások ré-
szeként hamarosan a 
Báthori utca is új bur-
kolatot kap.

– Négy intelligens lámpatest is kihelyezésre 
került. Ezek azokban a hajnali órákban, ame-
lyek nem annyira forgalmasak, nem világíta-
nak nagy intenzitással. Az őszi vagy téli estéken 
azonban megfelelő fényt fognak biztosítani az 

itt élők számára, 
hogy biztonságo-
san közlekedhes-
senek, biztonság-
ban tudhassák 
magukat, és jár-
műveiket is – 
mondta el Zsiga 
Marcell, a terü-
let önkormány-
zati képviselője.

az ÉV utazója

Miskolcra 
Érkezett

Átadták a megújult belvárosi teret
Megszépült, élhetőbbé vált a környékÚjra lesz augusztus 20-án tűzijáték!

Fejlesztések a Győri kapuban

Fürdőzők figyelmébe
A Miskolci Turisztikai Kft. tájékoztatja a lakosságot, hogy 2014. augusztus 29-én, pén-teken, zártkörű rendezvény miatt, a Selyemréti Strandfürdő szolgáltatásai 4.30-tól 8.00 óráig vehetők igénybe. Előre is köszönik a látogatók türelmét és megértését.



Nemes és felelősségteljes feladatot 
vállalt magára idén a Miskolci Ka-
marazenei Nyár. A szép és sikeres 
múltra visszatekintő hangverseny-
sorozat augusztus 25–30. között Eg-
ressy Bénit és a verbunkost mutatja 
be a miskolciaknak. Egy rendkívüli 
művészt és azt a korszakot, amelyet 
nem szabad feledni. A közelgő prog-
ramról a rendezvény főszervezőjével, 
Flach Antal csembalóművész-tanár-
ral beszélgettünk.

– Miért éppen Egressy Béni?
– A 200. születési évforduló mellett 

azért is, mert vele együtt az Egressy 
család sok szállal kötődött Miskolchoz: 
itt járt gimnáziumba, de ugyanitt igéz-
te meg őt a színház bája, amikor Gá-
bor bátyja által megismerte Laborfalvi 
Róza és Déryné lenyűgöző alakítása-
it. Ez lehetett az az idő, amikor szívé-
ben végleg elkötelezte magát Thália 
deszkái s a magyar nyelvű színjátszás 
mellett, amelynek épp Miskolc volt 
az egyik bölcsője! Több olyan élmény 
kapcsolódik itt össze, amely később 
meghatározó lett Egressy életében, 
munkásságában.

– Az évtizedes múlttal rendelkező 
rendezvény ezúttal is különleges „kísé
rőprogramokat” kínál. Egressy Béni itt
létét egy emléktábla adja majd hírül…

– Mikor felvetődött a sorozat ötlete, 
máris jött a gondolat, hogy egy emlék-
táblát is szükséges volna elhelyezni az 
egykori református gimnázium épü-
letén, ahol több évig tanult. A táblát 
Kriza Ákos polgármester és Gupcsó 
Ágnes zenetörténész, az Egressy-csa-
lád tagja avatja majd fel augusztus 27-
én. Ezt követi a hangverseny, ahol egy 
igazi hangszer-különlegesség is meg-
szólal.

– De előtte egy új könyvet is bemu
tatnak…

– A kulturális osztály támogatásával 
Sziklavári Károly egy korábbi kötetét 
bővíti ki kultúr-turisztikai kiadvány-
nyá, ami Egressy Béni mellett a régió-
ról és az itt eltöltött éveiről is szól. 

– A kamarazenei nyár hangversenyei
nek helyszínei sem véletlenül választott 
épületek…

– A helyszínek, hol ténylegesen, hol 
„költői” módon kapcsolódnak Eg-
ressyhez, de erre koncertek ívelő te-
matikája adja meg a pontos választ. 
Végtelenül hálásak vagyunk Szász-
né Pónuzs Krisztinának a Miskolci 
Szimfonikus Zenekar közreműkö-
déséért és Kiss Csabának, a Kama-
raszínház rendelkezésünkre bocsáj-
tásáért, ami több szempontból is 
kiemelkedő: a város legfőbb kulturá-
lis intézmé nyeinek vezetői elismerik, 
s odafigyelnek a rendezvény jelentő-
ségére. Így lett mindnyájunk közös 
célja, hogy a maga teljességében tárul-
hasson fel a reformkori Magyarország 
élmény- és gondolatvilága, mindez 
Egressy Béni egészséges hazaszeretet-
ből fakadó életműve által.

2014. augusztus 16. | 33. hét | XI. évfolyam 33. szám
Miskolci Napló – A város lapja Ünnep

Pénteken délben a történelmi egy-
házak képviselői megszentelték 
Miskolc város búzáját, melynek 
lisztje a Magyarok Kenyerét ízesíti 
majd.

A pécsi kezdeményezés 2011-ben 
indult, és sok jó szándékú magyar 
ember összefogásával, a nemzeti ösz-
szetartozást és szolidaritást jelképe-
ző eseménysorozattá nőtte ki magát. 
A program keretében valameny-
nyi magyarországi megyéből, az 
ország megyei jogú városaiból, ki-
sebb településeiről, valamint a kör-
nyező országok magyarlakta terü-
leteiről felajánlott, több tonna búza 

összegyűjtésével, felhasználásával 
augusztus 20-án Pécsett elkészül az 
a jelképes kenyér, melyet a város pol-
gármestere és Böjte Csaba ferences 
szerzetes szel fel, méltó ünnep kere-
tében. A Magyarok Kenyere prog-
ram fő célja: a rászoruló, határon túli 
magyar gyermekek támogatása.

Miskolc város búzáját a történelmi 
egyházak képviselői, Palánki Ferenc 
római katolikus püspök, Szőnyi Ta-
más református esperes, Sándor Fri-
gyes evangélikus esperes és Kaulics 
László görög katolikus püspöki hely-
nök szentelték meg, az eseményen 
részt vett, köszöntőt mondott Pflieg-
ler Péter alpolgármester is.
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Magyarország tortája
Hagyomány már, hogy államala-
pításunk ünnepére megsütik az 
Ország tortáját. A Magyar Cukrász 
Iparosok Országos Ipartestületének 
versenyét idén Damniczki Balázs 
székesfehérvári cukrász Somlói re-
volúció fantázianevű tortája nyerte.

Természetesen Miskolcon is elké-
szül a finomság, a Somlói revolúci-
ót a jövő héten süti meg először Kör-
möci Attila, a Kisgergely Cukrászda 
cukrásza. Elmondása szerint a torta 
alja egy grillázsos piskóta lesz. Erre 
kerül rá a csokoládés mousse krém, 
valamint egy narancsos öntet, majd 
a vaníliával készült, fehér csokoládé-
krém következik. A legfelső réteg 
úgynevezett csokoládé ganage lesz, 
tejszín és cukor hozzáadásával ké-
szült étcsokoládé öntet, ami csak 
részben szilárdul meg, tehát vala-
mennyire folyékony marad a torta 
tetején. – A somlói galuska alapanya-
gaiból, de teljesen más hozzáállással 
készítette el a székesfehérvári kollé-
ga a tortát. Az ízvilág megmaradt, de 
teljesen más a kompozíció – magya-
rázta Körmöci Attila. 

Magyarország tortáját minden év-
ben az augusztus 20-ai ünnepségek 
alatt mutatják be a fővárosban, va-
lamint az ország közel 150 cukrász-
dájában. Auguszt E. József cukrász, a 
zsűri tagja szerint a Somlói revolúció 
valóban forradalmi torta, hiszen bár 
alapvetően a somlói galuska ízével 
dolgozik, se kívül, se belül nem emlé-
keztet a legendás magyar édességre.

