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Miskolc egyeteme adott otthont az országos szakmai tanévnyitó második ren-
dezvényének szerdán, majd csütörtökön itt tartották a 2014/2015. tanév orszá-
gos szakképzési és Felnőttképzési tanévnyitóját is. az eseményen mások mel-
lett jelen volt és előadást tartott Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter is. 
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Pénteki lapzártánkig két mis-
kolci polgármesterjelölt leadott 
ajánlásait hitelesítette a helyi vá-
lasztási bizottság, illetve 35 egyé-
ni képviselőjelölt lett hivatalosan 
is jelölt az első héten.

Hétfőn adta át a támogató alá-
írások gyűjtésére szolgáló íveket 
a jelöltállító szervezeteknek a he-
lyi választási iroda, kedden pedig 
a Fidesz – KDNP polgármesterje-
löltje és mind a 20 egyéni képvi-
selőjelöltje benyújtotta a szükséges 
számú, hitelesített aláírást. Így a 
választási bizottság döntése értel-
mében ők már hivatalosan jelölt-
ként indulhatnak az október 12-ei 
önkormányzati választáson.

Kriza Ákos mellett két polgár-
mesterjelölt-jelölt adta le péntekig 
az aláírásokat. Pásztor Albert, az 
MSZP, a DK és a Miskolci Lokál-
patrióta Egyesület támogatottja 
szerdán vitte be az íveket a válasz-
tási bizottságnak, amely pénteki 
ülésén hitelesítette és nyilvántar-
tásba vette. Nem vették azonban 
nyilvántartásba Váradi Gábort, a 
Magyarországi Cigánypárt jelölt-
jét, ugyanis az ajánlóívéről vagy a 
gyűjtő neve, vagy az aláírása hi-

ányzott, így pedig az nem szabá-
lyos. Természetesen szeptember 
8-a, 16 óráig van még ideje a hi-
ányzó ajánlások begyűjtésére.

Ahogy a másik hét miskolci pol-
gármesterjelölt-jelöltnek is, ők Ró-
zsa Edit (Magyar Liberális Párt), 
Jakab Péter (Jobbik), Csontos Ró-
bert (LMP), Kovács István (Mun-
káspárt), Kovács Attila (független), 
Sallai István (független), Suszter 
Márk Imre (független).

A húsz egyéni választókerület-
ben igen változatos a kép. A Fidesz 
– KDNP-nek már minden jelöltjét 
nyilvántartásba vették. Azonban 
rajtuk kívül más pártok jelölt-je-
löltjei közül összesen csak 15-en 
adták le ajánlóíveiket péntekig. 
Pedig az egyéni képviselőjelölt-je-
lölteknek az adott körzet válasz-
tói 1 százalékának támogatását 
kell megszerezni az induláshoz, 
ez mindössze 60-70 aláírást jelent. 
A 15 közül két Magyarországi Ci-
gánypárt-i jelöltet a polgármester-
jelölthöz hasonló okok miatt nem 
vettek nyilvántartásba, a nyilván-
tartásba vett 13 jelölt közül egy a 
Jobbik, kettő a Munkáspárt, míg 
tíz az MSZP, DK, Együtt, Miskolci 
Lokálpatrióták színeiben lett jelölt.

Ha vicces akarnék lenni, 
azzal kezdeném, hogy 
meg nem erősített 
hollywoodi hírek szerint 
Miskolcra érkezett Quentin Ta-
rantino, hogy személyesen tanul-
mányozza a nagy kaszabolást a 
miskolci szocialistáknál, amely-
nek során a régi elvtársak ismét 
elvéreztettek egyet maguk közül 
– mondta el csütörtöki sajtótájé-
koztatóján Kiss János, a Fidesz 
miskolci frakcióvezetője.

Mint fogalmazott: először le-
kaszabolták Simon Gábort, aki 
nem lett polgármesterjelölt, majd 
lekaszabolták Tompa Sándort, aki 
nem lett képviselőjelölt, aztán pedig 
lekaszaboltak Rózsa Editet is, akit 
nem engedtek labdába rúgni. Soron 
következett volna Fedor Vilmos – 
aki inkább elfutott a kaszabolás elől 
– és végezetül kardélre hányatták 
Iván Tamást, az Együtt addigi mis-
kolci választókerületi elnökét, aki 
akkorát hazudott, hogy azt már a sa-
ját pártja sem bírta lenyelni és meg-
bocsájtani.

– A helyzet azonban ennél sokkal 
komolyabb, mert a miskolci baloldal 
egyre csak töpörödő maradéka szer-
dán megpróbálta visszasüllyeszteni a 
politikai kultúrát a legsötétebb kom-
munista idők színvonalára, amikor 
gátlástalanul és következmények nél-
kül lehetett hazudni – hangsúlyozta 
Kiss János. – A Pásztor-koalíció nagy 
lendülettel belekezdett a gátlástalan 
hazudozásba az ügyben, hogy végül 

is kik támogatják Pásztor Albertet, és 
minden pironkodás nélkül belemond-
ták a mikrofonba azt a hazugságot, 
hogy az Együtt-PM is Pásztor Albert 
támogatói között van. Ez a hazugság 
azonban csak néhány órát élt meg, 
mert az Együtt-PM elnöksége az állí-
tást cáfolta és ismét kijelentette, hogy 
a pártszövetség nem támogatja Pásztor 
Albertet. A Pásztor-koalíció által áldo-
zati bárányként felkínált Iván Tamást 
pedig azonnali hatállyal menesztette – 
emelte ki a frakcióvezető.

– Pásztor Albert mindeközben né-
mán végighallgatta azt a nyilvánva-
lóan hazug beszédet, miszerint az 
Együtt-PM mellette áll, és némán 
hallgat azóta is, hogy Iván Tamást, 
az ő érdekében elkövetett hazug-
ság miatt csúfosan kirúgták, pedig a 
rendőrök a bajban is ki szoktak állni 
egymás mellett. Ám Pásztor Albert 
örökké nem hallgathat, felszólítjuk, 
hogy a hazugságot ismerje el, a ha-
zugságot ítélje el, és a hazugságért 
minden miskolcitól kérjen bocsána-
tot – zárta tájékoztatóját Kiss János.

„Készen állok!” címmel tett saj-
tónyilatkozatot Pásztor Albert 
hétfőn, egyben hivatalosan meg-
nyitotta a választási infopontját, a 
Kossuth utca 2. alatt.

Az MSZP, a DK és a Miskolc Lo-
kálpatrióta Egyesület által támoga-
tott polgármesterjelölt elmondta, 
konzultációs sorozatot indítottak, 
melynek során több száz emberrel 
találkoztak a város utcáin és terein. 
Pásztor Albert jelezte: választási győ-
zelmük esetén helyzetbe hoznák a 
helyi vállalkozásokat, embereket. To-

vábbfejlesztenék a közmunkaprog-
ramot, azoknak a munkanélküliek-
nek, akik képezni akarják magukat, 
biztosítanák a felemelkedés lehető-
ségét. Együttműködő várost szeret-
nének kialakítani a környékbeli tele-
pülésekkel, új partnerséget ajánlana 
a civil szervezeteknek. A labdarúgás 
mellett minden sportközösséget tá-
mogatni szeretnének, feltámasztani 
a legendás sportágakat, mint a salak-
motor.

Kedden délután, a városháza épü-
lete előtt tartott tájékoztatót Pásztor 
Albert, ahol bejelentette, összegyűj-

tötte a polgármester-jelöltséghez 
szükséges ajánlásokat, s önkor-
mányzati képviselőjelöltjeiknek is 
rendelkezésükre állnak a szüksé-
ges számú ajánlások. Pásztor Al-
bert pontos számokat nem említett, 
csupán annyit mondott, mindenki a 
szükséges ajánlás többszörösét gyűj-
tötte össze már az első napon. 

Egyetlen nap alatt az önkormány-
zati választáson való induláshoz 
szükséges ajánlások többszörösét 
gyűjtötték össze Miskolcon a Fi-
desz – KDNP jelöltjei.

A pártszövetség kedd délelőtti saj-
tótájékoztatóján Kriza Ákos, a Fi-
desz – KDNP polgármesterjelölt-
je elmondta, valamennyi jelöltjük a 
szükséges számú aláírás ötszörösét 

gyűjtötte össze egyetlen nap lefor-
gása alatt. A képviselőjelöltek össze-

sen 5444, a polgármesterjelölt pedig 
5463 ajánlást kapott, az emberek 
szívesen aláírták az íveket – emelte 
ki Kriza Ákos.

Mint elhangzott, a betelt íveket 
leadják, az aláírásgyűjtést azonban 
tovább folytatják, mert ez is egy le-
hetőség arra, hogy találkozzanak a 
miskolciakkal, s még jobban meg-

ismerjék egy-egy adott városrész 
problémáit, a lakosság javaslatait.

Folytatják az aláírásgyűjtést
Fidesz – KDNP: 

Egyetlen nap alatt 
összegyűltek 
az ajánlások!

Pásztor Albert készen áll

Önkormányzati választás 2014
Két polgármesterjelöltet 

vettek nyilvántartásba

„Hosszú kések éjszakái
a miskolci baloldalon”

A Nemzeti Választási Iroda nyil-
vántartása szerint Pásztor Al-
bertet az MSZP, a DK és Miskolc 
Lokálpatrióta Egyesület támo-
gatja. Óriásplakátjain viszont 
ott látható az Együtt logója is. 

Iván Tamás, a pártszövetség ad-
digi miskolci választókerületi el-
nöke szerdán úgy nyilatkozott 
az MTI-nek, hogy az Együtt-PM 
miskolci szervezete továbbra is 
Pásztor Albertet támogatja. Ezu-
tán nem sokkal az Együtt 
országos elnöksége közle-
ményben tudatta: azonnali 
hatállyal leváltották, és eti-
kai eljárást kezdeményez-
tek Iván Tamás ellen, aki 
a párt elnökségének dön-
tésével szemben nyilatko-
zott. Az ügyben megkér-
deztük Rácz Krisztinát, az 
Együtt sajtófőnökét, aki 

elmondta: Iván Tamás nem a párt 
döntésének megfelelően járt el, az-
zal ellentétesen nyilatkozott, ezért 
visszavonták a megbízását. Az el-
múlt hetekben arról is elmondtak 
mindent, miért nem tudják támo-
gatni Pásztor Albertet. A plaká-
tokkal kapcsolatban Rácz Kriszti-
na hangsúlyozta: mindig is kérték, 
hogy azokon ne tüntessék fel az 
Együtt logóját, illetve ha már raj-
ta van, takarják le. Bíznak benne, a 
jelölt támogatói eszerint járnak el.

Leváltották az Együtt 
helyi vezetőjét
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A kormány a külgazdasági és 
külügyminisztert hatalmazta fel, 
hogy stratégiai együttműködé-
si megállapodást kössön a Takata 
Safety Systems Hungary Kft.-vel. A 
felhatalmazásról szóló határozat a 
Magyar Közlöny szerdai számában 
jelent meg.

Orbán Viktor miniszterelnök 
márciusban Miskolcon, a japán 
központú autóipari beszállító vál-
lalat új gyárának alapkőletételén 
azt mondta, a Takata-beruházás 
példa arra, hogy a város újra ipari 
és gazdasági központ lesz. Az au-
tóbiztonsági berendezéseket, első-
sorban légzsákokat gyártó vállalat 
a kecskeméti Mercedes gyár fejlesz-
tése óta az elmúlt három év legje-
lentősebb beruházását hozza létre 
az országban, és mintegy ezer em-

bernek ad majd munkát – tette hoz-
zá a miniszterelnök.

A mintegy 68,3 millió euró, azaz 
több mint 20,5 milliárd forint értékű 
beruházás a Déli Ipari Park 25 hek-
táros területén valósul meg. Az ősszel 
kezdődő tesztüzemhez szeptember 
közepére kell befejezni az energia-
központot és a nagy légzsákgyártó 
csarnokot.

A Takata a világ 20 országában 
üzemeltet különböző gyártórész-
legeket. A társaságnak összesen 55 
gyára van a világ több országában, 
alkalmazottjainak száma meghalad-
ja a 36 ezret. A vállalat európai köz-
pontja Németországban, Frankfurt 
mellett található. Partnerei között 
van az Audi, a BMW és a Daimler 
is. (Képünk 2013. november 15-én, a 
miskolci Takata-beruházás budapes-
ti bejelentésekor készült)

Beemelte oltási rendszerébe a méh-
nyakrák kialakulásáért gyakorta 
felelős HPV elleni védőoltást a ma-
gyar állam. Így iskolai kampányol-
tás keretében, térítésmentesen, ön-
kéntes jelentkezés alapján minden 
7. osztályos leánytanuló megkap-
hatja a védelmet jelentő injekciókat. 

A fentiekről Demeter Ervin kor-
mánymegbízott és Asztalos Ágnes 
megyei tiszti főorvos tájékoztatott 
csütörtökön.

– A megújult közigazgatásnak a 
következő időszakra kitűzött fő cél-
ja a versenyképesség javítása. Ennek 
pedig több dimenziója van, ezek közé 
tartozik az egészségügy is. Ha javíta-
ni tudjuk az emberek egészségi álla-
potát, ezáltal növelni a munkában, és 
nem táppénzen töltött időt, az nem-
csak önmagában örömteli tény, de 
közvetlen gazdasági hatása is van – 
hangsúlyozta Demeter Ervin.

