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Miskolci Napló

A MISKOLCI 10-ES HONVÉDEK SÍRJAIT
GYALÁZTÁK MEG ÚZVÖLGYÉBEN

Ország-világ, magyarok milliói álltak értetlenül, a felindultságtól megrendülten, a gyalázattól kővé dermedve az
Úzvölgyében nemrégiben történt katonatemető-rongálás
képeit látva. Mi, miskolciak még inkább támadva érezhetjük
magunkat, hiszen a „háziezredünk”, a 10-es honvédek sírjait
rongálták-taposták felhergelt (?) román nacionalisták.

Megemlékezés a katonatemetőben 2015-ben.

Csíkszentmárton felől Csinódon át vezet az út a temetőhöz.
Terepjáróval is nehezen járható az a mintegy 30 kilométeres
szakasz, amit még az I. világháború idején Mackensen német császári tábornagy csapatai
építettek. A csodálatosan szép
szorosok azonban kárpótolnak
az utazás kellemetlenségeiért; a
völgy magas, fenyvesekkel borított hegyek között fekszik, érintetlen táj fogadja az elcsendesülő látogatót – nehéz elképzelni,
hogy két háború véres csatái
dúltak itt egykoron.
Ezt a békét és csöndet verték
fel román nacionalisták a napokban. Azzal kezdődött, hogy
Dormánfalva önkormányzata
április közepén a moldvai településre telekkönyveztette a
katonai temetőt. Majd – önkényesen, tegyük gyorsan hozzá – román parcellát alakított
ki az úzvölgyi I. világháborús

sírkertben. Gyorsan fel is állítottak egy emlékművet, valamint félszáz betonkeresztet. A
nemzet hőseinek emléknapját
június 6-án ünneplik a románok, ezt ünnepelni és koszorúzni érkeztek civilszervezeteik
Úzvölgyébe. A szélsőségeseik
dulakodtak a kivezényelt román csendőrökkel, majd az
élőlánccal tiltakozó, csaknem
ezer székelyföldi civil és közszereplő következett: többeket
a székelykaput áttörve zászlórudakkal bántalmaztak a focihuligánokat is soraikban tudó
román nacionalisták, akik sírokat is meggyaláztak. Az eset
diplomáciai vihart kavart, Szijjártó Péter miniszter bekérette
a román nagykövetet, aki a diplomáciában példátlan módon
megtagadta (!) a párbeszédet.
Végül a román külügyminiszterrel megegyeztek abban, hogy
a békés megoldást kell sürgetni.

Alkalom az emlékezésre
Hogy megértsük, miért is
töltenek be fontos szerepet
nemzeti és miskolci identitásunkban a 10-esek, meg kell
ismernünk történetüket és hősiességüket. 1869-ben kezdődött meg a honvéd alakulatok
fölállítása, közöttük a borsodi, hevesi és a zempléni zászlóaljaké. Közel két évtizeddel
később ebből a három zászlóaljból alakították meg a m.
kir. 10. (miskolci) honvéd gyalogezredet. Erdélyben döntően borsodi, hevesi és zempléni
katonák harcoltak a 10. honvéd gyalogezredben – tudjuk
meg Gottfried Barnától, a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Levéltára főlevéltárosától.
Az ezred legdicsőbb haditettét a magyarosi rohamtámadással hajtotta végre 1917. március
8-án. – Ez egy kitűnően megtervezett, minden tekintetben
precízen előkészített, szinte hibátlanul végrehajtott, az ezred
számára újszerű katonai akció
volt, amely komoly harcászati
és hadászati sikerrel járt: a támadó alakulatok az oroszoktól
visszafoglalták a csíki határszélen elnyúló Sövérjes-Névtelen-kúp-Magyaros-Lápos
vonulatot – ismerteti. – A támadásban a „lándzsa hegye” a

„Miskolc Megyei Jogú Város polgármestereként, de városunk egyszerű lakosaként
is, aggodalommal és mélységes
felháborodással értesültem az
úzvölgyi magyar katonatemetőben történt eseményekről.
Az erdélyi katonatemető
halottai ugyanis a mi szűkebb
pátriánk hősei. Ők azok az elődeink, akik az 1869-ben megalakult Magyar Királyi Honvédség keretében, a miskolci
10. honvéd gyalogezred tagjaiként szolgáltak az első világháborúban. 1916. augusztus 27-e
után, amikor a Román Király-

ság csapatai hadüzenet nélkül
Erdélyre támadtak, a miskolci 10. honvéd gyalogezredet a
Gyimesi-szorosba vezényelték. A miskolci tízes honvédek
1917. március 8-án, ezen a vidéken hajtották végre legnagyobb haditettüket azzal, hogy
elfoglalták az Úz-völgye fölé
magasodó Magyaros-tetőt az
ott magukat beásó orosz egységektől. Ezeknek a harcoknak a
szomorú mementója az úzvölgyi katonatemető. Az 1940-es
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rohamezreddé kiképzett m. kir.
10. honvéd gyalogezred volt. Az
óriási erejű tüzérségi előkészítés után megindult támadás az
oroszokat oly mértékben lepte
meg, hogy se eredményesen védekezni, se értékelhető ellentámadást nem tudtak indítani. A
következő év március 8-tól ez
lett az ezred napja, valóban kultikus eseménnyé vált.
– Mit kellene, hogy jelentsen
számunkra az úzvölgyi katonai
temető? Azt, amit a szüleink,
nagyszüleink sírja a borsodi
polgári temetőkben: a végtisztesség megadásának, az örök
nyugodalomnak a helyét, ahol
alkalmunk van az emlékezésre,
arra, hogy megéljük az együvé tartozás élményét. Semmi
mást, semmi többet; a kapocs
megélése maga az identitás. Kötelék, amely az elődeinkhez, a
régi Magyarországhoz fűz – fogalmaz Gottfried Barna, aki vé-

A képen a miskolci 10. gyalogezred „fűrésztelepi” I. számú
temetője az Úzvölgyében. A kapu mögött látszanak azok a
sírok, amelyekre a jelenlegi román ráépítés történt.

KRIZA ÁKOS EGYMILLIÓ
FORINTOT AJÁNL FEL

Miskolc polgármestere Szijjártó Péter külgazdasági és
külügyminiszterhez intézett
levelet, melyben elítéli az úzvölgyi magyar katonatemetőben történt eseményeket,
polgármesteri keretéből pedig egymillió forintot ajánl
fel a károk helyreállítására
és a temető gondozására.