Második alkalommal cukormen-
tes tortát is készítenek az ünnepre, 
ez idén a Csokis kaland elnevezést 
kapta.

Kiss J.

somlói revolúció – csokis kalanddal

„A reformkori Magyarország  
élmény- és gondolatvilága”Megszentelték Miskolc  

város búzáját
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A 2014/2015. tanévben indítandó  
OKJ-s szakképzéseink:

Gyógypedagógiai  
segítő munkatárs 

és
Pedagógiai és családsegítő munkatárs.

A Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, 
Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola  

pótfelvételt hirdet az általános iskola  
elsô évfolyamának vízilabda-tagozatos osztályába. 

Mindkét képzést indítjuk 1, illetve 2 éves  iskolarendszerű   
képzésben. Szeretettel várjuk az érdeklődőket, jelentkezőket.

A képzésre vonatkozó információk, jelentkezési lap és a képzés 
leírása az intézmény honlapján elérhető: www. klevai.hu. 

Jelentkezési határidő: 2014. 08. 25.
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DECC HUSKROUA/1001/058
A BOKIK 2013-14-ben részt vesz egy HUSKROUA határ 
menti pályázat megvalósításában, amelynek célja, hogy 
a magyar–román–ukrán határ menti térségben felmérje 
a kulturális és kreatív ipar helyzetét, segítse annak fejlő-
dését.
Ennek érdekében a partnerekkel közösen feltérképezzük 
az iparág gazdasági helyzetét, elemezzük a lehetőségeket 
és kihívásokat. Képzéseket tartunk és ajánlásokat kínálunk 
egy összehangolt, átfogó politika kialakítása érdekében.    
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Folyamatosan bővít 
a Bosch Miskolcon
Miskolci megjelenése óta gya-
korlatilag folyamatosan bővít 
itteni gyáregységeiben a Bosch, 
amely tavaly szeptemberben 
újabb 80 fős létszámnövelést je-
lentett be.

Októberben napvilágot látott a 
hír, hogy a vállalatcsoport Mis-
kolcra telepíti át az önindító-
gyártás nagy részét is 2018-ig, a 
hildesheimi üzeméből. A Bosch 
Miskolcon ekkor már 4000 em-
bert foglalkoztatott. A beruhá-
zásokat elősegítette, hogy a ma-
gyar kormány júliusban stratégiai 
megállapodást kötött a magyaror-
szági Bosch-csoporttal.

Novemberben újabb bejelen-
tés érkezett: a cég a fa- és felület-
megmunkáló elektromos szerszá-
mok gyártásával és fejlesztésével 
tervezi bővíteni a termelést 2014 
második felétől a miskolci kézi-
szerszámgyárában. A faipari szer-
számok gyártásának és fejleszté-
sének áttelepítésével 2016 végéig a 
miskolci gyár 320 új munkahellyel 
bővül.

Nagy lépés volt, hogy 2014 már-
ciusában Miskolcon kezdte meg 
működését a Bosch új Indítómo-
tor és Generátor Fejlesztési Köz-
pontja. A technológiák és szolgál-

tatások szállítója 2017-ig összesen 
kétmillió euró értékű beruházást 
tervez végrehajtani a cégcsoport 
miskolci autóipari gyárához tar-
tozó új fejlesztési központban. 
A tervek szerint a mérnöki tevé-
kenységek folyamatos bővítésének 
köszönhetően 2016-ig a jelenleg 
40 fős osztály létszáma több mint 
a duplájára emelkedik majd.

A munkahelyek fejlesztésének 
„előszobáját”, az oktatást is fej-
leszti a cég: a növekvő tanulói lét-
szám miatt csaknem négy és fél-
szeresére növeli tanműhelyének 
területét a miskolci Robert Bosch 
Energy and Body Systems Kft. A 
bővítést, illetve az oktatási hely-
szín felszerelését valamivel több 
mint 120 millió forinttal támogat-
ja a kormányzat a Nemzeti Foglal-
koztatási Alapon keresztül.

A Bosch miskolci autóipari 
gyára 2011-ben indította gyakor-
lati képzési programját és tan-
műhelyét, ám akkor csak 200 
négyzetméternyi hely állt rendel-
kezésükre. Ez egy 12 fő befogadá-
sára alkalmas elektronikai és egy 
gépészeti tanműhely kialakítását 
tette lehetővé. A növekvő tanulói 
létszám miatt azonban nagyobb, 
csaknem 900 négyzetméteres lesz 
az oktatási helyszín.

Az elmúlt öt évben Miskolcon és 
térségében több mint negy-
ven beruházás valósult 
meg. Csak a lillafüredi 
függőkert építésében, a 
diósgyőri vár rekonst-
rukciójában, illetve 
intézmények felújítá-
sában közel 20 miskolci 
alvállalkozó vett részt. 
A Takata gyár külföldi 
magánberuházásként épül, 
budapesti generálkivitelezővel 
Miskolcon – és ahogy nő az építésé-
hez szükséges létszám, úgy emelkedik 
a miskolci alvállalkozók, beszállítók 
száma is.

– Jelenleg átlagosan 550-en dolgoz-
nak az építkezésen nap mint nap, és ez 
szépen, folyamatosan tornázódik föl-
felé. Mi úgy számolunk, hogy a hónap 
végére már elérhetjük a 800-900, esetle-
gesen az 1000 főt is. A mostani létszám-
nak mintegy fele, átlagban 250 fő mis-
kolci, illetve Miskolc környéki lakos, és 
erre nagyon büszkék vagyunk – nyilat-
kozta Szabó Dániel, a Market Építő Zrt. 
műszaki igazgatója.

A Takata generálkivitelezője a kez-
detektől figyel a helyi erőkre, legyen 
szó kivitelezésről vagy beszállításról. A 
gyárterület egészét körbefogó kerítést 
miskolciak szállították és építették, 
csakúgy, mint a gázvezetéket. A tüzép-
áruk, a távhővezeték beszállításánál is 
figyeltek a helyi kapacitások-

ra, és nagy létszámban dolgoznak he-
lyi kőműves brigádokkal. És ha már a 
Takata révén a Déli Ipari Parkban já-
runk: a park infrastrukturális fejlesz-
tését egy miskolci cég végzi, több mint 
600 millió forint értékben, a holding 
megbízásából.

A városi beruházásoknál még jelen-
tősebb a helyi kivitelezők aránya. Így 
például a 2014-es bölcsőde- és orvosi-
rendelő-felújítások esetében nyolc épü-
let felújítására hét (különböző) miskolci 
és egy megyebeli (szendrői) céggel szer-
ződött a város a közbeszerzési eljárások 
végén, összesen közel nettó 500 millió 
forint értékben. Ugyanígy miskolci cég 
végezte el a Csemetéinkért! program 
keretében 3 bölcsőde kapacitásbővítő 
rekonstrukcióját, egy 2011-es szerződés 
értelmében.

Miskolciak dolgoznak az idei óvodai 
infrastruktúra-fejlesztő beruházásokon 

éppúgy, mint a Földes és az Avasi 
Gimnázium természettudo-

mányos laboratóriumának 
létrehozásán, a diósgyőri 
uszoda felújításán, és az 
avasi szociális célú vá-
rosrehabilitációs prog-
ram keretében végzett 

felújításokon, építkezé-
seken. Ez csak idén több 

mint 600 millió forint net-
tó értékű beruházást, illetve a 

miskolci cégeknek megbízatást je-
lent.