Az egészségmegőrzés fontos ele-
me a megelőzés, és ennek rendsze-

re bővül most azzal, hogy önkéntes, 
térítésmentes oltásként bekerült a vé-
dőoltások közé a HPV (humán papil-
lomavírus) elleni vakcina – ugyanis 
ennek a vírusnak egyes fajtái okozzák 
a méhnyakrákos megbetegedések 70 
százalékát.

A daganatos betegség kialakulá-
sát szeretnék megelőzni, ezért a 12 
éves lányok kapják meg az oltást – 
ezáltal azonban, mivel a lakosság 
fele védelmet kap, a fiúk megfer-
tőződésének lehetősége is csökken, 
hangsúlyozta Asztalos Ágnes tisz-
ti főorvos. Hozzátette: mivel méh-
nyakrákot nemcsak HPV okozhat, 
a háromévenkénti szűrés ezután is 
fontos marad.

A HPV-ről, a fertőzés veszélyeiről 
és az oltóanyagról tájékoztató egység-
csomagot hamarosan megkapják a 
szülők az iskolától. Az abban találha-
tó szülői nyilatkozatot kell aláírni és 
visszaküldeni, ez alapján kapják meg 
a hetedikes lányok a kétfázisú oltást 
októberben, illetve áprilisban.

Öt orvosi rendelő újul meg idén, egyenként hatvanmillió forintból. A 
100 százalékosan támogatott projektek egy része már elkészült, így a 
Győri kapuban már megújult rendelő várja az érintetteket, a héten pe-
dig a Testvérvárosok úti orvosi rendelőt adták át. Ugyanakkor elkezd-
ték az Andrássy utcai felújítását.

Hasonlóan a többi rendelőhöz, 
az infrastrukturális fejlesztés itt 
is magában foglalja az elektromos 

felújítást, nyílászárócserét, kül-
ső homlokzati hőszigetelést, vala-
mint új bútorok, orvosi eszközök 

és multimédiás eszközök beszerzé-
sét. Emellett többek között új író-
asztalokat, műszerszekrényeket, 
fogasokat, defibrillátort, vérnyo-
másmérőt, vizsgálólámpát és LCD 
televíziót is beszereznek. A fejlesz-
tés az energetikai korszerűsítés 
mellett az épület akadálymentesíté-
sét is magában foglalja.

HPV-oltás

Országos  
tanévnyitók
Miskolc egyeteme adott otthont az 
országos szakmai tanévnyitó máso-
dik rendezvényének szerdán, majd 
csütörtökön itt tartották a 2014/2015. 
tanév Országos Szakképzési és Fel-
nőttképzési Tanévnyitóját is.

Idén először nem egy 
központi rendezvény-
nyel nyitották meg a 
tanévet, hanem három 
helyszínen tartották 
meg a szakmai prog-
ramot, hogy minél töb-
ben értesüljenek a tanév 
rendjéről, és átfogó ké-
pet kapjanak a szakmai 
változásokról. A Mis-
kolci Egyetem Díszau-
lájában szerdán Kriza 
Ákos polgármester kö-
szöntötte a megjelenteket, aki megtisz-
telőnek nevezte, hogy Miskolc lett az 
egyik állomása az évnyitónak. Kiemel-
te, nőtt a városban a befektetési kedv, az 
érkező cégek pedig elmondták, azért is 
választották Miskolcot, mert itt jó a hu-
mán infrastruktúra. Éppen ezért fon-
tos, hogy a jövőben is olyan diplomá-
sokat és szakmunkásokat képezzenek, 
akik a jövő iparát tudják építeni.

Az első előadást Czunyiné Bertalan 
Judit (jobbról), az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma köznevelésért felelős 
államtitkára tartotta. Kiemelte, az ok-
tatási rendszernek fel kell tudni készí-
tenie a gyerekeket az élet kihívásaira. 
Éppen ezért az átalakításnak az volt a 
célja, hogy minden gyerek a képessége-
inek megfelelő végzettséget szerezhes-

sen. Korábban voltak önkormányza-
tok, amelyek nem tudták fenntartani az 
iskoláikat, és bezárták. Voltak olyanok, 
amelyek erőn felül teljesítve megtartot-
ták, de nem tudták fejleszteni. Nem volt 
meg minden gyereknek ugyanaz a lehe-
tősége az iskolában, de ez az állami ke-
zeléssel megszűnt. 2010-ben úgy dön-
töttek, egységes, koherens köznevelési 
rendszert hoznak létre. Ahhoz, hogy a 
gyerekek megtalálják a boldogulásukat 
a szakmájukban, a köznevelésben iden-
titást kell tudni adni nekik.

Csütörtökön a Miskolci Egyetem 
adott otthont az Országos Szakképzé-
si és Felnőttképzési Tanévnyitónak is. 
Az eseményen jelen volt Varga Mihály 
(balról) nemzetgazdasági miniszter 
is. Előadásában elmondta, Magyaror-

szág számára létkérdés, 
hogy visszaadja a szak-
munkásképzés, a szak-
munka becsületét. Meg 
kell újítani a szakkép-
zést, hogy minél inkább 
megfeleljen a gazdaság 
által támasztott igé-
nyeknek, ennek a leg-
célravezetőbb módja, 
ha a terület irányítása 
egy kézbe kerül. Ezért a 

kormány úgy döntött, hogy a szakkép-
ző iskolák fenntartója 2015-től a nem-
zetgazdasági tárca lesz.

A miniszter kiemelte: a magyar gaz-
daság egyértelműen növekvő pályán 
van. Az ország kikerült a túlzottdefi-
cit-eljárás alól, idén júliusban 4 millió 
127 ezer embernek volt munkája, ez 4,1 
százalékkal több, mint egy évvel koráb-
ban. Ezzel 61,8 százalékra emelkedett a 
dolgozók aránya a munkaképes korú-
ak körében, a versenyszférában pedig 
160 ezerrel dolgoznak többen, mint egy 
éve. Hosszú évek óta először 8 százalék 
alá, 7,9 százalékra csökkent a munka-
nélküliségi ráta. Javult a fiatalok elhe-
lyezkedési lehetősége is, 3,3 százalékkal 
többen találtak munkát, mint egy évvel 
korábban.

Minden hetedikes lány megkaphatja 

Az Andrássy utcai rendelő felújítása is elkezdődött

A Csillagpont épület földszinti helységeiben kezdi meg 
működését szeptember 1-jétől a B.-A.-Z. Megyei Kórház 
és Egyetemi Oktató Kórház Sürgősségi Betegellátó Osz-
tály. Ez azt vonja maga után, hogy a MISEK Sürgősségi 
Osztálya megszűnik.

Szeptember 1-jén éjfél-
től kezdi meg működését, 
a Csillagpont épület föld-
szinti helyiségeiben a me-
gyei kórház sürgősségije, 
ezzel egy időben megszű-
nik a Miskolci Semmel-
weis Kórház és Egyetemi 
Oktató Kórház (MISEK) 
Sürgősségi Osztálya – tá-
jékoztatta szerkesztősé-
günket Csiba Gábor, a 
megyei kórház főigazgató 
főorvosa.

Közlése szerint a Sür-
gősségi Betegellátó Osz-
tályon úgynevezett osztályozó rendszer működik, ahol a va-
lóban sürgős esetek mindenkor elsőbbséget kapnak. Ezek az 

életveszélyes, illetve a gyors állapotromlással járó, beavatko-
zás nélkül súlyos szövődményekkel fenyegető állapotok.

– Tájékoztatásul közöljük, hogy a sürgősségi ellátás nem je-
lent azonnali ellátást. Az ellátás rendszere változatlan marad: 
továbbra is a központi hívószámot (112) kell tárcsázni, ahol 

a mentésirányítás eldönti, 
hogy a háziorvosi ügye-
let kocsiját, vagy mentő-
járművet küld a helyszín-
re, illetve javasolja, hogy 
keressék fel a háziorvosi 
ügyeletet – hangsúlyoz-
za közleményében Csiba 
Gábor.

Miskolci lakosoknak, 
járóbetegként továbbra 
is háziorvosukat vagy a 
Csabai kapu 9–11. alatt, 
24 órán át működő házi-
orvosi ügyeletet kell fel-
keresniük. Az ügyeleten 
szolgálatban lévő orvos 

vizsgálat után, megítélése szerint a beteget továbbküldheti a 
Sürgősségi Betegellátó Osztályra.

A Csillagpontban kezd a sürgősségi

Stratégiai megállapodást  
köt a kormány a Takatával
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Lassan egy hete tart már a választási kampány, de a miskolci válasz-
tópolgárok lényeges ügyekben krónikus információhiányban szen-
vednek – írta csütörtöki közleményében Csontos Róbert, az LMP és 
4K! miskolci polgármesterjelöltje.

„Itt van mindjárt, az úgynevezett 
miskolci baloldali »összefogásnál« 
tapasztalható botránysorozat és ha-
zudozás. Mindez 
azért nem belügye 
a pártoknak, mert 
a szavazók emi-
att nem tudhatják 
még mindig, hogy 
valójában kik is 
támogatják Pász-
tor Albertet. (Per-
sze, Gyurcsány Fe-
rencen kívül, aki 
»hányingerkeltő-
nek« nevezte őt.) Az 
óriásplakátjain a 
volt rendőrtisztnek 
három támogató párt logója látha-
tó. A helyi választási iroda hivatalos 
tájékoztatása szerint viszont csak 
két párt jelölte Pásztort.

Szerdán kora délután, az Együtt 
PM helyi szervezete és városi elnö-
ke támogatásáról biztosította Pász-
tor Albertet. Késő délután viszont 
azt lehetett olvasni, hogy az Együtt 
PM Miskolc városi elnöke már ki 
is van rúgva és Pásztor Albertet az 
Együtt PM »továbbra sem támo-
gatja«. Ha ezt nem, akkor mit lehet 
összevissza hazudozásnak nevezni, 
kedves Pásztor Albert-támogatók? 
Rózsa Edit »civil« polgármesterje-
löltnek hívja magát a közösségi ol-
dalán. Teszi ezt úgy, hogy közben 
két párt is támogatásáról biztosí-
totta. Sőt, Rózsa Edit, ugyanezen a 
fórumon, büszkén vállalja egykori 
és ezek szerint mai politikai szö-
vetségesét, a Liberális Párt elnökét, 
Fodor Gábort. Miért nem lehet be-
csületesen bevallani, kedves Rózsa 
Edit, hogy valójában kinek, kiknek 
a jelöltje is tetszik lenni?

Miskolc jelenlegi polgármeste-
re, Kriza Ákos, 2010-ben folya-
matos párbeszédet ígért a város 

»fontos« ügyeinek 
intézésekor. A mis-
kolci nyomorte-
lepek felszámolá-
sának szándéka 
és most már gya-
korlata ilyen ügy. 
Mégis, még né-
hány nappal ez-
előtt is sátorozva 
tüntettek a számo-
zott utcák lakói és 
a velük szimpati-
zálók a városve-
zetés szerintük kí-

méletlen intézkedéssorozata miatt. 
Polgármester úr! Milyen párbe-
széd az, aminek eredményeképpen 
az érintettek tüntetni kényszerül-
nek?

Ebben a helyzetben az a leg-
szörnyűbb, hogy a rossz válaszra 
csak még rosszabb válaszok érkez-
nek. Az LMP 2010 óta folyamato-
san vallja, hogy csak a helyiekkel 
együttműködve lehet megoldani 
ezeket a problémákat.

A Jobbiktól, illetve polgármes-
terjelöltjétől azt kérdezem, hogy 
tényleg komolyan gondolják-e 
még mindig, a lassan kínos közrö-
hejbe fulladó érpataki polgármes-
ter szánalmas bohóckodását átve-
endő programként, sőt, példaként 
emlegetni? Vagy városunkban, 
Miskolcon is tegyük rendszeres-
sé a hivatalban lévő külföldi köz-
méltóságok bábuinak nyilvános 
akasztását, ahogy érpataki jobbi-
kos kollégájuk szokta volt csinál-
ni?” – zárul Csontos Róbert köz-
leménye.

A Jobbik 300 ezer forint értékben 
adományoz iskolatáskát rászoruló, 
szorgalmas kisiskolásnak Miskol-
con, ezzel tehermentesítve a szülő-
ket a tanévkezdéssel járó költségek 
egy része alól, jelentette be keddi 
tájékoztatóján Jakab Péter, a párt 
miskolci polgármesterjelöltje.

Mint mondta, a Jobbik stratégiai kér-
désnek tartja azoknak a családoknak a 
segítését – akár iskolakezdési támo-
gatással, étkezési hozzájárulással, de 
akár önkormányzati lakással is –, akik 
nehéz körülményeik ellenére is olyan 
gyermekeket nevelnek Miskolcnak, 
akikre bátran lehet építeni a város jövő-
jét. Az első táskát Jakab Péter személye-
sen adta át Szamosi Emesének, a Bul-
gárföldi Általános Iskola tanulójának. 

Iskolatáskát oszt a Jobbik
Rendkívüli közgyűlés összehívását kezde-
ményezi a miskolci képviselő-testület szo-

cialista frakciója – jelentették be szerdai 
sajtótájékoztatójukon Tompa Sándor, a 
DK miskolci elnöke és Mokrai Mihály, 
MSZP-s önkormányzati képviselő.