Az úzvölgyi katonatemetőbe erőszakkal bejutott románok 2019. június
6-án. A temetőben ortodox szertartás keretében felszentelték a törvénysértően létesített román emlékművet és parcellát. MTI/Veres Nándor

regisztráció szerint, 138 miskolci hősi halottunk neve szerepelt a fejfákon. A temetőben kizárólag magyar katonák
aludták örök álmukat.
Nekünk,
miskolciaknak,
ezért fáj különösen a romániai
embertelen sírgyalázás. Városi
közösségünk fájdalmának enyhítése céljából úgy döntöttem,
hogy a miskolci 10-es Honvéd
Hagyományőrző
Egyesület
számára, polgármesteri keretemből, 1 millió forintot ajánlok fel a károk helyreállítására,
a temető gondozására.
Ugyanakkor tájékoztatom
miniszter urat arról is, hogy
városunk önkormányzati testületének legközelebbi ülésére
határozati javaslat tervezetet készítünk, amelyben Miskolc városa nevében foglalunk
majd állást hőseink emlékének
védelmében és ítéljük el a vandálok gyalázatos cselekedetét”
– fogalmaz Kriza Ákos, Miskolc polgármestere.

leményt alkotott a román rongálásról is.
– A minapi eseményekről
nem tudok elfogultság nélkül
beszélni. De nem ez mondatja velem, hogy a dormánfalviak rituális és egyben nagyon is
konkrét térfoglalása erkölcsileg elfogadhatatlan, szakmailag indokolatlan. Nagy előrelépés, hogy a román szakhatóság
belátta a korábbi indoklásuk
tarthatatlanságát és publikussá
tette azokat a dokumentumokat, amelyek alapján meghozta
ezt a döntését. Aztán, hogy ez a
gyakorlatban mit jelent majd?
Meglátjuk – mondja a főlevéltáros.
„Itt együtt dobban
a szívünk”
Úzvölgyében az I. világháború során négy katonai temető létesült, ahol legalább több
száz tízes honvéd alussza örök
álmát. 1916-tól elsősorban osztrák-magyar katonákat temettek ide, de lehetnek itt oroszok
is. A román egységeket ekkor
már kivonták a frontvonalról,
nehezen bizonyítható, hogy katonáik lennének itt eltemetve
(az nem kizárt azonban, hogy
megsebesült, fogságba esett románok nyugszanak itt) – ennek
ellenére helyezték el fiktív kőkeresztjeiket a tízesek temetőjének sorai közzé…

– A szépen faragott székelykapus temetőt a csíkszentmártoni önkormányzat tartja karban, egyesületek, önkéntesek
segítségével – mondja Szopkó
Róbert, a miskolci 10-es Honvéd Hagyományőrző Egyesület
elnöke, aki többször járt már a
temetőben. – A fejfákon nemzetiszín szalagok és az emlékezés koszorúi vannak, 2017-ben
pedig újra felállították a tízesek
emlékoszlopát. A fejfák erdeje
érzékelteti a haza védelmében
kiontott életek sokaságát.
1994 óta minden év augusztus 26-án megemlékezést tartanak az első és második világháború úzvölgyi hősei tiszteletére.
Erdély sok településéről érkeznek ide magyar zarándokok. A
rendezvény mára a magyarság
összetartozásának, megmaradásának jelképévé vált. – Egyesületünk alapítása utáni első
nagy utunk Úzvölgyébe vezetett, Miskolc város delegációjaként. A hely és az összegyűlt
magyar emberek kiállása magyarságukért minket is magával ragadott. Itt igazán magyarnak érezzük magunkat,
büszkék vagyunk elesett hőseinkre, megélhetjük az együvé
tartozásunkat – fogalmaz Róbert, majd hozzáteszi: „együtt
dobban a szívünk. Itt mindenki
leckét kap magyarságból.
KUJAN ISTVÁN

Miskolc, a biztonságos város
– újabb fejlesztések jönnek
A közbiztonság erősítésére
további fejlesztési, intézkedési célokat jelentenek
be a jövő heti közgyűlésen
– árulta el a Fidesz miskolci frakcióvezetője csütörtöki sajtótájékoztatóján.
Soós Attila újfent hangsúlyozta: a városvezetés célja
az, hogy 2030-ra Miskolc
legyen a legbiztonságosabb
magyar város.
Június 20-án, csütörtökön
rendes ülését tartja a miskolci közgyűlés. A képviselők
három napirendi pontban is
a város közbiztonsági helyzetével foglalkoznak majd
– tudatta Soós Attila. A közgyűlésen beszámolót tart a
miskolci rendőrkapitányság
és az önkormányzati rendészet vezetője, majd megvitatják Miskolc bűnmegelőzési
stratégiáját is – tette hozzá a Fidesz miskolci képviselőcsoportjának vezetője.

Emlékeztetett: Kriza Ákos
polgármester múlt heti ciklusértékelőjében
„őszinte
szavakkal, tények garmadájával” érzékeltette, hogy a
helyi közbiztonság tekintetében honnan hová jutottunk.
– 2006-ban 13 ezer bűncselekmény történt a városban, egy napra 35-36 bűneset jutott. Bő egy évtizede 40
percenként szenvedhettek el
bűncselekményt a miskolci-

ak – mutatott rá, hozzátéve:
a polgármesteri értékelésből
is kiderült, hogy például a
kiemelten kezelt bűncselekmények száma tíz év alatt az
ötven százalékára esett Miskolcon. – Igaz, mára már kiköltöztettünk majd’ 200 fészekrakót a lakótelepeinkről,
megszüntettünk több mint
300 nyomortelepen lévő ingatlant és az önkormányzati rendészetünk is közel háromszor annyi pénzből, több
mint 1 milliárd forintból
gazdálkodhatott 2018-ban,
mint az elődszervezet – sorolta az eddigi eredményeket
Soós Attila.
Sajtótájékoztatóját azzal
zárta, hogy bejelentette: a
jövő heti közgyűlési vitában
„sorjázni fognak a további
intézkedési, fejlesztési céljaink, hogy megvalósíthassuk
a polgármesteri víziót: 2030ra Miskolc legyen a legbiztonságosabb magyar város”.
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Bartók Plusz

Miskolci Napló – A város lapja

OPERA MINDEN MENNYISÉGBEN

Mintegy száz programmal várják az opera szerelmeseit a Bartók Plusz Operafesztivál szervezői tíz napon át Miskolcon. Kesselyák Gergely fesztiváligazgatóval beszélgettünk.