Az egyik legnagyobb, összetett pro-
jekt a több mint 2,7 milliárd forint ér-
tékű Diósgyőr–Lillafüred fejlesztési 
program. A függőkert megújítását épp-
úgy miskolci vállalkozás végezte, mint 
a vár felújítását vagy a Lovagi tornák te-
rének kialakítását. A vár belsőépítészeti 
munkáit pedig egy budapesti cég nyer-
te el a közbeszerzési eljárás során, és az 
alvállalkozók között éppúgy akad mis-
kolci, mint budapesti, debreceni vagy 
épp encsi.

De nem volt ez másképp korábban 
sem. A közelmúltban lezárt, IVS-ként, 
illetve belvárosi rehabilitációs prog-
ramként is emlegetett projekt nyertes 
cégei kétharmad arányban miskolci-
ak. Viszont a még 2009-ben, a város 
akkori vezetése által megkötött szer-
ződés értelmében egyetlen budapes-
ti cég közel akkora értékben kapott 
munkát, mint az összes többi szerződő 

fél együttesen. 

Hárommilliárd forintos beruházás kere-
tében Miskolcon jött létre a 112-es segélyhí-
vó rendszer egyik új, uniós szabványoknak 
megfelelő diszpécser-központja. A fejlesztés 
uniós és állami forrásokból valósult meg. 
Az egységes, ingyenesen hívható segélyhívó 
rendszer kiépítéséről a kormány döntött, a 
kivitelezést kormányrendelet szabályozza. 
Az országban két ilyen új központ létesült, 
a másik Szombathelyen. Miskolcon a Hat-
vanötösök útján, a 
volt hadkiegészítő 
parancsnokság te-
rületén épült ki a 
központ helye.

Jelenleg az egysé-
ges segélyhívó rend-
szer a két megyében 
éles próbaüzemben 
működik, tudtuk 

meg az ESR-112 sajtószolgálattól. A sikeres 
tesztelés után a többi megye fokozatosan 
kapcsolódik a rendszerhez. 

A miskolci Hívásfogadó Központ jelenleg 
331 főt alkalmaz, melyből 315 fő a hívásfo-
gadó állományban, 16 fő pedig a menedzs-
mentben és adminisztratív munkakörök-
ben dolgozik. Ezzel a létszámmal a központ 
aktuálisan magas színvonalon tudja kezelni 
a beérkező hívásokat, tájékoztatott a sajtó-

szolgálat. Meg-
tudtuk: az egy-
séges segélyhívó 
rendszer fejlesz-
tése a befejezés-
hez közeledik, 
így rövidesen 
a hivatalos át-
adásra is sor ke-
rül majd.

Miskolcon augusztus elejéig 
csaknem négyszáz közmun-
kás dolgozott, ez a szám 
most mintegy hatszázzal nő. 
De nemcsak közmunkásból 
lesz több, hanem foglalkoz-
tatási ágból is, országosan 
több mint 40 milliárd fo-
rinttal többet fordítanak a 
közfoglalkoztatásra.

A közmunkások felvételénél 
a napokban is nagy volt az ér-
deklődés a miskolci Városgaz-
da Nonprofit Kft.-nél. Volt, aki 
már korábban is dolgozott, ám 
mostantól mást fog csinálni, 
például zöldterület-gondozá-
si munka helyett köztisztaságit 
kell végeznie. Ennél is nagyobb 
változás azonban, hogy a most 

jelentkezett közmun-
kások 6 óra helyett 
8 órában dolgozhat-
nak. Több lesz a fi-
zetés, és több alprog-
ramban vehetnek 
részt.

Eddig mezőgazda-
sági, értékteremtő és 
helyi sajátosságokra 
épülő alprogramok 

voltak, ezekben állattenyész-
téssel, zöldségtermesztés-
sel, állatmenhely-felújítással, 
valamint a történelmi Avas 
útjai nak takarításával foglal-
koztak. Az új alprogramok-
ban szerepel belvízelvezetés, 
közutak karbantartása, mező-
gazdasági utak rendbetétele és 
illegális hulladéklerakók fel-
számolása is.

– Ezekben a foglalkozta-
tási ágakban mostantól 656 
közmunkás dolgozik, így év 
végéig Miskolcon mintegy 
ezer közmunkást találha-
tunk a közterületeken. Ez a 
kistérségben 1500 főt jelent – 
hangsúlyozta Pintér Zoltán, a 
Városfejlesztési és Városüze-
meltetési Főosztály vezetője.

Miskolciak építik a Várost

töBB Mint negyVen Beruházás

töBB közMunkás, töBBféle Munka, 
hosszabb munkaidő

 
az új segélyhívó központban

331-en dolgoznak

2011 szeptem-
berében Orbán 
Viktor minisz-

terelnök adta át 
a Bosch új gyár-

tócsarnokát 
Miskolcon.



Miskolc és a vármegye 
vezetői mindössze egy 
hónappal korábban kap-
ták meg a miniszterelnök, 
Wekerle Sándor értesítését 
arról, hogy a II. Rákóczi 
Ferenc és bujdosó társai 
hamvait Kassára szállító 
vonat Miskolcon is meg-
áll. A rövid tiszteletadás-
ra 1906. október 28-án 
éjszaka (11 óra 28 perctől) 
került sor a Tiszai pálya-
udvaron. A szűk határidő 
magyarázza a szervezé-
si hiányosságokat, főként pedig az 
1903-tól tervezett, de végül egy hó-
nap alatt megépült „rövid életű” első 
kilátót.

Tervezője, kivitelezője nem 
ismert, csupán annyit tu-
dunk, hogy miskolci ácsok 
gyors munkája volt. Feladatát 
teljesítette, hiszen a hamvak 
érkezése előtt már zászlókkal 
feldíszítve, fényárban úszott. 
A várost is kivilágították, hi-
szen a megyéből összehívot-
takkal együtt mintegy 15 000 
ember tolongott az utcán és a 
pályaudvar környékén. A ve-
szélyes építményt aztán a kö-
vetkező évben lebontották, de 
mindenki szükségét érezte an-
nak, hogy közadakozásból egy komoly 
építmény készüljön az Avastetőre. A 
város felkérésére 1914-ben Lux Kál-
mán (a Palotaszálló későbbi tervező-

je), aki akkor az avasi 
templom restaurálási 

tervein dolgozott, bemutatta elképze-
léseit Nagy Ferenc polgármesternek. 
1918-ban pedig Rácz György foglalta 
végrendeletébe a kilátó megépítésé-

nek finanszíro-
zását. Szeghal-

my Bálint tervei 
alapján Demes 
Béla közreműködésével 1934-re elké-
szült az új kilátó. Miskolc önálló tör-

vényhatósággá nyilvánításának ekkor 
ünnepelte negyedszázados évforduló-
ját. Az első Miskolci Héten avatták fel 
Lévay József szobrát és az Országzász-
lót a Népkertben. Amatőr fényképek 
és hivatalos képeslapok őrzik az Avas 
„hegy” jelképét, amelynek 32 éves tör-
ténetéhez legendák sokasága fűződik. 

1943-ban tűz pusztította, 
de még helyreállítható volt. 
1956-ban viszont teljesen le-
égett.

1963. augusztus 20-án az-
tán felavatták az Avas tetején 
a 72 méter magas „tv-tor-
nyot”, hatalmas teraszával 
és 200 személyes presszó-
jával, amely Miskolc egyik 
jelképévé vált. Hófer Miklós 
és Vörös György különleges 
építészeti alkotása ma már 
műemlék. Érdekesség, hogy 
60 méter feletti része akár 45 
centimétert is kilenghet, ha 

pedig csak egyik oldalát tűzi a nap, 15 
centimétert is „dőlhet” a kilátótorony.