Tompa Sándor szerint az elmúlt hetek-
ben két olyan esemény is történt, amelyekre 

Kriza Ákos polgármesternek reagálnia kellett 
volna. Elmondta, korábban felszólították Mis-

kolc polgármesterét, 24 órán belül hívjon össze 
egy rendkívüli közgyűlést, amelyen tájékoztatást 
ad a telepfelszámolásról, illetve az ezzel kapcso-
latos, budapesti, minisztériumi megbeszélésről, 
„amelyről a sajtóban egymásnak ellentmondó 
hírek jelentek meg”. Arra is kérték Kriza Ákost, 
beszámolási kötelezettségének eleget téve, adjon 
számot róla, Diósgyőrben miért nem indultak 

még el a stadionépítési munkák. – Mivel Kriza 
Ákos nem válaszolt, így a szocialista frakció köz-
gyűlés összehívását kezdeményezi a két témában 
– mondta el Tompa Sándor.

Közgyűlés összehívását  
kezdeményezi az MSZP-frakció

„A baloldal marakodását látják mindenhol...”
Nem tartja jó jelöltnek Pásztor Albertet Fodor Gábor, a 

Magyar Liberális Párt elnöke, aki miskolci tájékoztatóján 
elmondta: nagyon örül, hogy Rózsa Editet támogathatják 
miskolci polgármesterjelöltként. Fodor szerint a jelenlegi 
polgármester nem teljesítette választási ígéreteit, Pásztor 
Albert pedig vállalhatatlan, a liberális elvek mellett. Mint 
az elnök fogalmazott: a pozíciószerzés érdekében feladták 
elveiket azok a pártok, amelyek Pásztor Albertet támogat-
ják, emellett finoman szólva sem egységesek. A baloldal 
marakodását látják mindenhol, ezért indítottak Budapes-
ten is önálló főpolgármester-jelöltet és ezért támogatják 
Miskolcon Rózsa Editet. – Miskolc egy nagy jövőjű, befo-
gadó város, ahol az emberek békét szeretnének, azt, hogy 
hagyják őket tenni, amit akarnak – tette hozzá Rózsa Edit. 
Megfogalmazása szerint azt a szellemi potenciált, ami a vá-
rosban van, ki kell használni, a miskolci emberek képesek 
kihúzni magukat a bajból. Elmondta: azt javasolja a pol-
gármesterjelölteknek, hogy tartsanak be egy közös etikai 
kódexet annak érdekében, hogy békében teljen a kampány.

Az eddigi ismeretek szerint a Fi-
desz – KDNP indítja Miskolcon a 
legtöbb női képviselőjelöltet, szám 
szerint nyolcat. Korábban az LMP 
tett javaslatot rá, hogy minden 
párt vezessen be női kvótát, mert 
„biztosítani, segíteni kell a nők po-
litikai részvételét” – ehhez képest 
a Miskolcon induló LMP-s jelöltek 
között csak két hölgyet találunk, s 
számuk a baloldali jelöltek között 
sem több négynél.

Elsőként Csöbör Katalin országgyű-
lési képviselőt kérdeztük – aki Miskolc 
két kerületében a Fidesz részéről az ön-
kormányzati választási kampányt irá-
nyítja – mit gondol a nők magas rész-
arányáról helyi képviselőjelöltjeik 
között. – Nagyon örülök annak, hogy a 
húsz miskolci jelöltünk közül nyolc nő, 
annak ellenére, hogy a kiválasztásnál, 
őszintén bevallom, nem szerepelt szem-
pontként a jelöltek neme és a kvóta. 
Csak az elkötelezettséget, a rátermett-
séget, az elért eredményeket, a mun-
kabírást vizsgáltuk. Nőként különösen 
örülök ennek a számnak, mert a politi-
kában eddig eltöltött idő arról győzött 
meg, hogy a nőknek ezen a területen is 
nagyobb a munkabírásuk. A politika 
és annak egyik fontos része, a választá-
si kampány pedig ma nagyon kemény 

munkát jelent – hangsúlyozta vála-
szában Csöbör Katalin. Felvetésünkre 
– miszerint különösen szembetűnő a 
fideszes női önkormányzati képviselő-
jelöltek magas száma a négy baloldali és 
a két LMP-s női jelölt mellett – a kép-
viselő úgy nyilatkozott: mondani min-
dent lehet, az említett ellenzéki pártok 
képviselői valóban rengeteget beszélnek 
a női szerepvállalás fontosságáról. Tet-
teik azonban ezen a területen is mást 
mutatnak, mint a szavaik.

Subicz Róbert, az LMP megyei ko-
ordinátora megkeresésünkre úgy nyi-
latkozott: kifejezetten szerették volna, 
ha sok női jelöltjük van, végül azonban 
úgy alakult, hogy „erős többségbe” let-
tek a férfiak. – Szó nincs alkalmassági 
kérdésekről, egyszerűen a helyi merí-
tési lehetőségeinkből, belső erőforrá-

sainkból ez következett – hangoztatta 
a koordinátor, kiemelve, mindenkép-
pen változtatni szeretnének a helyi női 
politikusok számán. Ehhez a választás 
után segítséget is kérnek majd párton 
belül, az viszont tudható, a változás 
mindenképp egy hosszabb folyamat 
eredménye lesz.

Civil nőként indul a helyhatósági vá-
lasztáson – a liberálisok támogatásával 
– Rózsa Edit, akinek elsődleges célja a 
béketeremtés Miskolcon. Úgy tartja, a 
város fejlődik ugyan, de nincsen béke a 
helyi emberek lelkében, aminek vélemé-
nye szerint elsődleges oka, hogy a kü-
lönféle pártok képviselői agresszíven és 
ellenségesen viszonyulnak egymáshoz.

Rózsa Edit, aki a liberálisok támo-
gatásával indul a polgármesteri székért 
Miskolcon, úgy fogalmazott: a férfiak-
ban genetikusan benne van a rivalizá-
lás, a harci kedv. Mint mondta, ő ez-
zel szemben inkább pacifistának vallja 
magát, hisz abban, hogy békésen is le-
het hatékonyan politizálni. – A női nem 
érzékenyebben reagál bizonyos társa-
dalmi problémákra, ennek az agresz-
szivitást nélkülöző, empatikus és gon-
doskodó politikának szeretném letenni 
az alapjait Miskolcon. Harmonikus vi-
szonyok között, jó közösségben haté-
konyabban lehet dolgozni a városért – 
hangoztatta Rózsa Edit.

A Fidesz – KDNP indítja  
a legtöbb női jelöltet

Lehet Más a Politika (LMP):

Gyurcsányon kívül ki  
támogatja még  
Pásztor Albertet?
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A Sajókazincon (ma Kazincbarci-
ka), 1814-ben született Egressy 
Béni Miskolcon, a reformá-
tus iskolában kezdte gimná-
ziumi tanulmányait – ezért 
ezen a Papszeri épületen, a mai 
Herman Ottó Múzeum falán he-
lyezték el szerdán a zeneszerző-szö-
vegíró-színészzseni emléktábláját, 
születésének 200. évfordulója alkal-
mából.

Az avatóünnepségen Gupcsó Ágnes, 
az Egressyvel rokonságban álló zene-
történész azt emelte ki köszöntőjében: 
nemcsak ez az épület, de maga a vá-
ros is egy életre meghatározó iskolája 
lett a zeneszerzőnek. Az első miskolci 
színházban ismerkedett meg a színját-
szással. És bár családja lelkészi pályára 
szánta, ez a vonzás mindennél erősebb 
volt.

Kiss Gábor alpolgármester avató-
beszédében visszaemlékezett Egressy 

Béni munkásságának fontos mozza-
nataira: arra, hogy mindössze 29 éve-
sen ő emelte a zene szárnyán nemzeti 
imádsággá Vörösmarty szavait; hogy 
ő zenésítette meg először Petőfi verse-
it; ő írta Erkel három nagy operájának, 
a Bátori Máriának, a Hunyadi László-
nak és a Bánk bánnak a szövegkönyvét 
és az 1848-49-es szabadságharc örök-
zöld dalának, a Fel, fel vitézeknek a 
dallamát.

– A magyar kultúra fáradhatatlan 
szószólójának munkássága a határon, 
Bécsen túlra is eljutott, dalárdákban 
és kocsmákban egyaránt énekelték 

dalait. Azonban erre a vidékre min-
dig visszatért. Amikor 1843-ban 
tűzvész pusztította a várost, és le-
égett az őt művészi útra indító szín-
ház is, két új zeneművét, a Részvét 
és a Búbánat című zongoradarabot 
ajánlotta fel „a tűzvész által káro-
sult miskolciak felsegélésére”. Ne-
vét 1952 óta viseli művészeti isko-
la, méghozzá olyan méltó módon, 

hogy eredményeikre büszke az 
egész város. Most, a bicente-
náriumon pedig háláját, tisz-
teletét ezzel az emléktáblával, 
és zeneszerzői munkásságát 

feldolgozó kötet megjelenteté-
sével kívánja kifejezni Miskolc – 

hangsúlyozta az alpolgármester.
A rövid könyvbemutatón Papp Fe-

renc, a kulturális osztály vezetője és a 
szerző, Sziklavári Károly párbeszédé-
ből kiderült, a 120 oldalas kötet nem-
csak képekkel, de (ritka) kottákkal is 
gazdagon illusztrált, így zenei szem-
pontból is kuriózum. A kötet a jövő 
héttől megtalálható lesz a város zenei 
intézményeinél és a könyvtárakban is.

A Miskolci Kamarazenei Nyár ke-
retében megtartott koncert is szol-
gált kuriózummal, ahol a Flach Antal 
csembalóművész, tanár tulajdonában 
lévő és erre az alkalomra felújított 
XIX. századi asztalzongorán hangzot-
tak fel Egressy Béni különleges művei.

Szeptember első hétvégéjén ismét hazánk leg-
nagyobb sörfesztiváljának ad otthont a Nép-
kert – ezúttal már harmadik alkalommal.

A fellépők sorát a Maxisun nyitja meg a Li-
get színpadon. A Miskolc színpad világot jelen-
tő deszkáit pedig ezúttal az Irigy Hónaljmirigy 
élő nagykoncertje avatja fel. A nyolc Irigy Hó-
naljmirigy estjét az EDDA Művek koncertje kö-
veti majd, a Maxisunt pedig a Milagro Santana 
Tribute Band, amit pedig a Paddy and the Rats – 
utóbbi koncertről nem érdemes lemaradni, mert 
Paddyék szeptemberben már nem koncertez-
nek Miskolcon. A CineFest visszajáró vendégei 
ugyanis most kimaradnak a filmfesztivál zenei 
menüjéből, mert máshol járnak majd.

Pénteken erősödik majd a felhozatal – meg-
jelenik az első világsztár is Dr. Alban személyé-
ben, akinek dalait még most is sokkal többet 
játsszák a hazai rádiók, mint azt gondolnánk. 
A nigériai születésű, svéd énekes, zenei produ-
cer mellett a pénteki este szereplői között helyet 

kapott még Kasza Tibor és Zséda – ők eb-
ben a sorrendben tüzelik majd fel a kö-
zönséget a Dr. 

Alban-koncert előtt. Ami a Liget színpad felho-
zatalát illeti: Polgár Peti, LL. Junior, majd Dári-
dó Lajcsival és Dj. Rákász.

A szombat minden bizonnyal sokak bakancs-
listáján szerepel, hogyan is ne szerepelne, hiszen 
talán nem él a földön olyan, aki ne kívánta vol-
na legalább egyszer, hogy örökké fiatal legyen – a 
Miskolc színpadon Dobrády Ákos, majd a Hooli-
gans, s a nagy durranás, az Alphaville.

A Liget színpadon a hazai könnyűzene jelen-
kori krémje mulattat majd. Ők nem mások lesz-
nek, mint a Sunrise, Korda György és Balázs Klá-
ri – akik nem mellékesen máig megtöltik maguk 
előtt a teret, habár régtől a pályán vannak már. A 
kedves, kedvelt duót Király Viktor követi, vélhe-
tően Solo-ban, majd a sort szombaton Dj. Domi-
nique zárja.

Desperado, Kállay-Saunders András és Zoltán 
Erika – ez pedig már a vasárnapi fellépők fele. A 
többiek a Miskolc színpadon „teljesítenek majd 
szolgálatot”. A New Level Empire, az R-Go, és a 
harmadik Miskolci Sörfesztivál a Boney-M dal-

lamai után zár.

A Shakespeare-év részeként kilenc drámát 
fogadtak örökbe miskolci képzőművészek és 
különböző általános és középiskolák. Minden 
hónapban az „örökbefogadók” kiállításaival, 
előadásaival találkozhatnak a nézők, így új, 
izgalmas hangok, összművészet jelenik meg az 
egész színházban.

Az első, örökbefogadással kapcsolatos kiállí-
tás múlt szombaton nyílt meg ünnepélyes kere-
tek között, három miskolci képzőművész alko-
tásai tekinthetők meg szeptember 22-ig a Fehér 
teremben. A kiállítók: Láng Eszter, Pataki János 
és Urbán Tibor. A résztvevő iskolák a képzőmű-
vészetben a Kaffka Margit Általános Iskola, míg 
az irodalom, színház vonalán a Lévay József Re-
formátus Gimnázium. Az iskolák azonban most a 

tanévkezdés miatt kicsit később mutatják be mun-
kájukat, de szeptembertől egyszerre lépnek közön-
ség elé a felnőttekkel. Az első örökbefogadott da-
rab pedig nem más, mint a Makrancos hölgy.