– Minden nap van nagy esti
főprogram, továbbá két külső
helyszínünk: a Szent István téri
és az Erzsébet téri színpad – sorolta Kesselyák Gergely. – Az
Ezrek operája, a Parasztbecsület pedig a Kálvária-dombon
lesz, ami nekem egy nagyon
régi álmom. A slágeroperának fantasztikus helyszíne ez a
szép, klasszikus díszlettel rendelkező helyszín. Ettől egy csodálatos hangulatú előadást várok. Korábbi években többször
felmerült már a Kálvária-domb
mint helyszín, de sajnos annyira bozótos volt, hogy úgy láttuk, nem férne el a színpad és
a közönség is egyszerre. Most
azonban nagyon szépen sikerült kitakarítania az egyháznak
a területét, anélkül, hogy megrongálták volna a természetet,
vagyis feleslegesen vágtak volna ki fákat. Maradt sok-sok bokor és fa is, viszont létrejött egy
nagyon szép, egybefüggő tér –
mondta a fesztiváligazgató.
– Az operaíró versennyel
nagyon elégedett vagyok, főleg ahol tart a kezdeményezés – hangsúlyozta Kesselyák
Gergely. – A negyedik, vagyis
a mostani operaíró versenyre
különböző kontinensekről tizenkilenc nagyon jó opera érkezett. Ez azért nagy szó, mert
a zeneszerzők általában évekig
írnak egy-egy művet. A zsűri
szerint egyre jobb operák születnek, idén négy döntős lett.
Közülük a Nora című, szép bécsi stílusban íródott romantikus darabot fogjuk bemutatni.
Alkotója, Albin Fries nálunk
debütál majd zeneszerzőként.
A másik három döntős műre
szeretném, ha találnánk ko
produkciós partnert, és a kö-

vetkező években azokat is be
tudnánk mutatni. Nagy büszkeségem, hogy Eötvös Péter
volt a zsűri elnöke, aki a leg-

közreműködik az Asan Civic
Choir és a Fesztiválkórus. A
látványos szabadtéri operaelőadás újra bizonyságát adja a zene
közösségteremtő erejének.
A Parasztbecsület egy szicíliai falu temploma előtti téren kezdődik, az 1880-as évek
egyik húsvét vasárnapján. A
templomba készülő falusiak itt
gyűlnek össze, hogy a tavaszt és
a húsvéti ünnepet köszöntsék.
Santuzza bekopog Lucia néni
kocsmájába, mert Turiddut keresi. Az öregasszony azt válaszolja, hogy a fia Francofontéba
ment borért. Santuzza cáfolja
ezt, hiszen Turiddut látták éjjel
a faluban. Közben megjelenik a
színen a fuvaros Alfio, aki húsvétra hazajött szeretett feleségéhez, Lolához. Alfio megerősíti
Santuzza állítását.
A falu lakosai bemennek a
templomba, a téren csupán Lucia néni marad és Santuzza, aki
elmeséli, Turiddu régen Lolának udvarolt, majd elvitték

Santuzzát. Az öregasszony miután végighallgatta a lány siralmát elindul a templom felé.
Közben színre lép Turiddu, akit
Santuzza felelősségre von éjszakai kimaradása miatt. Turiddu
mindent tagad. Ekkor megjelenik a színen Lola és a misére
hívja Turiddut, aki enged a nő
csábításának. Ezután Alfio ér
a térre, akinek az elkeseredett
Santuzza mindent elárul Lola
és Turiddu viszonyáról, ezzel
haragra gerjesztve a felszarvazott férjet, aki bosszút fogad.
A mise végén Turiddu a barátaival a közeli kocsmába megy
borozni. A temperamentumos
bordalba a kórus és Lola is bekapcsolódik. Közben visszatér
Alfio, akit Turiddu borral kínál. A fuvaros sértően utasítja
vissza ezt, mire Turiddu megharapja Alfio fülét, ami szicíliai
szokás szerint azt jelenti, hogy
készen áll a késpárbajra. Elvonulnak, nemsokára pedig a fa-

többet játszott élő operaszerző
a világon – ismertette a fesztiváligazgató.
Ezrek operája
a Kálvária-dombon
Az Ezrek operája Pietro Mascagni Parasztbecsülete lesz. Az
előadás a Kálvária-dombon június 21-én, pénteken este negyed 10-kor kezdődik olasz
nyelven, egy felvonásban. A
világ operairodalmának egyik
halhatatlan
remekművében
szerepel Hector Lopez Mendoza, Balga Gabriella, Dobi-Kiss
Veronika, Haja Zsolt és Balogh Eszter. A darab rendezője
Paolo Panizza, az est karmestere pedig Kocsár Balázs lesz.
A Miskolci Nemzeti Színház
Zenekara és Énekkara mellett

katonának, Lola pedig férjhez
ment. Mikor Turiddu hazatért
a katonaságból, Santuzzánál
keresett vigasztalást. Lola azonban visszacsábította Turiddut,
mire az otthagyta az érte jó hírét és becsületét feláldozó lányt,

lubeliek riadtan kiáltják: „Alfio
megölte Turiddut!”
Bemutatkozik a Nora
Albin Fries osztrák zeneszerző Nora című műve nyerte
2018-ban a Bartók Plusz Ope-