Múlt és jelen

Szeghalmy Bálint (1889–1963) tervei alapján készült, s 1934-ben 
avatták fel a fából készült avasi kilátót. Költségeit Rácz György (1857–
1922), Miskolc egyik gazdag polgára vállalta magára azzal, hogy a ki-
látó az ő nevét viselje. Ehelyett a köztudatban Rákóczi-kilátó néven 
vált ismertté 1956 decemberéig, amikor leégett. A 26 méter magas 
építménynek csak a vasbeton csigalépcsője maradt meg, s nyomasztó 
hatású felkiáltó jelként emelkedett a város fölé. Az Avas-tetőn 1963. 
augusztus 20-án avatták fel a következő „kilátót” – a 72 méter magas 
tv-tornyot.

Dobrossy I. | fotó: MocsárI L., képesLap: sáfrány Gy. J.
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Hatalmas sikert aratott idén a 
Baranta tábor a Bárczay-kúria 
udvarán. A magyar műveltséghez 
szervesen tartozó régi kézműves 
mesterségektől egészen a mai napig 
is fejlődő, magyar mozgáskultúrá-
ra épülő harcművészetig, a baran-
táig voltak foglalkozások. Utóbbi 
egyben a magyar életformára is 
neveli gyerekeket.

Az első nap délutánján a tábo-
rozók agyagból körtemuzsikákat 
készítettek Visi Judith keramikus 
vezetésével. Emellett baranta foglal-
kozásokkal, néptánccal, népdalta-
nulással gazdagították tudásu-
kat.

– A csodálatosan 
telt egyhetes baranta 
táborunkat jó ma-
gyar szokás sze-
rint a miskolci ős-
fákkal árnyékolt 

Bárczay-kastély udvarán egy közösen 
bográcsban főzött és elfogyasztott 
gulyáslevessel zártuk. Sok visszajel-
zést kaptunk – nagy örömünkre – a 
gyermekektől, hogy jó lenne még két 
hétig folytatni ezt a tábort – mondta 
el Rápóti-Fekete Mónika szervező.

Volt még ezen kívül nemezelés, 
szövés, rovásírás-tanulás, amit Sze-
lei Kis Kinga tanított a kis baran-
tásoknak. Pénteken házi versenyt 
szervezett a Nimród Baranta Mis-
kolc csapata, ahol a heti anyagból 
vizsgázhattak a jövőbeli barantások: 
övbirkózásból, magyar szablyavívás-
ból, íjászatból, íjászpárbajból, népdal-

éneklésből, túraismeretekből, 
akadálypályából (do-

bócsillagokkal célba 
találás, ügyessé-
gi próbák, nyila-
zás álló és térde-
lő helyzetből álló 
célra).

A miskolci városháza is szerepel majd azon a reprezen-
tatív falinaptáron, amely Autonómiát Székelyföldnek! 
címmel jelenik meg. A 12 hónapot jellegzetes székelyföl-
di képekkel illusztrálják, az anyaországi szolidaritást pe-
dig olyan polgármesteri hivatalok képeivel érzékeltetik, 
amelyeken jól látható a székely zászló.

A magyarországi középületek többségére, így a miskol-
ci városházára is 2013 elején tűzték ki a székely zászlót 
a nemzeti szolidaritás jelképeként – azután, hogy a szé-
kelyföldi Kovászna és Hargita megye kormánymegbízot-
tai körlevélben tiltották meg a székely zászló kitűzését az 
ottani közhivatalokra.

Az égszínkék mezőben arany csíkkal készült, székely 
szimbólumokkal, nappal és holddal díszített zászló az-
óta is kint lobog a magyar hivatalokon. Miskolcon is, a 

külhoni magyarokkal vállalt szolidaritás jelképeként. A 
12 hónaphoz tartozó 12 oldalon egy-egy jellegzetes szé-
kelyföldi fénykép lesz látható. Kisebb képeken pedig, az 
anyaországi szolidaritás érzékeltetésére, 12 magyaror-
szági város polgármesteri hivatalait mutatják meg, a ki-
tűzött székely zászlókkal.

Honfoglaló lovas 
tábornak adott 
otthont múlt héten 
Görömböly Műve-
lődési Háza – zárás-
ként egy különleges 
tárlatot nyitottak 
meg múlt pénte-
ken délután, amely 
bemutatta, milyen 
egyedi és kivételes 
tárgyak készültek a 
tábor idején.

Lovas bemutatóval is készültek a 
szervezők, ez azonban az időjárás 
miatt – mindenki bánatára – saj-
nos elmaradt. A művelődési házban 
azonban megnyitották a tervezett ki-
állítást.

A táborban résztvevő diákok hoz-
záértő művészek segedelmével ké-

szítettek különböző tárgyakat – az 
iparművész és kézműves vezetésé-
vel minden napnak megvolt a maga 
tematikája. Készültek nemzeti tar-
solyok, batikolt kötények, s voltak, 
akiknek a sámánfonás elsajátítása 
jelentett nagy örömet. Mások a ke-
nyérsütésbe, a gyöngyszövésbe, vagy 

éppen a karmantyú-, 
hajfonatkorong-, íj- 
és ostorkészítésbe 
kóstolhattak bele.  

Az elkészült alko-
tásokat Nehéz Ká-
roly önkormányzati 
képviselő ajánlotta 
az érdeklődő közön-
ség figyelmébe. Ki-
emelte, nagyon ér-
tékes élményekkel 
gazdagodhattak a 
fiatalok, a táborban 

sok izgalmas tevékenységgel ismer-
kedhettek meg, s betekintést nyer-
hettek múltunkba, értékes hagyomá-
nyainkba is. 

A képviselő örömét fejezte ki. hogy 
a honfoglaló lovas táborba jelentke-
zett a legtöbb diák, ez volt a legnép-
szerűbb Miskolcon.

kilátók az avason
Rákóczi emlékhelyétől a váRos jelképéig

Magyar hagyományok, 
magyar harcművészet

Májusban újra Miskolc adott otthont a Baranta Világkupának

Honfoglaló lovas tábor Görömbölyön

naptár székeLyföLDért – 
a miskolci váRosházával
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csütörtökön

19.30-korMiskolcról, 
rólunk a Miskolc televízió 

Műsorán

Simon János

Bayer Zsolt

Helyzetkép

Kádár Tamás 
utazott Telkibe

Pintér Attila szövetségi kapitány ezen a héten 
is kétnapos összetartásra hívta össze a váloga-
tott keret Magyarországon játszó, vagy éppen 
csapat nélküli tagjait. A DVTK-ból ezúttal Kádár Tamás utazott el Telkibe 
– tájékoztatott a dvtk.eu.

Mint írták, Elek Ákos is meghívót kapott, ő azonban sérülése miatt nem 
edzhet a társakkal, míg Bacsa Patrik neve a biztonsági tartalékok közt sze-
repel. További hír, hogy az elmúlt héten három próbajátékos is látogatta a 
DVTK edzését: Stefan Cicmil montenegrói középső védő, Mark Janssen hol-
land támadó és Filip Serečin szlovák támadó mutathatta meg képességeit. A 
honlap tájékoztatása szerint a szakmai stáb az alapos szemrevételezést köve-
tően meghozta döntését, egyikük sem lesz idén nyáron a DVTK labdarúgója.

A Szombathelyi Haladás csapatát fo-
gadta múlt vasárnap a DVTK az OTP 
Bank Liga 3. fordulójának záró mér-
kőzésén.