Születésnapi ünnepnek adott otthont a Gár-
donyi Géza Művelődési Ház kedden. A részt-
vevők számára nem volt ismeretlen a hely, 
hiszen a Gárdonyi Nyugdíjas Klub tagjai 
gyűltek össze – ezúttal egyik társukat, a 95 
éves Stubner Ferencet köszöntötték.

Az ünnepelt egyebek mellett elmondta, na-
gyon sokat dolgozott egész életében, s ma is sok 
a tennivaló a kertben, de a nyugdíjasklub ta-
lálkozóit is nagyon várja, sosem marad ki egy 
alkalom sem. – Soha nem ittam, nem dohá-
nyoztam. Sosem haragudtam senkire. Egész 
életemben úgy voltam, hogy ha valakivel 
nem tudok jót tenni, akkor ártani se ártsak. 
Nyugodt életet éltem, de sok munka volt ben-
ne – fejtette ki ars poeticáját a 95 éves úr, akit 
klubtársai és lánya mellett Kriza Ákos, Mis-
kolc polgármestere is köszöntött a jeles nap al-
kalmából. – Olyan társadalmat kell építenünk, 

amelyben igazán megbecsüljük azokat a szép-
korúakat, akik munkával, dolgosan töltötték 
életüket. A felnövekvő generációban pedig azt 
kell díjazni, aki ugyanezt a munkát igyekszik 
elvégezni, hogy szebb jövőt építsen. A Salka-
házi Sára Miskolc Program is ennek jegyé-

ben indult útjára. Azért, hogy megköszönjük 
a miskolci szépkorúaknak a munkával töltött 
éveket – hangsúlyozta a polgármester, majd a 
város nevében megajándékozta az ünnepeltet.

Jó egészségben, aktívan 95 évesen is

Minden hónapban öröKbe 
fogadJáK ShaKeSpeare-t

fiataloknak 
és örökké 
fiataloknak…

ismét itt a Miskolci Sörfesztivál!

Szeretettel meghívjuk Önöket és kedves családjukat a diósgyőri vár 
ünnepélyes átadására, amelyre 2014. augusztus 30-án, szombaton 
10.00 órától kerül sor.  Szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy a par-
kolóhelyek a vár környékén szűkösek, ezért kérjük, aki teheti, hasz-
nálja a tömegközlekedést a forgalmi fennakadások elkerülése végett! 

programok
10.00 Barsi Csaba és az Agyagban-
da, Vaga Banda Gólyalábasok; 10.45 
Jelmezes szereplők felvonulása (Vár 
utca); 11.00 Díszágyúlövés, megnyitó 
ceremónia; 11.15 Fresco Bello zászló-
forgatók bemutatója; 11.30 Besenyei 
Péter világbajnok műrepülő pilóta 
bemutatója; 12.00 A vár kulcsainak 
átadása, léggömbök felengedése, 
várkapu megnyitása; 13.15 Miskol-
ci Szimfonikus Zenekar koncertje; 
13.00 Diósgyőri Kóbor Lovagok be-
mutatója; 13.00 Élő középkori vá-
roska, középkori fogadó megnyitása 
a közönség előtt; 13.30 Esküvői me-
net felvonulása a felső várudvarba; 
14.00 Esküvő a felszentelt kápolná-

ban (zártkörű); 15.00 Polgári esküvő 
a Lovagteremben (zártkörű); 16.00 
Diósgyőri Kóbor Lovagok bemutató-
ja; 17.00 Fresco Bello zászlóforgatók; 
18.00 Király Viktor koncertje; 20.00 
„A király nevében” – az ExperiDance 
táncszínház előadása; 21.30 Közép-
kori tűzijáték, görögtűz; 21.45 „Mis-
kolc mindig várni fog” – P-Mobil élő 
koncert.

Déli 12 órától este 7 óráig: az új-
jáépített felső vár látogatása, vártúrák 

Egész napos programok: Fügedi 
Márta Népművészeti Egyesület kéz-
műves bemutatója, kézműves termé-
kek vására, középkori városka, Boró-
kás népi játszókert, fegyvertapogató, 
apródképző.

Mindenkit                     ! egreSSy-eMléKtáblát 
avattaK

vár a vár
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Apróhirdetés
Szobafestőket azonnali belépéssel felveszünk miskolci munkákra. 
Tel.: 06-30/846-4838.
Drótszőrű magyarvizsla kölykök, 7-8 hetesek kaphatók, miskolc-hejő-
csabai kennelből. Szüleik kiváló küllemű, törzskönyvezett vadásztársak. 
A kölykök származási lappal rendelkeznek, és szerető, igényes gazdit 
várnak, ár 25-30 e ft, megegyezünk.. Érdeklődni: 46/304-175,  vagy a 
06-30/322-9991. 

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.    

AKCIÓ!

-10%
Most Minden Lazurán terMék 

árábóL 10% kedvezMényt adunk!
Az akciós ajánlat augusztus 15-től szeptember 15-ig érvényes.

A DEKRA Akademie  
német idősotthonok és magánklinikák  

üzemeltetőinek megbízásából olyan 

érettségizett munkavállalókat keres, 

akik a megfelelő szakképesítés és nyelvtudás  
megszerzése után szívesen dolgoznának  

Németország területén, ápolói munkakörben.

  NYELVI ÉS INGYENES  
SZAKTANFOLYAM,  

BIZTOS MUNKALEHETŐSÉG!
  Részletekért jelentkezzen az alábbi elérhetőségen:

Kasuba Zsuzsa, tel.: 06-30/660-9308
e-mail: zsuzsa.kasuba@dekra-akademie.hu

DEKRA Akademie Kft. 1012 Bp., Vérmező út 4.
Web: www.dekra-akademie.hu  
www.facebook.com/szakapolas

 Nyilvántartási szám: 07-0190-05;  
Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-0088;  

Munkaközvetítői hat.sz.: V-M-001/43/2013-875

Tehetséggondozó szakkörök  
az Avasi Gimnáziumban

Az Avasi Gimnázium tehetséggondozó foglalkozásokat indít szeptember 12-13-tól  
6. és 8. osztályosok számára a következő tantárgyakból:  

magyar, matematika, biológia, rajz, angol és német nyelv. 
Szeptember 11-én 17.00 órától szülői tájékoztatót tartunk a gimnázium színháztermében.  

Jelentkezni a (46) 562-289-es telefonon vagy személyesen lehet az iskolatitkárnál.  
Bővebb információ: www.avasi.hu.

Miskolci csapatunkba az alábbi munkakörbe keresünk munkatársat:

karbantartó technikus
Feladatok:
l gépmeghibásodások okainak feltárása és elemzése
l műanyagipari, festő- és összeszerelőgépek, berendezések karbantartása, javítása
l� megelőző karbantartási tevékenység kialakításában való részvétel és a meglévő folyamatok javítása a 

zökkenőmentes termelés érdekében
l  az előkészítő karbantartási munkálatok elvégzése minden berendezésen, valamint az új gépek telepíté-

se gördülékeny végrehajtásának biztosítása
l  termelési egységek közvetett és közvetlen támogatása gép-, terület- és épületkarbantartási feladatok tekintetében
l a termeléshez közvetetten kapcsolódó anyagok nyomon követése, anyagigények leadása
l munkakörhöz kapcsolódó dokumentáció vezetése, naprakészen tartása

Elvárások:
l szakirányú középfokú gépipari vagy villamosipari végzettség
l minimum 3 éves szakmai tapasztalat gépkarbantartás területén multinacionális környezetben
l magas szintű elkötelezettség és kezdeményezőkészség

Előnyt jelent:
l összeszerelő folyamatok ismerete (hegesztés, csavarozás, préselés, stb.)
l kommunikációs szintű angol vagy német nyelvtudás írásban és szóban

Kérem, önéletrajzát motivációs levél kíséretében juttassa el Bérczes Gabriella HR-specialistánk részére, aki 
bármilyen kérdés esetén rendelkezésre áll. Telefon: +36-46/407-909, fax: +36-46/407-953

jobs.miskolc@eu.takata.com
Takata Safety Systems Hungary Kft.
Macropolis épület – Arany János tér 1. sz. D lph., II. emelet
3526 Miskolc (Hungary)
www.takata.com – www.takata-karriere.de

Minden tanulónak  

TÖBBféle

ÖSZTÖNDÍJ IN
G
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ES

70/708-2931     46/323-290

NAPPALI  és  ESTI
SZAKKÉPZÉS

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

Grafikus

Hegesztő

ë

SÉRVPANASZOK
Műtét nélküli kezelése!

Ha sérve van, forduljon cégünkhöz, mi közel 100 éve  
specialistái vagyunk a köldök-, hasi és lágyéksérv ellátásának.

EGYEDI MÉRETRE KÉSZÜLT SÉRVKÖTŐ HASKÖTŐK 
TÖKÉLETES  VÉDELMET NYÚJTANAK MINDEN SÉRVRE!

Rendszeres fogadóórát tartunk  
Miskolcon, Szemere B. u. 14. és Uitz B. sarok. 

Fehér Holló patika
2014. szeptember 4. (csütörtök) és szeptember 25. (csütörtök) 13.30–15.00
Információ levélcím: Spranz Kft. 2097 Pilisborosjenő, Fő út 3.

Tel.: 26/336-122 v. 26/336-322
E-mail: info@spranz.hu l www.spranz.hu

MuNKáT AJáNL
A VADVILÁG Bt.  vadfeldolgozó üzem 

Felsőzsolca, Kassai út 27. szám. alatti telephelyére felvételt hirdet.

1 fő csomagoló munkatárs (felhasználói szintű  
számítógépes ismeretek előnyt jelentenek)

1 fő húsipari szakmunkás (hentes)
1 fő gépkocsivezető

Jelentkezés: 06-20/9180-932 telefonszámon  
a hirdetés megjelenésétől kezdve.

Rendkívüli felvétel tandíjmentes szakképzésre  
érettségizetteknek a Miskolci Baross Gábor Közlekedési 

és Postaforgalmi Szakközépiskolában

3532 Miskolc, Rácz ádám 54-56. Tel.: (46) 531-517 

l Vasúti villamos jármű szerelője 
l Vasútforgalmi szolgálattevő 
l Vállalkozási és bérügyintéző 

l Logisztikai ügyintéző 
l Postai üzleti ügyintéző 

l Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó 
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Diósgyőr várának elődjét valószínűleg IV. Béla várépítési kezdeményezése után 
építtette az Ákos nembeli Ernye bán. Ez a kor szokásának megfelelően ovális 
alaprajzú (körülbelül 40 × 35 m-es építmény volt egy kerek öregtoronnyal), vele 
átellenesen álló saroktoronnyal és sokszögű külső várral. 1316-ban Wywar, 
vagyis Újvár néven említik, ami arra utal, hogy egy korábbi földvár helyére 
épült. Ebben az évben Ernye unokái Károly Róbert ellen fordultak, ezért a ki-
rály várukat elkobozta, és kedvelt hívének, Debreceni Dózsa erdélyi vajdának 
adományozta. 1319–1325 között Szécsi Miklós horvát bán birtokolta, majd a 
Drugeth családé lett. 1340-től királyi vár – rendszerint a királynék tulajdona.

A diósgyőri vár fénykora I. Lajos ki-
rály uralkodása alatt kezdődött. Ő az 
1360-as évektől mind gyakrabban for-
dult meg itt, Budát egyre inkább ha-
nyagolta. Visegrád és Zólyom mellett 
harmadik székhelyévé tette Diósgyőrt, 
átépíttette, korszerűsítette a várat. Sok-
szorosan tagolt védelmi gyűrűk vették 
körül, négyszögletes udvar köré épült, 
négy sarkán egy-egy csúcsos tetejű to-
rony magasodott. A földszinti helyisé-
gek gazdasági, tárolási célokat szolgál-
tak, az emeleten a lakosztályok voltak, 
valamint a 13 × 25 méter területű lo-
vagterem, három oszloppal alátámasz-

tott, kéthajós csarnok. Négy méter mély 
várárok vette körül, vizét meleg vizű 
források táplálták.

1370-ben itt írta alá Nagy Lajos király 
az első olyan, európai adománylevelet, 
amely „szabad királyi várossá” nyilvá-
nított egy várost (Kassát). 1381. novem-
ber 26-án a diósgyőri várban írták alá a 
torinói békét, amelyben Velence városa 
kötelezte magát, hogy vasárnap és ün-
nepnapokon felvonja az Anjou-lobogót 
a Szent Márk téren.

A magyar–lengyel perszonálunió 
megszűntével Diósgyőr vesztett jelentő-
ségéből, ettől kezdve magyar királynék 

nyaralóhelye. Az utolsó királyné, aki itt 
élt, II. Lajos felesége, Habsburg Mária. 
1546-ban írásban lemondott a várról, 
amit addigra már elfoglalt az erdélyi 
vajda.

1526 után Pemflinger Sebestyén lett 
a várnagy. 1540-ben a gyarma-
ti Balassa Zsigmond 20 ezer 
aranyforintért zálogba vette a vá-
rat Ferdinánd királytól. A család 
az addigi várpalotát erőddé ala-
kította át, az északnyugati torony 
elé olasz mintára rondella épült. 
A karcsú tornyok helyére zömök 
bástyák kerültek. A bejáratot a 
nyugati oldalra helyezték át, a ki-
rálylépcső mellé ötszögű olasz-
bástyát építettek. Ekkor emelték 
a háromszintes kazamatát is. Ez 
volt az utolsó nagy átépítés a vár 
történetében. Balassa Zsigmond 
halála után a várat neje, Fánchy 
Borbála örökölte, majd az ő halála 
után a király visszaváltotta. 1564-
től zálogbirtokosok egész sora 

követte egymást, a vár pusztulásnak 
indult. A 16. század második felében a 
végvári vonalba került. Csekély őrsége 
nem tudta megakadályozni, hogy a tö-
rök 1544-ben felégesse és kifossza, majd 
a környező falvakkal együtt adófizetés-
re kényszerítse Miskolcot.