rafesztivál nemzetközi operaíró versenyét. A művet teljes
egészében először a miskolci fesztiválon ismerheti meg
a nagyközönség. – Az volt a
tervem, hogy operámmal ellenpontozzam napjaink intellektuális zenedrámáit, és újra
a szerelemről írjak egy operát – nyilatkozta a zeneszerző.
– Szándékosan választottam
érzelmes librettót. Zenei stílusom a tonális késői romantika, ez a történet is 1890 és 1910
között játszódik. Hogy mi az
opera üzenete? Talán az, hogy
Arthur, a főszereplő csak akkor
értheti meg a szerelem tisztaságának fogalmát, amikor a saját
gyermekét szereti. Főbb szerepekben Pedro Velázquez Díaz,
Valentina Pluzsnyikova, Sylwia
Olszyńska és Morten Frank
Larsen. A háromfelvonásos
német nyelvű opera rendezője Anger Ferenc, díszlet- és jelmeztervezője Zöldy Z. Gergely.
Karmesterként Cser Ádám
dirigálja a Miskolci Szimfonikus Zenekart a csütörtökön
este 7 órakor kezdődő darabban a Miskolci Nemzeti Színház Nagyszínházában, ahol
magyar felirat is lesz.
Aranysárkány
ősbemutató
Magyarországi ősbemutatója
lesz Az Aranysárkánynak, ami
Eötvös Péter műve. Az Aranysárkány egy kínai kisfiú tragikus történetét meséli el, aki egy
német városba érkezve a nővérét keresi. Mivel nem talál más
ismerőst, egy ázsiai kifőzdében
köt ki. Fáj a foga, de nincs egészségbiztosítása, ezért a négy szakács próbál segíteni rajta. Harapófogóval kihúzzák a fogát,
de a fiú elvérzik és meghal. Tetemét szőnyegbe csavarják és a
közeli patakba dobják: a fiú így
szürreális úton, hosszas hányódás után holtában hazajut Kí-
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nába. A mű alapjául szolgáló
színdarabért a szerzőt, Roland
Schimmelpfenniget 2010-ben
az év drámaírójának választották. Eötvös Péter zeneszerző,
zenepedagógus, karmester, a
20/21. század zenéjének egyik
legismertebb tolmácsolója. Számára a zene, így az opera is ös�szetett művészeti élmény, rituális esemény, amelynek avatott
részesévé akarja tenni a hallgatóságot. Az egyfelvonásos opera június 16-án, vasárnap este
7 órakor kezdődik a Miskolci
Nemzeti Színházban.
„Bartók maga a jazz!”
Egy különleges koncert lesz
a Művészetek Házában június
17-én, hétfőn este 8 órától. A
Sárik Péter Trió a mai magyar
jazzélet egyik legnépszerűbb és
legmeghatározóbb zenekara. A
saját szerzemények mellett bátran kalandoznak a zenei műfajok között, gyakran játszanak
klasszikus zenei átiratokat. Az
együttes névadó vezetője úgy
fogalmaz: „Talán egyik zeneszerző sem volt akkora hatással a mai jazzre, mint Bartók.
A jazz és Bartók ezért tökéletes párosítás: a zongoradarabok trióra hangszerelve még
karakteresebben szólnak, a
nagyzenekari művek és a népdalfeldolgozások is új arcukat
mutatják, és végtelen teret adnak az improvizációnak.”
Bartók a jazzben alapvetően
az „afroamerikai folklór értékes megnyilvánulását” kereste.
1927–28-as amerikai turnéja
során Chicagóban már hallott
jazzt fekete muzsikusoktól, de
sajnálkozva írta, hogy „azok
is kottából játszottak”. Valószínűleg big bandet hallhatott.
A jazzes elemeket tartalmazó
szórakoztató zene, tánczene hidegen hagyta, de az igazi, folklórban gyökerező jazz kifejezetten felvillanyozta Bartókot.
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Folytatódik az óvodák felújítása
Hat óvoda felújítására az
önkormányzat 750 millió forintot fordít európai
uniós pályázati forrásból.
Lesz energetikai korszerűsítés és akadálymentesítés,
a Belvárosi és a Diósgyőri
Óvoda, a Leszih Andor úti, a
Napraforgó, a Százszorszép
és a Mesevár Óvoda tetejére
napelemeket telepítenek. Ez
utóbbinak a teljes villamoshálózatát is megújítják.
Miskolc
önkormányzata
folytatja óvodafelújítási programját. A felújítás célja, hogy
komfortosabb, szebb környezetet biztosítsanak a gyermekeknek és a velük foglalkozó
óvodai munkatársaknak, pedagógusoknak.
– A kivitelezési munkálatok
idejére az óvodások és az intézmények munkatársai ideiglenes, új helyre költöznek
át. Az erről tartott egyeztetések során azt tartottuk szem
előtt, hogy a gyermekek átmeneti új otthona minél közelebb legyen az anyaóvodához
– mondta Sallai László oktatásért felelős polgármesteri biztos. – Az önkormányzat vállalta, hogy a befogadó óvodákat,
ahol ez szükséges, felújítja,
hogy a gyermekek mindennapjaikban lehetőség szerint
minél kevésbé érezzék meg a
változást ebben az időszakban. A költözés komoly terhet
ró az intézményekre. Ennek
megkönnyítésére az önkormányzat szintén minden segítséget megad, bízva abban,

hogy a felújítás eredménye
mindenkit kárpótol majd a
nehézségekért – tette hozzá.
A Magyarországi Szolgáltató Központok egy hete tartott
konferenciáján a már Miskolcon lévő szolgáltató központok egyik vezetője elmondta,
nemcsak azért döntött Miskolc mellett, mert élhető, hanem azért is, mert az óvodai
szolgáltatások itt magas színvonalon működnek, például
saját gyermeke számára.
Tantóné Kaposvári Csilla, a
miskolci Napraforgó Óvoda
vezetője beszámolt arról, hogy
az önkormányzat rendszeresen
egyeztetett velük. – Átbeszéltük a költözést, amelyet ezen
a héten már az intézményünkbe járó gyerekek szüleivel is
megbeszéltünk. A középső és
nagycsoportos óvodásainkat
a Herman Ottó Általános Iskola négy tantermében fogadják majd, ami azért lesz ideális,
mert ott már volt felújítás, így
komfortos környezetbe megyünk. A legapróbb részletekig
átgondolt szervezést megértő-

Kutyafuttató épült
a Győri kapuban
Év elején keresték meg a
Győri kapuban lakók Hollósy András és Nagy Ákos
önkormányzati képviselőket, hogy szeretnének a
Szinvaparton egy elkerített
kutyafuttatót. A kérésből
terv lett, ami néhány hónap
leforgása alatt megvalósult.
Miskolc legújabb kutyafuttatóját a Kavics és a Gálffy
Ignác utca Szinva melletti részén adták át. Engi Otília is
kutyatartó, azt mondja, nagyon nagy szükség volt már
egy ilyen kutyafuttatóra. Itt
biztonsággal sétáltathatják
négylábúikat a gazdik.
Az önkormányzati képviselőket februárban keresték
meg a Győri kapuban lakók,
hogy szeretnének a Szinva
mellett egy zárt kutyafuttatót.