Már az első pár perc „tapogatózását” 
követően sikerült beszorítani a zöld-fe-
ketéket kapujuk előterébe, az első félidő 
azonban gól nélkül telt. A második fél-
időben Gosztonyi András beállítása 
nagyot lendített a kissé leülő iramon. A 
68. percben pedig végre a vezető talá-
latot is megszerezték a piros-fehé-
rek: Gosztonyi adott be balról, 
Jagodics Márk, a Haladás vé-
dője pedig olyan szerencsét-
lenül ért a labdába, hogy be-
pattant róla a gólvonal mögé. 
(1-0). A szombathelyi csapat 
próbált felpörögni, az első fé-
lidőben kapott sárga lapjával és 
kakaskodásával a diósgyőri szur-
kolók előterébe kerülő Halmosi volt 
igen aktív. A kinyíló Halit azonban le-
kontrázta a Diósgyőr: az újabb gólból 
ismét Gosztonyi vállalt oroszlánrészt. 
Lövését még blokkolta az egyébként jól 
védő Rózsa, a kipattanó azonban a pár 
perccel korábban beállt Németh Milán 
elé került, aki megszerezte a Diósgyőr 
második gólját (2-0). S hogy még nehe-
zebb legyen a hazafelé vezető út, arról 
Fehér Zoltán gondoskodott: a rendes 
játékidő letelte után egy újabb balol-
dali beadásba csúszott bele, így a labda 
az elmozduló Rózsa mellett a kapuban 
kötött ki. (3-0).

OTP Bank Liga, 3. forduló: Diósgyőri 
VTK – Szombathelyi Haladás 3–0 (0–0).

A labdarúgó Magyar Kupa első for-
dulójában a tavalyi döntős Diósgyőri 
VTK a Vasashoz látogatott.  Némi „is-
merkedés”, pár rossz beadás és pontat-
lan középtávoli lövés után Remili Mo-
hamed ollózását hárították a kapu előtt 
a vendégvédők. Egy elrontott szöglet 
után azonban a DVTK szerzett veze-
tést: Bori Gábor lefülelte a beadást, ösz-
szejátszott Bognár Istvánnal, majd a 
pontos centerezést az ötös elől a bal sa-
rokba küldte: 0–1! Nem sokkal később 
Bognár egy újabb gólt előkészített: a 
16-os előtt kényszerítőzött az első diós-
győri mérkőzését vívó Georges Henri 

Griffithsszel, közeli lövését védte Né-
meth Gábor, de Bacsa Patrik a kapuba 
vágta a kipattanót. 0–2!

A Vasas nem adta fel, de hiába került 
többször is lövéshez Remili és Nagy Ta-
más, nem jártak eredménnyel. A szünet 
után gyorsan eldöntötte a mérkőzést és 
a továbbjutást a Diósgyőr: egy újabb el-
adott labdát Bognár játszott a csereként 
nem sokkal hamarabb beállt Takács Ta-
más elé, aki közelről nem hibázott. 0–3!

A piros-kék legénység ezt követően is 
tovább hajtott a gól(ok)ért. Remili egy 
szöglet után a lécre fejelt, a hajrára for-
dulva már 10:0 volt a szögletarány a ha-
zaiak javára. Ám végül Gosztonyi And-
rás gondoskodott arról (0–4), hogy még 
nagyobb legyen a zakó a Vasasnak.

Magyar Kupa 1. forduló: Vasas (II.)–
DVTK 0–4 (0–2).

 Elkezdődött a jégkészítés a nép-
kerti csarnokban, szerdától pe-
dig a pálya vonalait festik fel. A 
Nemzetközi Jégkorong Szövet-
ség (IHF) döntése értelmében, a 
2014-2015-ös szezontól változik a 
harmadok mérete és ezáltal majd 
a játék képe is.

Július 1-jétől alapvető változásokat 
léptetett érvénybe az IHF. Megvál-
tozik a harmadok mérete, ami a tá-
madójáték előtérbe kerülésének, s a 
játék további gyorsulásának kedvez 
– ezzel pedig még látványosabb lesz 
egy amúgy sem eseménymentes jég-
korongmérkőzés.

Egri István, az MJJSE elnöke el-
mondta, másfél-másfél méterrel nő a 
támadó, illetve a védekező harmad, 
mindez a semleges harmad kárára.

– Valószínűleg ez meg fogja vál-
toztatni a játék képét, de azt gondo-
lom, hogy a hoki – amely lassan már 

150 éves sportág –, nem fog alapvető-
en változni. Gyors, lendületes, dina-
mikus lesz, egy kicsit több lesz a gól 
– hangsúlyozta.

A semleges, vagy középső harmad 
mérete csökken tehát és új előírás, 
hogy ide kell nyílniuk a büntetőpa-
doknak is. Az NHL-es tapasztalatok 
szerint, ahol hasonló harmadmére-
tekkel megy a játék, gyorsabban ér-
keznek a másik kapu elé a csapatok, 
amire készülniük kell a játékosok-
nak és az edzőknek is.

– Széles is a pálya és a kékvona-
lak is közelebb vannak egymáshoz, 
amivel nem nagyon találkozott még 
senki. A felkészülési mérkőzések 
után próbálok Európában minél 
több edzővel beszélni, hogy nekik 
mi a tapasztalatuk, közben nyilván 
nekem is van egy elképzelésem ar-
ról, hogy ez mit fog hozni – mond-
ta Majoross Gergely, a Jegesmedvék 
vezetőedzője.

Máris változik a Miskolci Jeges-
medvék kerete, Thomas Heems-
kerk ugyanis hazautazott és már 
nem tér vissza.

A Miskolci Jegesmedvék veze-
tői nagy reményekkel igazolták le 
a nyáron Thomas Heemskerk-et, 
akinek nemcsak a statisztikái, ha-
nem a róla beszerzett szubjektív 

vélemények is kitűnőek voltak. A 
kapus azonban – alig bő egy héttel 
az érkezése után – már haza is uta-
zott. Családi problémái miatt kérte 
a klub vezetését, hogy visszatérhes-
sen Kanadába. Ezek az ügyek nem 
tűrtek halasztást, egyben jelezte, 
hogy a szerződését méltányosság-
ból bontsuk fel. A klub vezetői el-
fogadták a kialakult helyzetet, és 

megkezdték egy új külföldi kapus 
keresését. Ez az új szituáció azon-
ban egy gyors, áthidaló megol-
dást is kívánt, ezért a Jegesmedvék 
megegyeztek a Fehérvár és a ma-
gyar válogatott jelenleg szerződés 
nélküli kapusával, a 24 éves Bálizs 
Bencével, hogy augusztus 18-án, 
Miskolcon kezdi meg – a csapattal 
együtt – a jeges felkészülést.

Miskolcon játssza egyik Európa-bajnoki selejtező 
mérkőzését a magyar férfi kézilabda-válogatott. 

Az elmúlt években a miskolci Generali Aréna számos 
kiemelkedő nemzetközi sporteseménynek adott már 
otthont, és így lesz ez az idén ősszel is. A Miskolc Vá-
rosi Szabadidőközpont a Magyar Kézilabda Szövetséggel 

közösen október 29-én, szerdán este ugyanis itt rende-
zi meg a magyar férfi válogatott Portugália elleni Euró-
pa-bajnoki selejtező mérkőzését.

A találkozót várhatóan nagy érdeklődés kíséri majd, 
ezért hamarosan közlik a jegyárusítással kapcsolatos in-
formációkat – tájékoztatott a Miskolc Városi Szabadidő-
központ.