1596-ban a török elfoglalta Egert, és 
Mezőkeresztes mellett legyőzte a ke-
resztény seregeket. Ezután hamarosan 
(1598-ban) Diósgyőr is elesett, ura az 
egri pasa lett, de ekkor a keresztények 
gyorsan visszafoglalták.

A 17. század elején az országgyűlés 
egy sor határozatban rendelte el bő-
vítését, illetve karbantartását, ezek a 
rendelkezések azonban 1660-ig papí-
ron maradtak, az 1650. évi török ostro-
mot azonban így is sikerült visszaverni. 
1673-ban leégett a vár tetőzete, ekkor 
már alig volt lakható. A század végére 
minden hadászati értékét elvesztette. A 
kuruc harcokban nem játszott szerepet.

1703-ban három oldala már erősen 
romos volt; a negyediket a tulajdonos 
Haller báró rendbehozatta. 1730-ban a 

kápolnát is magába foglaló szárny 
még használható volt, a többivel 
nem törődtek. 1756-ban a diós-
győri koronauradalom borház-
zá szerette volna átalakítani, de a 
tervekből végül nem lett semmi; a 
romokat a környék lakossága kő-
bányának használta. A vármegye 
1784-ben engedély kért és kapott, 
hogy a vár falából köveket bá-
nyászhasson a Sajó hídjának épí-
téséhez. A kápolnában egy ideig 
még tartottak istentiszteleteket, 
de 1820-ra azt is széthordták. A 
vár helyreállítása 1953-ban indult 
meg, ekkor még csak az életve-
szélyesen romos részeket hozták 
rendbe, de 1960-tól a régészeti 
feltárás is megkezdődött.

Vár áll ott…
Ernye bántól Nagy Lajosig  

– a történelem országútján

Ernye bán vára

Nagy Lajos király korában

Visszanyerte eredeti pompáját Diósgyőr vára
Jelentős eseményhez érke-

zett Miskolc önkormányzata az 
Új Széchenyi Terv Észak-magyar-
országi Operatív Program támo-
gatási rendszeréhez benyújtott 
„Diósgyőr-Lillafüred komplex kul-
turális és ökoturisztikai fejleszté-
se” című projektjében. A nyár utol-
só szombatján, augusztus 30-án 
színes programokkal, egyedülálló 
és megismételhetetlen produkci-
ókkal nyitja meg kapuit Diósgyőr 
megújított vára.

A nagyszabású beruházás része a 
Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturá-
lis és ökoturisztikai fejlesztését célzó 
projektnek, amelyre több mint két-
milliárdos pályázati támogatást sike-
rült elnyerni – mondta el lapunknak 
Kriza Ákos, Miskolc polgármestere. 
Kiemelte, az ilyen, és ehhez hason-
ló sikeres beruházások is mutatják: 
egyre inkább beérik annak a mun-
kának a gyümölcse, amelyet a város 
vezetése végez. A vár, rendezvényei-

vel egyetemben, eddig is jelentős 
kulturális értékeket képviselt, s a fej-
lesztéseknek köszönhetően, ezután 
még nagyobb értéket képvisel majd.

– A diósgyőri vár Miskolc egyik 
ékköve, melyben egyszerre van je-
len múlt, jelen és jövő! – hangsú-
lyozta Kriza Ákos. – Így gondolta ezt 
annak idején Nagy Lajos király is, 
amikor évszázadokkal ezelőtt bele-
fogott a megújításába, hogy aztán 
sokáig a királynék vára lehessen. Az 
idő vasfoga és a rombolás miatt ké-

sőbb fokozatosan leromlott, az öt-
venes években indult el a feltárása, 
majd rekonstrukciója. Több évtize-
des munka végén lett látogatható, s 
elmondhatjuk: a város és a turisták 
abban az állapotában is megszeret-
ték a diósgyőri várat, akkor is a város 
egyik kiemelt turisztikai attrakciója 
volt. Sokan javasolták, hogy hagyjuk 
meg a korábbi állapotban, Miskolc 
mégis a megújítás mellett döntött – 
emelte ki Miskolc polgármestere.

– Nyugat-európai mintára döntöt-
tünk a vár részleges visszaépítése 
mellett, mégpedig azért, mert nagy 
lehetőséget láttunk ebben. Lehe-
tőséget a korabeli Közép-Európa 
legnagyobb lovagtermében, melyet 
pontosan ott állítottunk helyre, ahol 
korábban létezett. Lehetőséget a ká-
polnában, melyben reméljük, nagyon 
sok ifjú pár mondja majd ki a boldo-
gító igent. És lehetőséget a megúju-
ló várban, mint turisztikai attrakció-
ban – tette hozzá Kriza Ákos.

A beruházásnak köszönhetően 
visszanyerte régi pompáját Diósgyőr 
vára, amely – a nyugati szárny kivé-
telével – két szint magasságig újra 
felépült. A vár tornyai között három 
palotaszárny is megújult, ezekben 
kapott helyet az egykori lovagterem 
és a várkápolna. A vár – rendezvé-
nyek helyszíneként – továbbra is a 
látogatókat szolgálja majd, a kiállí-
tóterekben a látogatók a középkori 
váréletbe és hajdani mesterségekbe 
nyerhetnek bepillantást.

Kriza Ákos elmondta, a várral 
együtt annak környéke is megújul. 
Az átalakítások miatt leszűkült az 
udvar, szükségessé vált megfele-
lő közösségi terek létrehozása a 
nagyobb rendezvények meg-
tartásához. Ezért a vár szom-
szédságában kialakítják a 
nagy befogadóképességű 
Lovagi tornák terét, s fel-
épül a vásártér is.

A beruházás az Új Szé-
chenyi Terven belül, a 
mintegy 2,4 milliárd fo-

rint összértékű „Diósgyőr-Lillafüred 
komplex kulturális és ökoturisztikai 
fejlesztése” nevű projekt keretében 
valósult meg, közel 938 millió forint-
ból. A projektre Miskolc önkormány-
zata az Észak-magyarorszá-
gi Operatív Program 
(ÉMOP) támo-
gatási rend-

szerén keresztül mintegy kétmilliárd 
forintot nyert, a maradék, valamivel 
több mint négyszázmilliót Miskolc 
önerőként biztosította.



Múlt és jelen

A képeslap 1911-ben készült, pontos kormeghatározó az egyemeletes 
sarokházon a Kígyó gyógyszertár felirat. 1912-ben már ugyanis Kellner 
és Fodor „Fehér Kígyó gyógyszertár”-ra változik a cégtábla. A kép bal 
oldalán az 1878-ban átadott kétemeletes szálloda látható, mindkét utcai 
homlokzatán a névadó három rózsával. Az épület sarokhomlokzatán 
a felirat ekkor Grand Hotel Kepes volt, bérlőjéről, Kepes Béláról elne-
vezve, aki a világháború alatt ment csődbe. Kazinczy utcai földszintjén 
kávéház és biliárdterem működött. A szálloda főbejárata előtt még gáz-
lámpa áll, egyik oldalon telefonfülkével, a másikon illemhellyel.

Dobrossy I. | fotó: MocsárI L., képesLap: sáfrány Gy. J.
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Az 1980-as évek közepén 
vetődött fel egy sétányt öve-
ző szoborpark kialakítása 
a Népkertben. A Herman 
Ottó Múzeum előtti park-
ban Görgey Artúr és Erzsé-
bet királyné eredeti szobra 
került volna posztamensre, 
s ennek lett volna folytatása a mú-
zeum déli sarkával szemközt az út 
mindkét oldalán egy-egy mellszo-
bor elhelyezése.

A park első négy szobrát 1988-ban 
adták át, de a folytatás elmaradt. Ma 
már a szobortalpazatok sem emlé-
keztetnek a meg nem valósult nagy 
és szép tervre. Mindössze egyetlen 
sajtófotó került elő, amelyen mind 
a négy szobor látható. A múzeum 
felé eső oldalon Jókai Mór (Varga 
Éva alkotása) és Hunfalvy Pál (Sza-
nyi Péter alkotása) látható, míg ve-
lük szemben, a gyógyszertár felé eső 
oldalon Palóczy László (Varga Mik-
lós alkotása) és Tompa Mihály (Kiss 
Sunyi István alkotása) kapott helyet.

1990. február 6-án a Déli Hírlapban 
jelent meg cikk „Keresünk egy 

szobrot” címmel. 
Ez Palóczy Lász-
lóé volt, majd ké-
sőbb eltűnt Jókai 
Mór szobra is. A 

Palóczy-szobor így alig több mint egy 
évet „élt”. Jókai még előkerült, aztán 
amikor másodszor is eltűnt, már nem 
akadtak nyomára. 2001-ben készült 
egy  fotó (Miskolc írásban és képek-
ben c. sorozat 8. kötetében jelent meg), 
amely a Görgey utca felől láttatja a par-
kot, az akkor még helyére került Jó-
kai-szoborral, amely ezt követően vég-
legesen eltűnt. 2010-ben aztán döntés 
született, hogy a megmaradt két szo-
bor közül Tompa Mihály Martin-kert-
városba, a könyvtár előtti parkba ke-
rüljön, míg Hunfalvy Pál szobra a 
Diósgyőri Gimnázium udvarában lelt 
„menedékre”. A Diósgyőri Gimnázi-
um jogelődje a Hunfalvy János Gim-
názium volt, így sodorta a testvéreket 
egymás mellé a város történelme.

Palóczy László a reformkor és a 
szabadságharc városunkhoz kötődő 

nagyjai közül a legkorábban, 1861-
ben halt meg. Monumentális sírem-
lékét 1869-ben avatták fel. A Bécsben 
készült, 600 mázsányi szürke grá-
nit emlékkő, alatta a kriptával, va-
lószínű az egész alakos szobrot volt 
hivatva helyettesíteni, mert sem a 
város, sem a vármegye közgyűlésé-
ben soha nem vetődött fel, hogy pl. 
Szemere Bertalanhoz hasonlóan Pa-
lóczy is egész alakos szobrot kapjon. 
Pedig Szemere sírja is az avasi domb-
oldalról tekint a városra. Azok közül 
a politikusok közül, akikre emléke-
zünk, egyedül ő volt „Miskolc szü-
löttje és Miskolc halottja”. Szülőhá-
za ma is létezik közel síremlékéhez, 
a Papszer utca 16. szám alatt. A szü-
lőhelye és a nyughelye közötti távol-
ság egy-két száz méter. A síremlék és 
a népkerti szoborállítás között közel 
120 év telt el, pedig élete és emléka-
nyaga különösen gazdag, s még éle-
tében az elismerésekkel sem bántak 
vele szűkkezűen. (Folytatjuk)

Dobrossy I.

Vasárnap megérkeztek a frissen felvételt 
nyert hallgatók a Miskolci Egyetem gólyatá-
borába. A balekhét több mint félezer elsőéves 
résztvevője számos informatív és kulturális 
programon ismerkedhetett hallgatótársaival, 
az egyetemmel és a várossal. A közösségépítés 
jegyében hétfőn a hét kar és a zeneintézet hall-
gatói közösen „formázták meg” a felsőokta-
tási intézmény monogramját, majd több száz 
léggömböt eresztettek szélnek. A programok 
egészen csütörtökig tartottak a campuson, de 
a városban is találkozhattunk a gólyákkal.

Az ember életének meghatározó élményei 
közé tartoznak az egyetemi évek – különö-
sen igaz ez, ha valaki egy olyan összetartó és 
a hagyományaira büszke közösség tagjaként 
élheti meg mindezt az időszakot, mint ami-
lyen a Miskolci Egyetem. Nem véletlen, hogy 
már az első találkozás, az idén augusztus 
24–28. között megrendezett gólyatábor ilyen 
népszerű, hiszen idén is több mint félezren 
jelentkeztek a balekhétre.

„Jó szerencsét az új miskolci polgárok-
nak!” – Kriza Ákos polgármester a jól is-
mert bányászköszöntéssel üdvözölte a gó-
lyákat, kifejezve reményét, hogy az egyetem 
elvégzése után maradnak Miskolc polgárai, 
együtt erősítik tovább a várost. A városve-
zető kifejtette: Miskolc egy fejlődő város, 
mely egyre jobb gazdasági mutatókkal bír, 
annak is köszönhetően, hogy épít a meglévő 

értékei re, köztük a Miskolci Egyetemre. Egy 
újabb fontos pillére a város felemelkedésének 
az ide települő Takata cég, mely fiatal, tehet-
séges egyetemi hallgatókat is keres. A város a 
munkahelyek létesítése mellett ugyanakkor fi-
gyel arra is, hogy az otthonteremtésben is se-
gítse a fiatalokat – ezt a célt szolgálja az Ottho-
nunk, Miskolc program. „Miskolc vár titeket! 
Bízunk abban, hogy együtt fogjuk tudni épí-
teni a várost” – zárta köszöntőjét Kriza Ákos.

Torma András rektor az egyetemi élet szép-
ségeiről szólt, és kiemelte a város és az egye-
tem szoros és gyümölcsöző kapcsolatát. Mint 
ismertette, mintegy 2 ezer új hallgató kezdheti 
meg idén a tanulmányait a miskolci felsőokta-
tási intézményben. 