– Kérésüket, miután jelentős számú aláírásukkal is megerősítették, úgy gondoltuk,
hogy megvizsgáljuk. Hosszas
előkészítő munka után, amely
a terveket, engedélyeket is tartalmazta, májusban elkezdődhetett a munka – nyilatkozta
Hollósy András.
– Mindig nagy öröm számomra és mindig nagy meglepetéssel tapasztaljuk, hogy
a Győri kapuban élők men�nyire élenjárnak, ha lakókörnyezetük fejlesztéséről van
szó. Ennél is nagyobb öröm,
ha a lehetőségeink és ezek az
igények összeérnek – mondta
Nagy Ákos.
A beruházás összértéke
bruttó egymillió forint volt,
amelyet a két önkormányzati
képviselő saját alapjából biztosított.

en fogadták a szülők, pozitívan
állnak az ideiglenes változáshoz, hiszen közös érdekünk,
hogy egy csapatként egy szebb
épületbe térjünk majd vissza.
A leendő kiscsoportosok szüleinek pedig július elején tartunk szülőit.
Az óvodavezető emlékeztetett
a 2014-es költözködésre, amikor
a Középszeren található intézmény felújításakor az óvodások
imádtak az iskolában lenni.
Menetrend
Június 17. és 28. között készülnek fel az óvodák a költözésre,
július 1. és 5. között költöznek be
a fogadó intézményekbe, kivéve a Napraforgó Óvoda, amely
a nyári zárva tartás idején költözik. Július első hetében a közbeszerzésen nyertes kivitelezők
megkezdik a Belvárosi, a Diósgyőri, a Leszih Andor úti, a Mesevár, és a Százszorszép Óvoda
felújítását, augusztus hónapban
a Napraforgó Óvoda felújítása is
kezdetét veszi.
Július 22. és augusztus 20.
között az óvodák zárva tarta-

nak, a gyermekeket az ügyeletes óvodákba viszik. Augusztus
21. után még a fogadó óvodákban kezdik meg a gyermekek
az új tanévet, hiszen a felújítás
időtartama szerződés szerint
öt hónap.
Energetikai korszerűsítés
Az óvodákban az energetikai korszerűsítés során az
épület egészére külső hőszigetelés kerül. A beruházás
során megvalósul a homlokzati nyílászárók cseréje, az
épületben új, kétcsöves fűtési
rendszert építenek ki lapradiátorokkal. Mind a hat óvoda
tetejére napelemeket telepítenek.
A Mesevár Óvodában a teljes villamoshálózatot is felújítják. Az akadálymentesítésért mozgáskorlátozott WC-t
alakítanak ki, illetve az épület
komplex elérhetőségét biztosító akadálymentes parkolót építenek a telken belül. A kivitelezést követően önkormányzati
pénzből sor kerül a tisztasági
festésre.

CSALÁDI NAP
AZ AVASON

A gyerekeké volt a főszerep az Avason: iskolás és
óvodás csoportok is felléptek, a szülők legnagyobb
örömére. Számos szórakozás várta a legkisebbeket a
vakációt megelőző, utolsó
hétvégén.
Czank Krisztina kislányával érkezett, azt mondja,
pont a nem messze lévő oviban kezdik majd a szeptembert, így kislánya a környékbeli, hasonlókorú gyerekkel
is megismerkedhet itt. Antal
Dominik pedig egy tánc�csoportban mutatta meg tehetségét. - Sokat készültünk
erre a fellépésre, és már alig

vártam, hogy táncoljak! mondta.
Glatz Katalin önkormányzati képviselő már több éve
rendez az Avason családi napot. – Ennek a rendezvénynek közösségépítő ereje van,
– a gyerekek általában ismerik itt egymást – de a szülőknek is alkalmuk nyílik arra,
hogy
megismerkedjenek
egymással, az avasi lakóközösség pedig az eddiginél is
jobban összekovácsolódjon.
Programban pedig nem volt
hiány, többek között csúszda, arcfestés, csillámtetoválás, bohóc és lovaglás is várta
a gyerekeket az Avasi családi
napon.

A vízbe fulladástól mentették meg
Csak a szerencsének és a
rendészeknek köszönheti az életét az a középkorú
hajléktalan férfi, aki majdnem belefulladt a szökőkútba néhány hete a Centrumnál. A rendészek éppen arra
járőröztek, rajtuk kívül
senki nem segített a fuldokló férfinak.
Ha a rendészek nem emelik ki azonnal a férfit, akkor
biztosan megfulladt volna.
A baleset néhány hete, hétfőn reggel fél 7-kor történt.
A térfigyelő kamera képein is jól látszik, hogy sokan
igyekeztek munkába, várták
a villamost. Sőt a férfi vízbe
borulásakor még ült is vala-

ki mellette – ennek ellenére
a rendészek megérkezéséig
senki nem segített neki.
Fodor Péter közterület-felügyelő is elmondta, ugyanúgy zajlott az élet a villamosmegállóban,
mint
bármikor máskor; mindenki nyugodtan várta a következő járatot. – Egyedül egy
járókelő szólt oda nekünk a
zebra környékén, hogy nézzük már meg, mi lehet azzal az emberrel ott a szökőkútnál – idézte fel az esetet.
Munkatársa azonnal értesítette a mentőket, akik hamar a helyszínre érkeztek
és elszállították a férfit. Úgy
tudjuk, néhány nap múlva
kiengedték a kórházból.

A Miskolci Önkormányzati Rendészet munkatársai
gyakran találkoznak olyan
esetekkel, amikor szükség
van a segítségükre. Kovács
László Csaba igazgató rámutatott: a segítő tevékenység
ma már a munkájuk részét

képezi. Járőrözés szempontjából a belváros kiemelt területnek számít, a Széchenyi
utcán reggeltől estig két rendészpár teljesít szolgálatot.
A hétvége felé pedig éjszaka
akár nyolcan is kint vannak
az utcákon.

A FIATALABBAK
IS ELBALLAGTAK

Légi szúnyogirtás
Miskolc felett

Az általános iskolákból
csaknem ezerkettőszázan
ballagtak el Miskolcon.