HeTeT rúgTaK, egyeT Sem KapTaK

Ütős győzelmek 
a DVTK tarsolyában

miSKolcon JáTSZiK a VálogaToTT

Heemskerk hazament, Bálizs érkezik

VálToZnaK a pályaméreTeK 
a JégKorongBan
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Fantasztikus hangulattal zárult a 16. TVK Triatlon Nagyhét, amelyet már kezdetektől fog-
va támogat és lendületben tart a TVK. A kiváló magyar versenyzők teljesítményét Vanek 
Ákos koronázta meg, aki megnyerte a 18. TVK Triatlon Világkupát.

Külön érdekessége volt a hétnek, hogy Tiszaújváros főterén a kilátogatók elkészíthették 
selfie fotóikat a TVK két emblematikus figurájával, Etillával és Propillával. A gyermekek pe-
dig a TVK-sátorban is kipróbálhatták ügyességüket játékos feladatok teljesítésével. A TVK 
Kvíz legjobb kitöltői között pedig 3 db TVK-s ajándékcsomag talált gazdára. 

Ikonikus TVK Triatlon Nagyhét!

augusztus 13–19.

KERESSE FANTASZTIKUS ÁRAINKAT!
Farmer  
uht tej  

1,5%, 1  l  

169 Ft

 Miskolci 
búza

finomliszt 
1 kg

109 Ft

Vénusz  
napraforgó  

étolaj  
1 l 

399 Ft

toVábbi akciós terMékeink:
coop ételecet 10%, 1 l 99 Ft
coop prémium csem. paprika 100 g (Coop AbC, Szuper) egységár: 2190 Ft/kg 219 Ft
sertésmájkrém classic  62 g, egységár: 952 Ft/kg 59 Ft

...és még számos akciós termék.
A Boroseal pontgyűjtő akciónk meghosszABBítvA augusztus 31-ig. Beváltásának új határideje  

2014. szeptember 30. várjuk ezentúl is a hét minden napján Coop üzleteinkben!

Magyar 
tejföl  
20%, 330 g
egységár:  
603 Ft/kg  

199 Ft

Minden tanulónak  

tÖbbféle

ÖsZtÖnDÍJ in
G

Y
en

es

70/7082931     46/323290

naPPaLi  és  esti
sZakkéPZés

OM:201512                 Miskolc belvárosában: Petőfi S. u. 11.

Hegesztő
Szociális gondozó  

és ápoló
Kőműves  

és hidegburkoló

ë

A Kelet-Alfi-Ker Kft.

Eladó-pénztárosokat
keres miskolci  

élelmiszerüzleteibe!

Elvárás:
- Kereskedelmi végzettség

- Élelmiszer-kereskedelemben szerzett 
tapasztalat

- Vonalkódos pénztárgép kezelésében 
jártasság

Előny:
- Frissáru-áruismeret

- Lakhely Miskolcon vagy 15 km-es 
vonzáskörzetében.

Fényképes önéletrajzát küldje  
az allas@alfi.hu e-mail címre.
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Augusztus 16. | szombAt
07.30 | 1Úton nemzetközi zarándoknap. 

Útvonal: Miskolc-Görömböly – Hejőcsa-
ba – Avas – Belváros – Szirmabesenyő 
– Sajóvámos – Sajópálfala. Gyülekező: 
Görömböly, görög katolikus templom.

08.00 | II. Harsányi Szürkemarha Feszti-
vál. Harsány, Szilvási tanya.

11.00 | XV. Középkori Forgatag. Virágzó 
középkor, a XIV. századot megelevenítő 
időutazás kihagyhatatlan programaján-
lat az egész családnak, hiszen Nagy Lajos 
király udvarában minden korosztály talál 
magának izgalmas elfoglaltságot, látni-
valót. Diósgyőri vár.

Augusztus 17. | VASáRnAp 
11.00 | XV. Középkori Forgatag. Virágzó 

középkor, a XIV. századot megelevenítő 
időutazás kihagyhatatlan programaján-
lat az egész családnak, hiszen Nagy Lajos 
király udvarában minden korosztály talál 
magának izgalmas elfoglaltságot, látni-
valót. Diósgyőri vár.

Augusztus 18. | héTfő
17.00 | Kovács Mária képzőművész Szent 

István király és az államalapítás 
című kiállításának megnyitója. A 
kiállítást megnyitja Koncz Gábor kiállí-
tásrendező, közreműködik az Éltető Lélek 
Irodalmi Kör. Ady Endre Művelődési Ház, 

galéria. A tárlat szeptember 10-ig tekint-
hető meg. 

Augusztus 19. | kedd
17.00 | Ökumenikus istentisztelet. Az új 

kenyér megáldása Böjte Csaba ferences 
rendi szerzetes szolgálatával. Avasi refor-
mátus templom.

19.00 | Ünnep előesti koncert. A vasgyá-
ri Szent István-templom búcsúját is au-
gusztus 20-án tartják. Előtte ünnep elő-
esti koncertre kerül sor a templomban, 
Flach Antal szervezésében. Vasgyár, Szent 
István-templom.

Augusztus 20. | SZERdA
10.00 | Miskolc város Szent István király 

ünnepi programja részletesen az 5. 
oldalon olvasható.

kiállítás
– „A másik ember boldog, az övé min-

den dal...”. Dayka Margit-emlékkiállítás. 
Megtekinthető október 31-ig. Színháztör-
téneti és Színészmúzeum.

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

– Hódolván Tháliának. Fejezetek a mis-
kolci színjátszás történetéből. Állandó 
kiállítás. Színháztörténeti és Színészmú-
zeum.

Augusztus 18. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc 
Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 ProgramPont 18.30 
Miskolci Napló, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.17 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 20.30–06.00 Képúj-
ság.

Augusztus 19. | 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 ProgramPont 
18.30 Sportpercek 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthí-
rek 19.23 ProgramPont 19.30 Sportközvetítés felvételről 21.00–06.00 Képújság.

Augusztus 20. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Mis-
kolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 ProgramPont 
18.30 Úton-útfélen 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthí-
rek 19.23 ProgramPont 19.30 Magazin 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.17 Időjárásje-
lentés 20.20 Sporthírek 20.23 ProgramPont 20.30 Magazin 22.35–06.00 Képújság.

Augusztus 21. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 
Miskolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 Program-
Pont 18.30 Promenád, a Miskolc Televízió kulturális magazinja 19.00 Miskolc Ma 
(ism.) 19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthírek 19.23 ProgramPont 19.30 Helyzet-
kép 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.17 Időjárásjelentés 20.20 Sporthírek 20.23 Prog-
ramPont 20.30–06.00 Képújság.

Augusztus 22. | 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 ProgramPont 
18.30 Egészségpercek 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sport-
hírek 19.23 ProgramPont 19.25 Magazin 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.17 Időjárásje-
lentés 20.20 Sporthírek 20.23 ProgramPont 20.30–06.00 Képújság.

Augusztus 23. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 18.00 Mis-
kolc 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 Mis-
kolc Ma (ism.) 20.17 Időjárásjelentés 20.30–07.00 Képújság.

Augusztus 24. | 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, hírösz-
szefoglaló 20.25 Honvéd7 21.00 Film 21.45–07.00 Képújság. 

pROgRAMAjánLÓ

Hirdetés

Ajánló

Varga gergő önkormányzati képviselő lakossági utcafó-
rumokat tart augusztus 18-án 17 órától az Ifjúság útján a 
parkban, valamint augusztus 19-én 17 órától a Sályi utcá-
ban a „piros” ABC mögött. 

Utcabútorok, játékeszközök újrafestésére, „Színezd újra!” 
programra várja az önkénteseket a diósgyőri Lakóközössé-
gi Információs és Szolgáltató Iroda (LISZI), Mikolai Vince 
atya és Novák Józsefné augusztus 16-án délelőtt tíz órától a 
LISZI-iroda elé (Kuruc utca 75. sz.). A munka után gulyás-
partira invitálják a résztvevőket.