Évadnyitó társulati üléssel kezdte a hetet a 
Miskolci Szimfonikus Zenekar. A nyári pihe-
nésről visszatérve alapvető változásokon esett 
át az együttes. A társulati ülésen a két új veze-
tő, Szászné Pónuzs Krisztina ügyvezető és Gál 
Tamás művészeti vezető szólt a zenészekhez. 

Elsőként Szászné 
Pónuzs Krisztina kö-
szöntötte a nyári sza-
badságról visszatérő 
zenészeket. Köszö-
netet mondott nekik, 
hogy a szimpátiasza-
vazáson bizalmat sza-
vaztak neki. – A siker 
a közös munkán mú-
lik – hangsúlyozta, 
majd a bérletekről szólva elmondta, a Gyöngy és 
Népszerű Bérlet már kapható, s október 1-jétől a 
Mesterbérletet is árusítani kezdik.

Több vidéki koncert is lesz. Az első, ózdi fellé-
pés már szeptember végén elérkezik, de elbűvöli 
játékával az együttes a debreceni és egri közönsé-
get is, emellett a fővárosi Zeneakadémián is kon-
certet adnak ebben az évadban.

– Új koncertsorozatok is lesznek, de a közönség 
által kedvelteket is megtartjuk. A Játsszunk zenét 
a szimfonikusokkal! sorozat folytatódik, de egy 
új hangversenysorozatunkkal a várandós anyá-
kat, míg egy másikkal az egészen kisgyermekes 
családokat várjuk majd. Az ifjúsági hangverse-
nyek mellett egy olyan sorozat is indul, amely-

ben középiskolásokkal lépünk a színpadra. Kon-
certezünk például a Fazekas Gyermekkórussal, 
a Fráter-kórussal, a Fényi Gyula jezsuita gimná-
zium kórusával – hangsúlyozta Szászné Pónuzs 
Krisztina.

A szólisták között érkezik az évadban többek 
között a világhírű 
hegedűs, Tamsin 
Waley-Cohen, vagy 
éppen Banda Ádám 
és Szabó Balázs or-
gonista. Vendég-
karmesterekből is 
szép számmal kínál 
a következő kon-
certévad. Vezény-
li majd a miskol-
ci zenekart Oliver 

von Dohnányi, Kovács János, Mika Eichenholz, 
Medveczky Ádám, Török Géza, Izaki Masahiro, 
Héja Domonkos, Vásáry Tamás.

A vendégkarmesterek mellett természetesen a 
zenekar új karmestere, művészeti vezetője, Gál 
Tamás is dirigál majd a zenekarnak. – Büszke va-
gyok rá, hogy ennél az együttesnél lehetek művé-
szeti vezető. Érzem a felelősséget, a nyomást, de 
boldog vagyok, és tudom, hogy megtaláljuk a kö-
zös hangot – emelte ki köszöntőjében.

A Miskolci Szimfonikus Zenekar augusz-
tus 30-án a diósgyőri vár átadásakor zenél újra 
együtt az új évadban, majd szeptember elején az 
Aperitif-koncertek, végén pedig az ifjúsági kon-
cert várják az érdeklődőket.

palóczy László mellszobra 
a népkertben 1. rész

MIskoLcI szobortörténet

„Vivát, Miskolci egyetem, 
vivát, gólyatábor!”

„a siker a közös munkán múlik”

Új vezetők, 
úJ éVaD

a szIMfonIkusoknáL
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Aranyérmet nyert a cselgáncsozó 
Gercsák Szabina a 63 kilogram-
mosok között a nankingi ifjúsági 
olimpián. A Hell-Miskolci Judo 
Club ifjúsági világ- és Euró-
pa-bajnok dzsúdósa a döntőben 
két jukó után ipponnal nyert a 
román Stefania Adelina Dobre 
ellen, így a torna során vala-
mennyi mérkőzésén ipponnal 
győzött.

A judoinfo.hu szaklap tájé-
koztatása szerint Gercsák az első 
fordulóban 19 másodperc alatt 

„intézte el” 
a zambi-
ai Nokutu-
la Bandát, 

majd ugyan-
ennyi idő alatt 

nyert a kolumbiaiak korosztályos 
kontinensbajnoki ezüstérmese, 
Brigitte Carabali ellen. Ezután az 
elődöntőben a hollandok világbaj-
noki bronzérmese, Lisa Müllen-
berg (képünkön lent) 43 másod-
perc alatt kapitulált. A fináléban 
az 57 kilogrammból érkező, két-
szeres Európa-bajnok, világbaj-
noki bronzérmes román Dobre 
várt rá. Az ellenfelet háromszor is 
intették, miközben a magyar ver-
senyző neve mellé két jukó került. 
Az utolsó percben Flórusz János 
tanítványa tovább támadott, s egy 
látványos dobással földre teremt-
ve riválisát, ipponnal vetett véget 
a küzdelemnek.

A magyar dzsúdósok közül 
négy éve Szingapúrban – az azóta 
már visszavonult – Batizi Barba-
ra ezüstérmet szerzett, míg Tóth 
Krisztián a dobogó harmadik fo-
kára állhatott fel.

Gercsáké lett a magyarok har-
madik érme Nankingban: koráb-
ban Szilágyi Liliána a 200 méte-
res pillangóúszásban bizonyult 
a legjobbnak, Sztankovics Anna 
pedig 100 méter mellen harma-
dik lett.

Hagyományos szurkolói ankéttal 
várták a játékosokat és a drukke-
reket, kedden a Miskolci Jeges-
medvék (felső képünkön).

Az új szezont az újak köszön-
tötték: azaz az új vezetőedző, és 
azok a játékosok, akik korábban 
még nem öltötték magukra a sár-
ga-fekete mezt. Bemutatták a csapat idei 
mezét, a hazai és idegenbeli változatot 
egyaránt – ezeket meg is lehetett nyerni.

A Jegesmedvék augusztus 25-én ját-
szották le első felkészülési mérkőzésü-
ket, és csak büntetőkkel maradtak alul 
a szlovák másodosztályú Nagymihály-
lyal szemben. HK Dukla Michalovce 
(szlovák II.) – Miskolci Jegesmedvék 
3–2 (2–0, 0–1, 0–1, 0–0, 1–0) – bünte-
tőkkel.

Egy nappal később sajtótájékoztatón 
számolt be Egri István, a Miskolci Jeges-

medvék elnöke (alsó képünkön) arról, 
hogy ismét megrendezik a Miskolc Autó 
Kupát. Mint mondta, soha nem volt még 
olyan erősségű jégkorong-torna a város-
ban, mint a csütörtökön kezdődő kupa.

– A Sanok csapata az aktuális len-
gyel bajnokként érkezik, míg az Olimpia 
Ljubljana az osztrák bázisú liga, az EBEL 
tagja. A klubelnök kiemelte, augusztus 
vége még nem igazán hokiszezon, de bí-
zik abban, hogy 

ennek ellenére sok néző látogat majd 
ki a mérkőzésekre, amelyek a 

Miskolci Kommunikációs Kft. 
támogatásának köszönhetően 
szélesebb közönséghez is el-
jutnak, hiszen sugározza majd 

a Miskolc Városi Televízió is.
A Jegesmedvék új csapatkapi-

tánnyal vágnak neki a szezonnak. 
Hajós Roland elmondta, nagy megtisz-
teltetés számára ez a kinevezés, és úgy 
gondolja, nem lesz nehéz dolga a csa-
pattal. Most ugyanis csupa olyan játékos 
van a keretben, aki egy irányba húzza a 
„szekeret”.

A II. Miskolc Autó Kupa programja:
Augusztus 28., csütörtök 18.30: Mis-

kolci Jegesmedvék – Olimpia Ljubljana; 
augusztus 29., péntek 18.00: Olimpia 
Ljubljana – KH Sanok; augusztus 30., 
szombat 16.00: Miskolci Jegesmedvék – 
KH Sanok.

A labdarúgó NB I 5. fordulójában a bajnokságban 
még nyeretlen PMFC-Matias a veretlen Diósgyőri 
VTK együttesét fogadta vasárnap Újmecsekalján.

A nyolcadik percben Elek 
Ákos ragyogó passza után 
Németh Milán lövését véd-
te Gőcze. Három perccel 
később Gosztonyi egy szép 
csel után a kapufa mellé lőtt. 
A túloldalon egy szabad-
rúgás után Pölöskey fejelt 
a kapu mellé, de már lesen 
volt. A 14. percben Gru-
mic megcsúsztatott egy be-
dobást, Gosztonyi pedig 8 
méterről a jobb sarokba fe-
jelt (0–1). A 18. percben Pö-
löskey visszagurítását Heffler Norbert lőtte fölé. Három 
perccel később Gosztonyi 22 méterről, szabadrúgásból 
csavart szépen a kapu jobb alsó sarkába (0–2).

A 25. percben Bacsa Patrik vezette kapura a labdát, de 
addig várt a lövéssel, amíg a kapujából kivetődő Gőcze 
Gergő megkaparintotta. A 31. percben Heffler Norbert 
veszélyes lövése után Antal Botond reflexmozdulattal vé-
dett. Az 57. percben előbb Márkvárt, majd Rácz Ferenc 
lövését is védte Antal Botond.

A 68. percben Márkvárt lőtt a kapu mellé. A pécsiek 
csak egy óra elteltével kezdték erőltetni a támadásokat, 
és egyre veszélyesebben fociztak. A 78. percben Fröhlich 

lőtt fölé, a hajrában Bognár 
István veszélyeztetett. A 94. 
percben Okuka megrúgta 
Fröhlich Rolandot a tizen-
hatoson belül, ezért büntetőt 
kapott a Pécs, amit Wittrédi 
értékesített (1–2).

OTP Bank Liga, 5. forduló
Pécsi MFC-Matias – 
Diósgyőri VTK 1–2 (0–2)

A Diósgyőr pécsi győ-
zelme azt is jelenti, hogy az 
OTP Bank Liga idei kiírá-
sának első öt mérkőzésén 

négy győzelem mellett egy döntetlen áll a csapat neve 
mellett. A megszerzett 13 pont minden idők legjobb di-
ósgyőri bajnoki rajtját jelenti a klub 104 éves történeté-
ben.

Mindezt úgy hajtotta végre Tomiszláv Szivics csapata, 
hogy közben egyedüli magyar csapatként a nemzetközi 
kupában is két ellenfelet búcsúztatva jutott a 3. selejtező 
körbe, valamint sikerrel vette a Magyar Kupa első fordu-
lóját is a Vasas ellen. (Fotó: dvtk.eu)

A Bukulya Ist-
ván–Takács Gábor 
páros több mint 
40 másodperces 
előnnyel nyerte 
az elmúlt hétvé-
gén megrendezett 
Steelvent Miskolc 
Rallysprint futa-
mot. A szombati 
prológot követően 
vasárnap szaka-
dó esőben kezdték a párosok a sprintfutamot, 
majd már napsütéses időben, felszáradt aszfal-
ton autóztak egy nagyot a versenyzők.

Szombat délután több nagynevű rallyver-
senyző – köztük Kazár Miki és Balázs Öcsi – 
elindult a Borsod Volán salakmotor-stadion-
jában. Pályára gördültek quadosok is, melyek 

Zsigulikkal mér-
hették össze ere-
jüket.

Vasárnap Lyu-
kóbánya és Pa-
rasznya között, 
mindkét irányban 
h á r o m - h á r o m 
gyorsaságit teljesí-
tett a mezőny.

A Steelvent Mis-
kolc Rallysprint 

végeredménye: 1. Bukulya István, Takács Gá-
bor (Lada VFTS), 2. Fancsik Gergely, Kapás 
Attila (Lada VFTS), 3. Nagy Norbert, Szabó 
Krisztián (Lada VFTS), 4. Bacsa Tamás, Ja-
kab Ambrus (Lada 2101), 5. Veszprémi Roland, 
Kassai Tibor (Peugeot 306 S16), 6. Riskó László, 
Riskó Lászlóné (Toyota Corolla). 

A Junior Sport Club adott otthont a hétvégén 
megrendezett UNIQA Kupának. Az amatőr pá-
ros teniszversenyen a hagyományoknak megfe-
lelően két erősségi szintű csoport („fényesek”, il-
letve „fakók”) tagjai mérték össze tudásukat. A 
verseny fővédnöke Kriza Ákos, Miskolc polgár-

mestere volt. A viadal eredménye: a „fényesek” 
kategóriában az első helyen végzett ifj. Tóth Lász-
ló, a második Nagy Iván, míg a harmadik Pados 
Zoltán lett. A „fakók”-nál az élen Orosz Petra, 
mögötte Menyhárt Szabolcs, a harmadik helyen 
pedig Szűcs Mária végzett az összesítésben.

Új mezek, hagyományos játékok

KereszTben auTózVa,

salaKon, aszfalTon

Ifjúsági olimpiai bajnok 
Gercsák szabina!

amatőrök versengtek párosban

Kerekesszékes teniszezők országos bajnokságát rendezték meg a hét-
végén a Miskolci Egyetem Tenisz Klubjában. Miskolcon 1996 óta évente 
megrendezik a versenyt. A Kerék Világ Kupa 2014-ben két fő támogató 
(Miskolc városa és a Szinva Net Informatikai Zrt.), valamint több más tá-
mogató segítségével jött létre. A verseny egy négyfordulós bajnoki soro-
zat második állomása volt. A bajnok Németh Roland lett, míg a második 
Szabó Béla, a harmadik hely pedig Farkas Attilának jutott. A helyi indu-
lókból Braun az 5., míg Mézes a 8. helyezést érte el. A jelenlegi magyar 
ranglista: 1. Farkas L., 2. Farkas A., 3. Braun J., 4. Németh R.