Az elmúlt hetek csapadékos, majd meleg időjárásának váltakozása rendkívül
kedvező feltételeket teremt
a kártevőknek, köztük a csípőszúnyogoknak. A biológiai
szúnyoglárva-irtások kedvező hatásának köszönhetően
Miskolcon a szúnyoggal kapcsolatos problémák, bejelentések csak a csapadékos időjárást követően nőttek meg,
főként Hejőcsaba, Martinkertváros és Szirma lakóterületeiről, az utóbbi napokban
Diósgyőr kiskertes részeiről

A Miskolci Tankerületi
Központhoz tizenhat miskolci székhelyű intézmény
és kilenc tagintézmény tartozik, ezekből nyolcszázhét
gyermek ballagott el a héten. A járás Miskolcon kívüli intézményeiben négyszáznegyvennégyen vették
vállukra a tarisznyát, tizenkilenc székhelyű iskolában és a hozzájuk tartozó

három tagintézményben.
Az egyházi általános iskolák
háromszázhatvanhárom gyermeket bocsátottak
ki, közülük száznegyvenhatan az öt miskolci református általánost hagyták
el, százharminchárman a
négy római katolikust, harminchárman az egyetlen
görögkatolikust.
Huszonegyen ballagtak el
az egyetlen miskolci evangélikus iskolából és tízen a
pünkösdiek által fenntartottból.

és a belvárosból. A jelenlegi csípőszúnyog fertőzöttség
mértékét és a kiemelt városi
rendezvényeket is figyelembe véve a Miskolci Városgazda Nkft. megrendelte a kémiai, azaz a légi szúnyogirtást,
mintegy ezer hektáron.
A légi szúnyogirtást június 18-án, kedden, a késő
délutáni óráktól kezdődően
napnyugtáig végzik. Kedvezőtlen időjárás esetén az irtásra a következő napokon,
június 19-én, vagy 20-án kerül sor.
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Nyári menetrend NÉPSZERŰ AZ AUTÓS BÉRLET
az MVK-nál
Június 15-től nyári üzemmódba kapcsol az MVK Zrt., így
az iskolaszünetre érvényes menetrend lép életbe, a nyári
időszakra jellemző utazási igényekhez igazodva közlekednek Miskolcon a menetrend szerinti autóbuszok és
villamosok.
Újra közlekedik a 290es autóbusz Miskolctapolca Barlangfürdő végállomás
érintésével, így június 15től az Újgyőri főtérről és az
Avasról is közvetlenül, átszállás nélkül elérhető a Miskolctapolcai Strandfürdő, illetve a barlangfürdő. Nyáron
továbbra is közlekedik az 53as autóbusz, közvetlen eljutást biztosítva a Majális-park
és a Déli Ipari Park, Joyson
között.
Az utasok kérésre a 7-es
autóbusz három, Felsőzsolca irányában közlekedő, az
Auchan áruházat is érintő járata június 15-től a Selyemrét városrész érintésével közlekedik. A 43-as
autóbusz két járata a GS
Yuasa Magyarország Kft.
miskolci gyáregységének átadását követően érinti majd
az üzemet, így biztosítva eljutási lehetőséget a munkavállalók számára.
Szünetel a buszmegálló
az Újgyőri főtéren
A Kiss Ernő utca felújítása
miatt várhatóan szeptemberig a Vasas Művelődési Ház
előtti Újgyőri főtér megállóhely nem fogad járatokat.

Ezért az 1-es és 54-es busz az
Újgyőri főtér villamosmegállóban, a 6-os és 16-os az Újgyőri piac megállóhelyen, a
21-es és 21B-s busz a Vasgyári út megállóhelyen áll meg a
Kandó Kálmán utca és a Tiszai pályaudvar irányába is.
Az 53-as busz a Majális-park
felé nem áll meg az Újgyőri
főtér megállóhelyen.
Változás az 1-es és 54-es
közlekedésében
Szintén a Kiss Ernő út felújítási munkái miatt, az 1-es
és 54-es autóbusz mindkét
irányban, az Aba utcán az
autóbusz-megállóhelyen és
a Győri kapu – Aba utca kereszteződéstől az Újgyőri
piac megállóhelyig a villamosmegállókban áll meg, és
a villamossínen közlekedik.
Az 1-es és 54-es autóbusz
a Zoltán utca, Örs utca, Avar
utca, Újgyőri főtér, Újgyőri
piac buszmegálló helyett
a villamosmegállókban áll
meg. Mindez a Győri kapuban a Kiss Ernő út felújítása
miatt megnövekedett gépjárműforgalom gyorsabb és
egyenletesebb haladását, ezzel a közlekedési menetidőnk
betartását segíti.
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A vártnál nagyobb sikert aratott az MVK autós bérlete. Az
országosan egyedülálló bérletet két hete árusítják, eddig
több mint ezren vásárolták
meg.

A Kiss Ernő utcán jelenleg a
MIVÍZ Kft. dolgozik. Szakaszos sávlezárás mellett megkezdték a külső sávban az úttesten lévő vízelvezető-nyílások
áthelyezését. A víznyelők az út
széléhez kerülnek át, így azok
nem kapnak majd akkora terhelést. Nem ritka ugyanis, hogy
40 tonnás teherautók is járnak
itt. A víznyelő a jövőben nem
süllyed meg, és kevesebb lesz az
úthiba is.
– Igyekszünk úgy megoldani
a víznyelők áthelyezését, hogy
az a lehető legkevésbé zavarja
a forgalmat. Az aszfaltozási és
bontási munka nagyobb forgalomkorlátozással jár majd,
ezért a vízelvezetők áthelyezését azért ütemeztük mostan-

ra, hogy az ne nyújtsa tovább
a felújítás idejét – tájékoztatott
Viszokai János, a MIVÍZ Kft.
szolgáltatási és üzemeltetési
igazgatója. Sávlezárásra egyszerre és egy irányban mintegy
150 méterenként kell számítani
a belvárosból kivezető oldalon
Diósgyőr irányában, a reggeli
forgalmi csúcsidőszak után.

Az MVK két hete árulja új
autós bérletét, a szelvényt a déli
tehermentesítő
felújításának
idejére vezették be, hogy csökkentsék az autós forgalmat. Volt
olyan nap, amikor kétszázan
váltották meg a szelvényt, amihez csak forgalmi engedély kell,
és egy diákbérlet árával megegyezik. A bérlet nem várt si-

kert hozott, már ezernél is többen vásárolták meg.
– Az autósok körében népszerű a bérlet, sokan megvásárolják. Ha ebből jó néhányan
átültek az autóbuszunkra, ez
nekünk nagyon jó hír – nyilatkozta Juhász János, az MVK
Zrt. üzemgazdálkodási és szolgáltatási igazgatója.