Augusztus 20-án, szer-
dán tartják a selyemréti 
Szent István-templom bú-
csúját. A fél 11-kor kezdő-
dő szentmisét Balog Gyula 
kanonok, újgyőri plébános 
mutatja be. 19-én, kedden, 
egész napos szentségimá-
dás lesz a templomban.

A vasgyári szent ist-
ván-templom búcsúját is 
augusztus 20-án tartják, 

az ünnepi szentmise 10 
órakor kezdődik. Búcsúi 
előkészületként augusztus 
17-én, 18-án és 19-én lel-
kigyakorlatos szentbeszé-
deket tart a 18 órai szent-
misék keretében Pehm G. 
Antal testvér. Augusztus 
19-én 19 órától ünnep elő-
esti koncertre kerül sor a 
templomban, Flach Antal 
szervezésében. 

LAKOSSágI UTCAfÓRUM

SZÍnEZd újRA!

hARAng-hÍREK

Motip festékek és HG tisztítószerek 
széles választékban kapHatók!

JELENTKEZZEN

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

Feladat ellátása reggeli órákban, 
több napon hétvégén is!

Megfelelő munkavégzés esetén 
tisztességes bérezés!

Jelentkezni: Folyamatosan

Szeretné kiegészíteni jövedelmét?

M
UN

KA
LE

HE
TŐ

SÉ
G!

rikkancsmiskolc@gmail.comE-mail:    

06-30-352-8040Telefon:

Munkatársaink hétköznap telefonon 15 és 17 óra között érhetők el.

Válassz a képzéseink közül, ezzel megalapozhatod  
szakirányú továbbtanulásodat, a következő felvételidnél  

többletpontot kaphatsz!

Miskolci kós károly  
Építőipari szakközÉpiskola

3527 Miskolc, Latabár Endre u. 1.

Érettségire épülő OKJ-s képzések nappali tagozaton: 
l Informatikai rendszergazda
l Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus
l Hídépítő és -fenntartó technikus
l Útépítő és -fenntartó technikus
l Vasútépítő és -fenntartó technikus
l Környezetvédelmi technikus
l Épületgépész technikus
l Magasépítő technikus
l Mélyépítő technikus

sikertelen a felvételid?

információ az iskola honlapján:
www.koosk-misk.sulinet.hu. telefonon: 46/412-337

A szemétszállítás rendje
A szemétszállítás augusz-

tus 20-án, szerdán változatla-
nul, a megszokott rend szerint 
történik. A hulladékudvarok 
zárva tartanak, és a MiReHu-
Köz ügyfélfogadása is szünetel 

az ünnepen. Kérik, indokolt 
esetben a társaság weboldalán 
az Ügyfélszolgálat menüpont 
alatt található elektroniku-
san kitölthető űrlapot vegyék 
igénybe.

Múlt szombaton, 17 órai kezdettel Bokros Balázs Márk 
bencés szerzetes újmiséjére várták a híveket, a vas-
gyári templomba. Bokros Balázs Márkot augusztus 
6-án, Urunk színeváltozása ünnepén szentelte pappá 
Várszegi asztrik főapát a pannonhalmi apátsági temp-
lomban.

Apróhirdetés
Megbízható, referenciával ren-
delkező fiatal hölgy Miskolc egész 
területén takarítást vállal. Csak ko-
moly érdeklődők jelentkezését vá-
rom. Tel.: 06-20/256-7949.
tűzifa szálban, erdei köbméter-
ben vagy konyhakészen kapható 
bükk, tölgy, akác, 18 000 Ft szálban, 
konyhakészre vágás vagy tekézés 

megegyezés szerint! Tel.: 06-20/529-
7719.

Eladó 1 db 50 l-es tölgy boroshor-
dó, és 1 db 50 l-es szőlőprés. Érdek-
lődni tel.: 06-70/593-9499.

Magyar vizsla kiskutyák eladók, na-
gyok és fejlettek. Szüleik szép küllemű, 
értékes drótszőrű fajták. Származási 
lappal kaphatók, miskolc-hejőcsabai 
kennelben. Érdeklődni: 46/304-175,  
vagy a 06-30/322-9991.

a Miskolci Bölcsész Egyesület

pótFElVÉtElt
hirdet az alábbi szakágazatokra:

Magyarságtudomány kutató és oktató 
* Pszichológus * Lélekgyógyász

Könyvtáros * Angol, német nyelv  
* Kamarazene * Népzeneoktató

a felvételi beszélgetés időpontja:  
2014. szeptember 5. (péntek) 10.00 órától  

  szeptember 16. (kedd) 10.00 órától 

a felvételi beszélgetés helye:
Miskolc, Vár u. 9. 

(az evangélikus templomkertben)

Jelentkezés:
Tel.: 46/331-981. E-mail: agnes.gyarfas@gmail.com

Miskolc város közigazgatási területén 

díszfák növényvédelmi permetezését  
végezzük 2014. 08. 18. és 2014. 08. 29. között. 

az alábbi szerek felhasználásával:
runner 2F, Dimilin 25 Wp, topas 100 Ec, csöpmix,  

silwet, Mospilan sG, Decis Mega

Munkavégző: BOGÁRMÉRNÖKSÉG KFT.



Nagy létszámú hatósági csoporttal tért vissza augusztus 6-án Lyukóba az összehangolt ellenőrzés-sorozat. A közterület-felügyelők és 
a mezőőrök helymeghatározót és kutyachip-ellenőrző készüléket is magukkal vittek a területre, hogy meghatározhassák egyes ingatla-
nok helyrajzi számát, ellenőrizzék az ebek oltottságát. Most is kiemelten vizsgálták a lakcímkártyákat, és azt, megfelel-e az adott ingat-
lan az életvitelszerű lakhatás feltételeinek. Ellenőrizték a szemétszállítási szerződéseket, a vízvételi lehetőséget, higiéniai körülménye-
ket, birtokviszonyokat. Lyukóban a legtöbb probléma abból adódik, hogy nem tudnak megfelelő iratokat mutatni arról, milyen alapon 
laknak az ingatlanban, persze, történet mindig van, hogy kitől vették, bérlik, stb. Nehezíti az ellenőrzést a „kockásfüzet lapon történő 
adás-vétel”, amelyet sok esetben már vissza sem lehet követni és azt is nehéz megállapítani, ki a jogos tulajdonos.                  Fotó: Juhász á. 
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szemtanúkat keres 
a rendőrség

Halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt eljárást 
folytat a B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság. Augusztus 7-én 12 
óra 5 perckor egy 52 éves miskolci férfi az általa vezetett fekete színű 
Renault Laguna személyautóval a 3-as számú főútvonalon Miskolc 
irányából Szikszó felé közlekedett, amikor Arnót térségében, a 193-as 
kilométerszelvénynél eddig tisztázatlan okból áttért a menetirány sze-
rinti bal oldali forgalmi sávba, ahol frontálisan ütközött a vele szemben 
szabályosan közlekedő Iveco típusú, ukrán felségjelzésű nyergesvon-
tatóval. Az ütközés következtében a személygépjárművet kormány-
zó férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét 
vesztette, míg mellette utazó felesége a kórházba szállítását követően 
halt bele sérüléseibe. A Renault mögött haladt egy eddig ismeretlen 
rendszámú személygépkocsi, míg a Szikszó felől érkező nyergesvonta-
tó mögött egy fehér színű csukott áruszállító tehergépjármű közleke-
dett, melyek utasai közvetlen szemtanúi lehettek a halálos balesetnek. 
A rendőrség várja azon személyek jelentkezését is, akik a baleset idő-
pontjában a fenti útszakaszon közlekedtek és látták a történteket, vagy 
azzal kapcsolatban érdemleges információval tudnak szolgálni.