TeniszbajnoKsáG
Kerekesszékes

soha nem rajtolt még ilyen jól a DVTK!

Újabb 
győzelem

jeGesmeDVe-híreK

sport
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Miskolci csapatunkba az alábbi munkakörbe keresünk munkatársat:

operátor
Feladatok:
l gyártósori elemek összeszerelése
l gyártósori gépek kezelése
l javítási javaslatok tétele

Elvárások:
l középfokú végzettség

Előnyt jelent:
l felhasználói szintű számítógépes ismeret
l autóipari tapasztalat
l hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
l angol/német nyelv ismerete

Kérem, önéletrajzát motivációs levél kíséretében juttassa el Mózsik Gábor toborzási specialis-
tánk részére, aki bármilyen kérdés esetén rendelkezésre áll. 

Telefon: +36-46/407-909, fax: +36-46/407-953

jobs.miskolc@eu.takata.com
Takata Safety Systems Hungary Kft.
Macropolis épület – Arany János tér 1. sz. D lph., II. emelet
3526 Miskolc (Hungary)
www.takata.com – www.takata-karriere.de

augusztus 21–szeptember 2.

KERESSE FANTASZTIKUS ÁRAINKAT!
Kristály

cukor  
1 kg  

189 Ft

Delikát 8 
ételízesítő 

75 g,
egységár:  
2253 Ft/kg

169 Ft

Rizs „B”  
(TutiPack)   

1 kg
199 Ft

TováBBi aKciós TeRméKeinK:
naposkert napraforgó étolaj 100%, 1 l 289 Ft
Delma szendvicsmargarin 250 g, egységár: 596 Ft/kg 149 Ft
coop teavaj 100 g, egységár: 2190 Ft/kg 219 Ft
Pick virsli tartós bélben 1 kg 1149 Ft

ZölDség-gyümölcsöT áRusíTó üZleTeinKBen augusZTus 28-31-ig ReKlámáRon KaPhaTó:
Paradicsom 1. o., 1 kg 199 Ft

Bácskai 
finom

liszt   
1 kg  

99 Ft

ÚJRA ŐRÖL A CSODAMALOM!

Szeptember 6-án, szombaton nyitja kapuit a Miskolci Csodamalom Bábszín-
ház: az előző évad egyik legsikeresebb előadása, a Jancsi és Juliska kerül be-
mutatásra. A hónap vasárnapjain a következő műsorokkal várjuk a kicsiket és 
nagyokat egyaránt:

Jancsi és Juliska szeptember 7.,  vasárnap 10.30 óra 
A kiskakas gyémánt félkrajcárja szeptember 14., vasárnap 10.30 óra 
Gőgös Gúnár Gedeon szeptember 21., vasárnap 10.30 óra
Walter, a falra festett sárkány (bemutató) szeptember 28., vasárnap 10.30 óra

 
Idei első bemutatónk miskolci kortárs szerző, Vitkolczi Ildikó meséje nyomán eleve-

nedik meg, hőse egy olyan furcsa mesei lény, aki egy apuka gyerekszoba-díszítő lel-
kesedésének köszönheti a világra – vagyis Lilla szobájának falára – kerülését. Lillának 
sikerül átjutnia a falon túli világba, ahol további szereplőkkel ismerkedik meg és cso-
dás kalandokba keveredik…

Évadnyitó társulati gyűlésünket követően a hagyományos főutcai jelmezes felvo-
nulásunk során (szeptember 3-án) síppal-dobbal adjuk tudtára országnak-világnak, 
hogy beindult a Csodamalom kereke! Minden apukát, anyukát, nagymamát és nagy-
papát arra kérünk, szigorúan kiskorúak felügyelete mellett jöjjenek bábszínházba!

Az évad új előadásai: Lúdas Matyi (bemutató: október 12-én), Holle anyó (bemuta-
tó: november 30-án), de színpadra kerül még az első félévben az Aladdin és a csoda-
lámpa, az Ezüstfurulya és a Pom Pom meséi.

Elérhetőségek: www.csodamalom.hu, 46/502-662

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

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

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

Jöjjön el Információs napunkra, ahol tájékozódhat ingyenes 
szolgáltatásainkról, illetve elhelyezkedésének lehetőségeiről.

Várjuk Önt, ha
látássérült, hallássérült, értelmileg akadályozott, moz-
gáskorlátozott, autizmussal élő, pszichés vagy egyéb 
egészségügyi károsodással rendelkezik.

Időpontja: 2014. szeptember 3. szerda, 09.00–15.00
Helyszíne: ITC-székház, Miskolc, Mindszent tér 1. Rákóczi-terem

Fő szervező: Észak-magyarországi Látássérült-rehabilitációs Központ, 3529 
Miskolc, Park utca 8. Tel:. 46/311-236, 30/942-1680
Résztvevő szervezetek: Híd-Egyesület, Kapcsolat-Kihívás Alapítvány, Szikra 
Alapítvány, Szimbiózis Alapítvány, Búzavirág Alapítvány, Vakok és Gyengén-
látók B.-A.-Z. Megyei Egyesülete

ÁLLÁST KERES, TANULNI SZERETNE?

MEgvÁLToZoTT MUNKAKépESSégű, 

vAgy FogyATéKKAL éLő?

CO2-hegesztőket  
(135-136-os eljárás),  

szerkezetlakatOsOkat,  
híddarusOkat (20 t)  
keresünk budapesti  

munkahelyre.  
Szállás biztosított. 

Tel.: 06-70/366-5808
E-mail:  

sipek2000@gmail.com 



A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

112014. augusztus 30. | 35. hét | XI. évfolyam 35. szám
Miskolci Napló – A város lapja

Szeptember 1. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képúj
ság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthí
rek 18.23 ProgramPont 18.30 Miskolci Napló, közéleti magazin 19.00 
Miskolc Ma (ism.) 19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthírek 19.23 Prog
ramPont 19.30 Magazin 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.17 Időjárásjelentés 
20.20 Sporthírek 20.23 ProgramPont 20.30–06.00 Képújság.

Szeptember 2. kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 
18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 
18.23 ProgramPont 18.30 Sportpercek 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.17 
Időjárásjelentés 19.20 Sporthírek 19.23 ProgramPont 19.30 Sportköz
vetítés felvételről 21.00–06.00 Képújság.

Szeptember 3. | szerda 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 Honvéd7 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.17 Idő
járásjelentés 19.20 Sporthírek 19.23 ProgramPont 19.30 VízPart 20.00 
Miskolc Ma (ism.) 20.17 Időjárásjelentés 20.20 Sporthírek 20.23 Prog
ramPont 20.30 Magazin 22.35–06.00 Képújság.

Szeptember 4. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képúj
ság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthí
rek 18.23 ProgramPont 18.30 Promenád, a Miskolc Televízió kulturális 
magazinja 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sport
hírek 19.23 ProgramPont 19.30 Helyzetkép 20.00 Miskolc Ma (ism.) 
20.17 Időjárásjelentés 20.20 Sporthírek 20.23 ProgramPont 20.30–
06.00 Képújság.

Szeptember 5. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képúj
ság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthí
rek 18.23 ProgramPont 18.30 Egészségpercek 19.00 Miskolc Ma (ism.) 
19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthírek 19.23 ProgramPont 19.25 Ma
gazin 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.17 Időjárásjelentés 20.20 Sporthírek 
20.23 ProgramPont 20.30–06.00 Képújság.

Szeptember 6. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képúj
ság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.30 Prome
nád (ism.) 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.17 Időjárásjelentés 19.30 
Sportpercek (ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.17 Időjárásjelentés 
20.30–07.00 Képújság.

Szeptember 7. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képúj
ság 15.00 Mérkőzés 18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 18.25 Ulrich 
atya gondolatai 18.30 Hívőszó 19.00 Krónika, hírösszefoglaló 19.30 
Egy kávé mellett 20.00 Krónika, hírösszefoglaló 20.25 Honvéd7 21.00 
Film 21.45–07.00 Képújság. 

Ajánló

2014. szeptember 1-jével a Miskolci Semmelweis Kórházban 
megszűnik a sürgősségi ellátás. Ezt a feladatot a megyei kór-
házban lévő Sürgősségi Betegellátó Osztály veszi át. A Sem-
melweis Kórházban elinduló épületrekonstrukciós munkála-
tok miatt a sebészeti és az urológiai osztály átmeneti jelleggel a 
Diósgyőri Kórházrészbe fog átköltözni.

A Fráter György Katolikus 
Gimnázium tanévnyitó Veni 
Sancte-szentmiséjét 31-én, va-
sárnap, 15 órai kezdettel tartják 
a minorita templomban. A Fé-
nyi Gyula Jezsuita Gimnázium 
tanévnyitóját ugyancsak vasár-
nap, 16 órai kezdettel tartják a 
gimnázium udvarán. A szent-
misét P. Forrai Tamás, jezsuita 
tartományfőnök mutatja be.

Életének 74. évében a szé-
kesfehérvári papi otthonban 
elhunyt Szabó János atya, 
aki 1982-től nyugdíjazásáig a 
mindszenti plébánia káplán-
ja volt. Temetése hétfőn, szep-
tember 1-jén lesz. A gyászmise 
10.30 órakor kezdődik a mind-
szenti templomban, majd a 
templom kriptájában helyezik 
végső nyugalomra.

Jakab Péter önkormányzati képviselő lakossági fogadó-
órát tart szeptember 3-án 11 órakor, a Jobbik miskolci iro-
dájában (Széchenyi u. 52.).

Változik Az ellátáS

hARAng-hÍREK

LAKOSSágI fOgAdÓÓRA

Szent Lajos király-búcsú 
Ómassán,  

2014. augusztus 24-én

keresik Miskolc kiváló 
Szolgáltatóit 

Miskolc önkormányzata sze-
retné elismerni a legjobb helyi 
szolgáltatókat, a miskolciak ak-
tív közreműködésével. Minden, 
a városban működő szolgáltatóra 
voksolhatnak a város lakói, ha el 
akarják ismerni tevékenységüket. 

Szavazni a miskolc.hu olda-
lon lehet az alábbi szolgáltatá-
si szektorokban: – gyógyszertár 
– szabászat/varroda – fagyizó/
cukrászda – kávézó – étterem – 
cipészet – fodrászat, kozmetika, 
manikűr-pedikűr – optika – ta-
xitársaság – autószerviz, kárren-

dező helyek – ingatlanközvetítő 
irodák – fuvarosok, költöztető 
cégek – szállodák, panziók, well-
ness-központok, sport- és egész-
ségmegőrzés – utazási irodák.

Szeptember 24-ig lehet vok-
solni, szolgáltatási szektoronként 
egy-egy szolgáltatóra. Eredmény-
hirdetés várhatóan október ele-
jén lesz majd, ünnepélyes keretek 
között. Az összesített lista szerin-
ti első három, legtöbb szavazatot 
kapott szolgáltató Miskolc Me-
gyei Jogú Város kitüntetésében és 
díjakban részesül.

Magasabb fokozatban a 
MiRehuKöz
A MiReHuKöz Nonprofit 
Kft. augusztus 19-én meg-
szerezte az Országos Hulla-
dékgazdálkodási Ügynökség 
által kiadott C/I. minősítési 
fokozatot.

– Társaságunk közel egy 
éve alakult, közszolgáltatást 
2014. január 1-jétől végzünk, 
ezért kiemelkedő jelentőségű, 
hogy ilyen rövid idő alatt az 
A/I. minősítő fokozat feltéte-
lein túllépve C/I. minősítési 
fokozatot szereztünk. Az or-
szágban a 149 hulladékgaz-
dálkodási közszolgáltatóból 
mindösszesen 30 szolgáltató 
büszkélkedhet ilyen kategó-
riájú minősítéssel, és csupán 
16 szolgáltató kapott maga-
sabb fokozatú minősítést – 
tájékoztatott Majoros Róbert 
ügyvezető igazgató. Kiemel-
te, nagyon fontos számukra 
a szelektív hulladékgyűjtés, a 
hulladék hasznosításának nö-
velése. El szeretnék érni, hogy 
a Miskolci régióban mind a 
lakosság, mind a gazdasági 

szereplők számára átlátható, 
rendezett, hosszú távon kiszá-
mítható, folyamatos és haté-
kony legyen a hulladékgyűj-
tés, -feldolgozás, -hasznosítás.

– Társaságunk továbbra is 
folyamatosan fejleszti a szol-
gáltatás színvonalát, ezzel 
párhuzamosan csökkentjük a 
lerakandó hulladék mennyi-
ségét, melyhez a jelenleg Hejő-
papiban épülő mechanikai 
hulladék-előkezelő mű nagy-
mértékben hozzájárul majd 
– mondta még el Majoros Ró-
bert, megköszönve a lakos-
ságnak, valamint a Miskolc 
Térségi Konzorcium tagön-
kormányzatainak is az eddigi 
támogatást. 