Újabb egyirányú utcák Selyemréten
A Selyemréten lakók komfortérzetének javítása érdekében három utcát tettek egyirányúvá a városrészben.
Az út egyik oldalán végig autók parkolnak, így már a kétirányú közlekedés nagyon nehezen volt megoldható. – A
forgalmirend-változás egy hónapja teszt üzemmódban működik a Kőrösi Csoma Sándor,
az Éder György és a Bólyai ut-

cákban. Még senki nem panaszkodott, remélem, hogy
beválik – nyilatkozta Katona
Ferenc önkormányzati képviselő. Hozzátette, a végleges
megoldást a fizetős parkolási
rendszer bevezetése jelentheti.
A táblákat a Városgazda közreműködésével másfélmillió
forintból helyezték ki. A költségek egyharmadát a terület önkormányzati képviselője finanszírozta.

A JOGÁSZ VÁLASZOL

BETEGJOGI KÉPVISELŐ
Nyári karbantartás – szünetel a melegvíz
A MIHŐ Kft. a nyári hónapokban felkészül a következő fűtési időszakra, ekkor
teljes rendszerén elvégzi a karbantartási-, műszaki-, üzemeltetési feladatokkal
összefüggő szervízmunkát, megalapozva a következő fűtési idény szolgáltatási
biztonságát.
2019 nyarán karbantartási munka miatt szünetel a melegvíz-szolgáltatás
az avasi és belvárosi városrészben:
2019. június 25-én 0.00 órától
előreláthatólag 2019. június 27-én 24.00 óráig
a diósgyőri és bulgárföldi városrészben:
2019. június 27-én 0.00 órától
előreláthatólag 2019. június 27-én 24.00 óráig
A városrészeket érintő karbantartási időpontokon kívül egyes hőközpontoknál
vagy kisebb ellátási területen néhány órás szolgáltatási szünettel járó karbantartás lehetséges, erről szintén külön értesítjük az érintett lakókat.
Nyári karbantartással kapcsolatban a lakóközösségnek, illetve a lakás
tulajdonosának is van teendője!
• Figyeljen arra, hogy a korszerűsített épületek esetében a termosztatikus radiátorszelepeket a nyári időszakban ütközésig balra kell fordítani, teljesen nyitott
állásba, és javasolt így hagyni a fűtés őszi beindításáig. Ezzel megnövelhetjük a
szelep élettartamát, valamint segíthetjük az épület vezetékeinek ürítését, töltését, légtelenítését. Amennyiben a szelepek egész nyáron elzárt állapotban
vannak, a nyári meleg hatására letapadhatnak. A nem működő szelepet szakcégek, szakemberek csak térítés ellenében javítják vagy cserélik.
• A lakóközösség tulajdonában lévő fűtési rendszerek karbantartását – például
radiátorcserét, vagy szelepcserét – május 15 és szeptember 15 között lehet elvégezni, ezért már most érdemes ezeket megtervezni.
• A nyáron végzett lakossági, épületen belüli karbantartási munkáról a MIHŐ Kft.
műszaki ügyeletét értesíteni kell.

Műszaki ügyelet

3534 Miskolc, Gagarin u. 52.
46/379-450, 379-360

Miskolci olvasónk egy egészségügyi intézménnyel jogvitás ügybe került és ahhoz,
hogy kérelmét megalapozottan tudja előterjeszteni, szüksége lenne az orvosi dokumentációjára. Ezt azonban nem adja ki
részére az intézmény. Kérdezte ezek után
levelében, hogy kihez fordulhatna ebben
az ügyben.
A betegjogi képviselő feladata hogy segítséget nyújtson a betegeknek, a jogaik megismerésében és érvényesítésében. A betegjogi
képviselő –többek között-, segíti a beteget az
egészségügyi dokumentációhoz való hozzájutásban, azzal kapcsolatos megjegyzések,
kérdések feltételében. Segít a betegnek a panasza megfogalmazásában, és kezdeményezheti a kivizsgálást.
A betegjogi képviselő eljárhat a beteg írásbeli meghatalmazása alapján, az egészségügyi szolgáltató vezetőjénél, fenntartójánál,
továbbá, a beteg gyógykezelésével összefüggő ügyekben, eljárhat az illetékes hatóságnál.
A betegjogi képviselő egyedi ügyekben
kizárólag a betegtől kapott meghatalmazás
keretei között járhat el, valamint köteles a

betegre vonatkozó orvosi titkot megtartani, és a
beteg személyes adatait a vonatkozó jogszabályok szerint kezelni.
Függetlenségét az biztosítja, hogy nem állhat munkavégzésre irányuló jogviszonyban azzal az egészségügyi
szolgáltatóval, amely az általa képviselendő
betegek részére egészségügyi szolgáltatást
nyújt.
A betegjogi képviselő köteles felhívni a
szolgáltató vezetőjének, illetve fenntartójának a figyelmét az egészségügyi szolgáltató
működésével kapcsolatban észlelt jogsértő
gyakorlatra és egyéb hiányosságokra, valamint javaslatot is kell tennie azok megszüntetésére.
Az egészségügyi szolgáltatónak biztosítania kell, hogy a betegek és hozzátartozóik a
betegjogi képviselő nevét, és elérhetőségét
megismerhessék. Minden egészségügyi intézményben kötelezően ki van függesztve az
adott intézményben a betegjogi képviseletet
ellátó személy neve és elérhetősége.
DR. STRASSBURGER GYULA ÜGYVÉD

Távhőzvezetéket cserélnek
a Király utcában
Távhővezetéket cserél a MIHŐ Kft. a Vörösmarty utca 17. –
Király utca 6. szám közötti területen, amely út- és járdabontás mellett parkolók lezárásával jár.
Ezen a távfűtési vezetékszakaszon az elmúlt évek során
több hiba, lyukadás fordult elő,
ezért szükséges – a felhasználók további szolgáltatáskorlá-

tozása nélkül – a június 25-27.
közötti nyári karbantartási
időszakban a távhővezetéket
kicserélni. A munkavégzéshez
az előkészítő munkálatokat a