A mezőőrök segítségével fogták el
Körözött személy elfogására vonultak ki július 31-én a Miskol-

ci Rendőrkapitányság körözési csoportjának munkatársai, a Diós-
győri Rendőrőrs járőreivel, Lyukóvölgybe. A nehezen járható terep 
hegytetős részén megbújó elítélt elfogásának segítésére a rendőrök 
felkérték a Miskolci Önkormányzati Rendészet Mezőőri Szolgálatá-
nak közelben tartózkodó munkatársait is. A rendőrök a mezőőrök 
segítségével lezárták a dűlő lehetséges menekülési útvonalait, majd 
egy ingatlanban elfogták és megbilincselték a körözött bűnözőt. 

Zs. Zoltán 36 éves helyi la-
kost egyrészt a Miskolci 
Törvényszék Büntetés-vég-
rehajtási Csoportja kereste, 
mert a vele szemben lopás 

bűntett elkövetése miatt jogerősen kiszabott szabadságvesztés bün-
tetés letöltésére nem vonult be, másfelől a Miskolci Járásbíróság két, 
még folyamatban lévő, szintén lopás bűntett elkövetése miatt zajló 
eljárásban adott ki körözést a férfivel szemben.

B.-A.-Z. Megyei Polgárőr Nap
Augusztus 9-én Mezőcsáton tartották a megyei polgárőr napot. 

Az eseményen mások mellett részt vett Tállai András, a Nemzetgaz-
dasági Minisztérium államtitkára, Markos György, az Országos Pol-
gárőr Szövetség elnökhelyettese is.  A rendezvényen elismeréseket is 
átadtak, az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége Polgárőr Érdem-
kereszt bronz fokozat kitüntetést adományozta többek között Sipos Jó-
zsef rendőr őrnagynak, a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság Mezőcsáti 
Rendőrőrs parancsnokának. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pol-
gárőr Szövetség elnöksége „Szatmári Gyula emlékplakett” kitünte-
tést adományozott mások mellett Mecser Tamás rendőr ezredesnek, 
a megyei rendőr-főkapitányság megyei rendőrfőkapitány-helyette-
sének. A B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője dicséretben 
és tárgyjutalomban részesítette Győrfi Gábort, a Má lyinkai Polgárőr 
Egyesület elnökét, Pénzeli Kornélt, a Miskolc-Győri kapui Polgárőr 
Egyesület elnökét, valamint Szegedi Lajost, a Novaj idrányi Polgárőr 
Egyesület elnökhelyettesét. A rendezvényt sportversenyek, néptánc-
bemutató, könnyűzenei műsorok, valamint rend őrségi és tűzoltósá-
gi bemutatók színesítették.

Heti HorosZkóP
Kos (03. 21–04. 20.) Akár kapcsolatban él, akár magányos, ez a 
hét a szerelem jegyében fog telni. Új hódításokat, vagy a kezdeti 
lángolást élheti át újra kedvesével. Ha alkotómunkát végez, most 

különösen kibontakozhat a kreativitása.

Bika (04. 21–05. 21.) Családjában szeretetteljes a légkör, ez fő-
ként az Ön gondoskodásának köszönhető. Párja ismét jelét adja, 
hogy komolyan és hosszú távra tervezi a közös jövőt Önnel. Mun-

kahelyén megbecsülik elhivatottságát és szorgalmát.

Ikrek (05. 22–06. 21.) Szerencsésnek mondhatja magát, mert 
olyan munkát végez, amit igazán szeret, és ezt kevesen mondhat-
ják el magukról. Mivel a szavak nagymestere, könnyen szerez új 

ismeretségeket, és most egy tartós kapcsolata is kialakulhat.

Rák (06. 22–07. 22.) A nyár és a szabadság ideje könnyen 
együtt járhat a felelőtlenséggel is, ezért vigyázzon nagyon, főleg 
egy külföldi út során. Kellemetlen emlékeket is haza lehet hozni. 

Kollégáival legyen figyelmesebb és türelmesebb.

Oroszlán (07. 23–08. 23.) Végre olyan társat talált, aki minden-
ben partnere lehet. Bírja az Ön tempóját, aktív életritmusát. Nem 
akarja megváltoztatni, inkább együtt szárnyalnak. Hivatásában 

megfelelő az idő a továbblépésre, változtatásra.

Szűz (08. 24–09. 23.) Problémái miatt jobban érzi magát vala-
hol távol. Mindegy, merre utazik, a kikapcsolódás, az elmélyült 
gondolkodás mindenképpen jó hatással lesz Önre. Ráadásul 

olyan élményekkel gazdagodik, amikben csak ritkán van része.

Mérleg (09. 24–10. 23.) Mostanában szívesebben töltené az 
ideje nagy részét a hobbijával, mint a munkájával, mert kezdi túl-
terheltnek érezni magát. Legyen türelemmel, ez csak átmeneti 

állapot, felettesei el fogják ismerni erőfeszítéseit is.

Skorpió (10. 24–11. 22.) Valaki mély emlékeket őriz Önről és a 
napokban ismét felbukkan az életében. Nem lesz könnyű ellen-
állni a kísértésnek. Munkahelyén vigyázzon arra, kinek mit és ho-

gyan mond, mert könnyen problémát okozhat egy elszólása.

Nyilas (11. 23–12. 21.) Szeretné ismereteit bővíteni, ezért kész-
ségesen jelentkezik továbbképzésre, és ebben főnökei is szívesen 
támogatják. Magánéletében az extravagáns dolgok keltik fel ér-

deklődését mostanában, de nem árt mértéket tartani.

Bak (12. 22–01. 20.) A kimerülés határán van, hiába teljesít 
jól mindenhol és intéz el mindent, ha estére annyira fáradt és 
ingerlékeny, hogy nincs türelme a családjához. Ne veszekedjen 

minden ért, inkább próbáljon időt szakítani a feltöltődésre.

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Kevesebb idegeskedéssel megkímél-
hetné az egészségét. A gondjait pedig beszélje meg a kedvesé-
vel, ne őrizgesse magában. A héten találkozhat valakivel, aki egy 

jól hangzó ajánlatot tesz, amin nem árt elgondolkodnia.

Halak (02. 20–03. 20.) Több rokonuk is megpróbál beleszólni 
az életükbe, ezt próbálja meg úgy kezelni, hogy senkivel ne ke-
rüljön konfliktusba. Társával szerencsére elég mély a kapcsola-

tuk, nem tudja befolyásolni az érzelmeiket a család.

Ha nem kapják meg időben lapunkat, ha terjesztési problémákat tapasztal-
nak, kérjük, hívják a 46/503-501/100-as telefonszámot.

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 juttas-
sák el szerkesztőségünk-
be. A helyes megfejtést 
beküldők között egy-
egy 2014-es, Miskolci 
Ka lendáriumot sorso-
lunk ki. 
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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

Újra kutyagolást tartottak vasárnap délután az állatbarátok a Mis-
kolci Állatsegítő Alapítvány (MÁSA) telephelyén. A közelmúltban 
felépített létesítmény a Sajószigeti úton – amely évente több mint hat-
száz kutyán segít – most komoly anyagi gondokkal küzd, és az állat-
barátok segítségét kéri. Csaknem kétmillió forintra lenne szükségük.

A  hét  fotója
Juhász á. 
Felvétele

Nyári kutyagolás
Újra Lyukóban 
ellenőriztek
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