Válogatni jó! – játékosan  
a szelektív hulladékgyűjtésről

Óriás társasjáték, komposztvizsgá-
lódás, hulladékcsere-akció – ez csak 
néhány címszó annak a rendezvény-
nek a programjából, amely szeptem-
ber 4-én, csütörtökön reggel már 9 
órától egészen délután 2-ig várja a 
miskolciakat a Szent István téren. A 
Miskolc és Térsége Konzorcium szer-
vezésében zajló környezetbarát „Válo-
gatni jó!” című rendezvényen kicsik és 
nagyok egyaránt megismerkedhetnek 
a szelektív hulladékgyűjtés fortélyai-
val, a korszerű hulladékgazdálkodás 
alapjaival – mégpedig úgy, hogy köz-
ben jól is szórakozhatnak.

Mint ismeretes, ebben az évben nagy-
szabású környezetvédelmi fejlesztés zaj-
lik a térségben, amely a „Miskolc és tér-
sége települési szilárdhulladék-kezelési 
rendszerének továbbfejlesztése” nevet 
viseli. Az Európai Unió Kohéziós Alapja 
és a Magyar Kormány által támogatott 

program keretében Miskolc és további 
36 település esetében kiterjesztik a 
házhoz menő szelektív hulladékgyűj-
tést, és olyan hulladék-előkezelő mű épül 
Hejőpapiban, amely éves szinten több 
ezer tonnával csökkenti a lerakott hulla-
dék mennyiségét a térségben. Az elő-
kezelő műben történő válogatás célja 
egyrészt az újra felhasználható másod-
nyersanyagok, a fém és a műanyag, más-
részt az energetikailag hasznosítható, 
magas fűtőértékű termékek elkülönítése, 
ezzel másodlagos tüzelőanyag előállítá-
sa. A korszerű technológiának köszönhe-
tően jelentősen csökken a ténylegesen 
lerakóra kerülő szemét mennyisége.

A szeptember 4-i Szent István téri ren-
dezvény célja, hogy játékos, könnyen 
érthető formában ismertesse meg 
az érdeklődőket a most kialakítandó 
korszerű hulladékgazdálkodási rend-
szerrel, amely jelentős környezetvédel-

mi előrelépés a 
térségünkben. A 
változások akkor le-
hetnek igazán ered-
ményesek, ha a részt 
vevő háztartások megér-
tik a rendszer működését, 
és mindennapjaik során ennek 
megfelelően gyűjtik-szelektálják a 
háztartási hulladékot, illetve ahol csak 
lehet, komposztálják a szerves anyago-
kat. (Ezt szolgálja többek között a projekt 
keretében a lakossághoz kerülő 35 000 
db sárga műanyag edény és 5000 db 
házi komposztáló, illetve a Közszolgáltató 
MiReHuKöz Nonprofit Kft. által pár hete 
Miskolcon is bevezetett zsákos, házhoz 
menő zöldhulladék-gyűjtés.)

A rendezvény csütörtökön reggel 
már 9 órától egészen délután 2-ig vár-
ja a miskolciakat, amelyen részt vesz 
– 10 órakor hivatalosan is megnyitja – 

dr. Kriza Ákos, Miskolc polgármestere 
is, aki egyben a fejlesztést megvalósí-
tó 37 település alkotta Miskolc Térségi 
Konzorcium elnöke. A rendezvényen – a 
térség településeit bejáró – vándorkiál-
lítás mutatja be a hulladékgazdálkodás 
legfontosabb elemeit. A látogatók meg-
tanulhatják, hogyan kell odahaza kom-
posztálni úgy, hogy értékes tápanyagot 
állíthassanak elő, s egyben csökkent-
sék a lerakandó hulladék mennyiségét. 
A színpadon környezeti nevelési szak-
emberek foglalkoznak az érkező iskolai 
csoportokkal, foglalkoztató füzet, kör-
nyezetvédelmi totó, fotófal, hulladékvá-
logatós játszószőnyeg és memóriajá-
ték, óriás társasjáték és puzzle várja a 
különböző korú érdeklődőket. A gyere-
kek ajándékokra beváltható pontgyűjtő 
kártyát is kapnak. 10.30 és 11.30 között 
pedig minden korosztálynak szól Szép 
Bence, stand up comedy-s humorista 
bűvészműsora. A rendezvényre kitele-
pül a miskolci Rádió M is és adásában 
nyomon követi a történéseket.KEOP-1.1.1./B/10-11-2011-0001; további információ: www.valogatnijo.hu
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Megnyitásának 31. évfordulóját ünnepli a Miskolci Állatkert és Kultúrpark. – Igazából több mint 300 éves hagyománnyal rendelke-
zünk, hiszen a feljegyzések szerint itt már Nagy Lajos király korában 300 évvel ezelőtt is vadaskert működött – mondta el Krajnyák Zol-
tán, zoo-pedagógus. Kezdetben alig pár tucat állattal büszkélkedhetett a park, ahol most már mintegy 700 állat van. Az elmúlt években 
született kis kenguru, kúszósül, vadmacska, láma, Dávid-szarvas és teve is. A legfiatalabb kétpúpúnak viszont még nem volt neve, a lá-
togatók nevezhették el, a születésnapi családi nap részeként. Szombaton interaktív látványetetéssel, állatbemutatókkal, állati arcfestéssel, 
élőzenés táncházzal és számos meglepetésekkel is várta az állatkert a látogatókat egész nap.                                                   Fotó: Végh Csaba

Egy lakót súlyos égési sé-
rülésekkel, hét másikat pe-
dig füstmérgezés gyanújával 
vittek kórházba kedden haj-
nalban a mentők egy mis-
kolci társasházból, ahol tűz 
ütött ki egy második emeleti lakásban, hajnali négy óra körül. A sé-
rülteken kívül összesen 30 embert kellett kimenekíteni az Árpád úti 
tízemeletes házból, többeket közülük a tetőn keresztül. 

A lángok megfékezésén a miskolci és a kazincbarcikai hivatásos 
tűzoltók dolgoztak. Az épületben két lakás lakhatatlanná vált, az 
egyik tűz-, a másik vízkár miatt. A tűz oltása a reggeli órákban befe-
jeződött, az ügyben tűzvizsgálati eljárás indult. A Miskolci Rendőr-
kapitányság tájékoztatása szerint, feltehetően egy elektromos olaj-
radiátor meghibásodása miatt keletkezett a tűz, közveszély okozása 
vétség elkövetésének gyanúja miatt rendeltek el nyomozást ismeret-
len tettes ellen.

a város is segít
Kriza Ákos polgármester kora reggel a helyszínen tájékozódott a 

tűzeset miatti teendőkről, és a város támogatásáról biztosította a la-
kóközösséget. Tájékoztatást kért a rendőrség, a tűzoltóság és a ka-
tasztrófavédelem szakembereitől, felkérte a város főépítészét, sta-
tikusok segítségével mérjék fel az épületben keletkezett károkat, 
hárítsák el az esetleges életveszélyt. A polgármester a hatékony segít-
ségnyújtás érdekében folyamatos tájékoztatást kért a társasház kö-

zös képviselőjétől, Novák 
Józsefnétől is.

Novák Józsefné érdeklő-
désünkre elmondta: miu-
tán értesült a hajnali lakás-
tűzről, azonnal a helyszínre 

sietett, és felvette a kapcso-
latot a szolgáltatókkal. Min-
denkitől sürgős intézkedést 
kért, hogy megteremtsék a 
lakók biztonságát. A gyors 
és összehangolt intézkedé-
seknek köszönhetően dél-
előtt tíz órára helyreállt a 
rend, elkezdhették a taka-
rítást. A lakók közül sokan 
visszaköltözhettek ottho-
nukba, a többiek átmeneti-
leg rokonoknál, vagy az ön-
kormányzat által biztosított 
szálláshelyen lakhatnak.

Nincsenek életveszélyben a sérültek
Két gyermeket és hat felnőttet szállítottak enyhe füstmérgezéssel 

kórházba. Azt az idős férfit, akinek a lakásában a tűz keletkezett, 
égési sérülésekkel és enyhe füstmérgezéssel kezelik. Állapota kielégí-
tő. Kollár Tibor adjunktus, a megyei kórház toxikológiai részlegének 
vezetője kedden úgy nyilatkozott, ha minden jól megy, huszonnégy 

órán belül hazaengedhetik a 
kórházból a füstmérgezést szen-
vedett lakókat. – Relatíve jól van 
az az öt felnőtt, aki a tűz miatt 
került az ambulanciára. Közü-
lük már csak kettőnek vannak 
enyhe felső légúti panaszai, a 
füst belélegzése miatt nem lépett 
fel egyéb komplikáció – mondta 
el Kollár Tibor, aki azt is kiemel-
te: sokat köszönhetnek annak, 
hogy a tűzoltók és a mentők ha-
mar kiértek, biztosították az el-
sődleges ellátást.

heti horoszkóp
Kos (03. 21–04. 20.) A következő napok igazán alkalmasak arra, 
hogy megbeszélje a környezetével problémáit. A munkahelyén is 
nyugodtan tisztázhatja a konfliktushelyzeteket is, most diploma

tikusabban fogalmazza meg kritikusabb véleményét is. 

Bika (04. 21–05. 21.) Közelebb kerülhet kollégáihoz a héten, 
ha egy fárasztó napot követően beülnek valahová együtt beszél
getni, megvitatni a dolgokat. A közös munkát előrelendítheti a 

kialakult jó kapcsolat. Otthon esetleg kérdőre vonhatják a görbe este miatt.

Ikrek (05. 22–06. 21.) Meglehetősen sötéten látja a világot, bo
rús hangulatban van. Környezete sínyli meg igazán rossz kedvét, 
munkatársaira is átterjed negatív kisugárzása. Tisztázza kedvesé

vel a helyzetet, mindenki jobban jár, ha rendeződnek a dolgai.

Rák (06. 22–07. 22.) Minden energiáját és idejét a munkájába 
fekteti, mivel feltett szándéka bebizonyítani, alkalmas arra, hogy 
feljebb lépjen a ranglétrán. Természetesen főnökei is észreveszik 

törekvéseit, és értékelni fogják szorgalmát. 

Oroszlán (07. 23–08. 23.) Szokatlanul jó kedélyű napjai kö
vetkeznek, még a kollégáira is hat határtalan jókedve. A pozitív 
hangulat rendkívül eredményes munkavégzést hoz, szárnyal az 

egész iroda. Munkatársai számítanak önre, tanácsért szívesen megkeresik.

Szűz (08. 24–09. 23.) Óvakodjon túl sok felelősséget vállalni 
munkahelyén, mert könnyen lehet, hogy valaki olyan miatt ke
rülhet bajba, akiben eddig teljesen megbízott. Kedvesével vitába 

bonyolódhat, de nem sokáig tudnak egymásra neheztelni. 

Mérleg (09. 24–10. 23.) Hivatásában eredményes időszaknak 
néz elébe. Hatékonyan és gyorsan dolgozik, ezt mindenki el is is
meri. Jutalomszabadságát próbálja meg a kedvesével tölteni, vo

nuljanak el a világ elől a hegyekbe, vagy egy hangulatos vízparti apartmanba. 

Skorpió (10. 24–11. 22.) Ha egy mód van rá, mellőzze az érzel
meket a munkája során, gyakorlatiasan, rutinból végezze felada
tait, hatékonyabban és gyorsabban fog haladni. Partnerére tar

togassa az érzelmeit.

Nyilas (11. 23–12. 21.) Gyorsan, pontosan dolgozik, remek a 
kapcsolata a kollégáival. Bármit önre lehet bízni, mindent precí
zen megold. Kedvese viszont valószínűleg nem ok nélkül érzi ma

gát elhanyagolva, mivel úgy tűnik, barátai között jobban érzi magát. 

Bak (12. 22–01. 20.) Könnyű munkamániásnak lenni az ön 
helyzetében, mivel partnere biztos hátteret nyújt, mindenben 
támogatja. Élvezi a munkáját, ami van bőven, de energiával tölti 

fel kapcsolata. Értékelje kedvesét, mutassa ki érzéseit.

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Próbálja meg jobban szervezni a fel
adatait, ha átgondoltan végzi munkáját, nem kerül időzavarba. 
Megfelelő beosztással rengeteg feladatot el tud végezni. Magán

élete a tökéletes példa, igazi harmóniát teremtett otthon. 

Halak (02. 20–03. 20.) Kicsit lazább időszak következik, keve
sebb a tennivalója. Még kollégáinak is szívesen segít a problémá
ik megoldásában. Kapcsolatában viszont nincs minden rendben, 

ha nem elég kompromisszumkész, változások jöhetnek.

királynék vára

Diósgyőr várát a „Királynék vára”ként is emlegették, mi
vel századokon át a királynék jegyajándéka volt. Rejtvé
nyünkben néhány olyan királyné nevét rejtettük el, akik 
birtokolták a várat. Kérjük, a megfejtéseket együtt, legké
sőbb szeptember 17-én éjfélig juttassák el szerkesztő
ségünkbe. A helyes megfejtést beküldők között egy-egy 
2014-es Miskolci Kalendáriumot sorsolunk ki.
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hirdetés

Forró NyoMoN

a  hét  fotója
Több száz érdeklődő előtt rendezték meg múlt vasárnap Sze-

rencsen, a VII. Országos Csokoládé Fesztivál keretében a Miss 
Alpok Adria Szépségverseny és Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 
Szépe Versenyt. A megye szépét megillető korona idén Bíró Fran-
ciska fejére került, első udvarhölgye Bódi Zsófia Rebeka, a máso-
dik pedig Tóth Zsófia lett. A közönségdíjat Szabó Julianna nyerte.

Tűz egy Árpád utcai társasházban

SzüleTéSnap az ÁllaTkerTben

borsod szépei