karbantartási időszak előtt el
kell végezni. A munkavégzés
előreláthatólag július 12-éig
tart. A munkavégzéssel érintett közterületet, járdát és úttestet a munkavégzést követően a lehető leghamarabb, ha
kell szakaszosan is helyreállítja
a szerződött vállalkozó.
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VÍZILABDA ÉS TOLLAS EB-T RENDEZ MISKOLC
A Miskolci Egyetem és
Miskolc Önkormányzata
2021-ben két egyetemi Európa-bajnokságnak – vízilabda
és tollaslabda sportágakban
– is házigazdája lesz.
A 2021-es vízilabda és tollaslabda egyetemi Európa-bajnokságokat várhatóan júliusban rendezik meg Miskolcon.
A kontinensviadalon mintegy 500 fő sportolót és kísérőiket fogja vendégül látni a
borsodi megyeszékhely. Az
Európai Egyetemi Sportszövetség versenyrendszerének
különlegessége, hogy nem
egyetemi válogatottak (szemben az Universiadéval vagy
az Egyetemi Világbajnoksággal), hanem európai felsőoktatási intézmények indulnak,
többségében hazájuk országos
egyetemi-főiskolai bajnokai.
A nemzetközi sportesemények megrendezése elősegíti a
vízilabda és tollaslabda sportágak fejlődését mind egyetemi, mind helyi szinten. A
sportszakmai hátteret a Magyar Vízilabda Szövetség és a
Magyar Tollaslabda Szövetség
biztosítja.
Torma András, a Miskolci
Egyetem rektorának beszámolójában elhangzott, hogy a miskolci egyetemi sport dinamikus
fejlődésen ment keresztül az elmúlt hat évben. Az intézmény
sportegyesülete, a MEAFC gazdálkodása stabil alapokra került és jelentősen emelkedett
az igazolt versenyzők száma
is. A MEAFC sportfejleszté-

si programjának keretében kívül-belül megújult az Egyetemi Körcsarnok, amely nemcsak
az egyesület szakosztályait, hanem az egyetemi hallgatókat is
szolgálja, de nemzetközi versenyek megrendezésére is alkalmas. A sportélet fejlődését jól
mutatja, hogy egyéni sportolók mellett két egyetemi csapat
is diadalmaskodott a Magyar
Egyetemi-Főiskolai Országos
Bajnokságon az elmúlt években, 2014-ben a férfi futsal, míg
2018-ban a férfi kosárlabdacsapatunk szerzett aranyérmet. Bízunk benne, hogy az MVLCben sportoló fiatalokra épülő
egyetemi vízilabda csapat is dobogóra ér a közeljövőben az országos egyetemi bajnokságon.
Az intézmény rektora kiemelte, hogy 2016-ban Tájékozódási Futó Egyetemi Világbajnokságnak, míg 2017-ben
Kosárlabda Egyetemi Európa-bajnokságnak volt Miskolc
a házigazdája. A 2016-os rendezés kiérdemelte az év legjobb egyetemi világbajnokságának járó címet is, melyet a
2017-es tajvani Universiaden
vehetett át a Miskolci Egyetem
képviseletében Deák Csaba,
kancellár.
Torma András tájékoztatott arról is, hogy az 2024-es
Európai Egyetemi Játékokra
előretekintve szakaszosan felújításra kerülnek az egyetemi kollégium E/1-E/6 épületei. Ezzel nemcsak a hallgatók
kapnak minden igényt kielégítő komfortos elhelyezést,
de az egyetemi képzések ver-

senyképességét is elősegíti a
fejlesztés. A 2021-es Egyetemi
Eb-k résztvevői már a felújított
kollégiumokban kerülhetnek
majd elhelyezésre. Az intézményvezető rávilágított, hogy
a nemzetközi sportesemények
sorozatos rendezésével tovább
javítható az egyetem külföldi
ismertsége és presztízse, egyúttal reményét fejezte ki, hogy

közelgő eseményeken szép
számban állhatnak majd rajthoz a miskolci egyetemisták.
Miskolc Önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a diák
és hallgatói sportra, hiszen ekkor lehet szervezett keretek között kialakítani a fiatalokban az
egészségtudatos életmód iránti
igényüket, felhívni figyelmüket
a rendszeres testmozgás fontosságára, kezdte gondolatait Kriza
Ákos, polgármester. Mindehhez három összetevő szükséges:
korszerű és hatékonyan üzemeltethető infrastruktúra, szervezett egyesületi háttér mind az
utánpótlásban, mind pedig a
versenysportban, illetve kiemelt
sportrendezvények szervezése.

Miskolc polgármestere reményét fejezte ki, hogy ez az
újabb mérföldkő tovább erősíti azt a képet, hogy Miskolc
ideális feltételekkel és felkészült, tapasztalt szakemberekkel tud otthont adni a különböző sportrendezvényeknek.
Cél ugyanis, hogy Miskolc
rendszeresen legyen házigazdája különböző sporteseményeknek, hiszen ez ráirányítja
az adott sportágra a figyelmet,
elősegíti a fejlődését. Céljaink elérése érdekében a miskolci sportéletet kiszolgáló
létesítmények fejlesztése elengedhetetlen, amelyeket koncentráltan, az üzemeltetés és
funkcionalitás szempontjait

figyelembe véve kell megvalósítani, húzta alá a városvezető.
Az egyik ilyen fejlesztendő célterület az Egyetemváros környezete, ahol az elmúlt években számos sportberuházás
(pl. a Miskolci Atlétikai centrum) valósult meg, de további
fejlesztések is napirenden vannak, nemcsak az egyetemen,
hanem a város egyéb pontjain is, hogy Miskolc méltó házigazdája lehessen a 2024. évi
Európai Egyetemi Játékoknak.
Felkészülés az Európai
Egyetemi Játékokra
A 2024. évi Európai Egyetemi Játékok társrendezőjeként
számos feladat áll még Miskolc előtt, hogy az 1965-ös budapesti 4. nyári Universiadét
követően majd 60 évvel, létszámát tekintve minden idők
legnagyobb Magyarországon
megrendezett nemzetközi multisport eseményének adhasson
otthont Debrecennel közösen.
A két most elnyert esemény
már felkészülést jelent a 2024-

es Európai Egyetemi Játékokra, hiszen cél, hogy a játékokat
megelőző években több nemzetközi egyetemi sporteseménynek, szakmai és kulturális programnak legyen Miskolc
a házigazdája.
Elmondható továbbá, hogy
a város és az egyetem közösen gondolkodik a Játékok
sikere érdekében. Az összefogásban rejlő szinergiák kihasználásából az egyetemi és
a városi sportélet hosszú távon is profitálhat, mert fontos,
hogy a tehetséges sportolók is
tanuljanak, a tehetséges hallgatók is rendszeresen sportoljanak.
A játékok költségvetési
egyeztetésének közel egy éves
folyamata zárult le a kormány
április 15-i döntésével, amelynek értelmében rendezési feladatokra 1.654 millió forintot,
a Magyar Egyetemi – Főiskolai
Országos Bajnokságok fejlesztésére pedig 210 millió forintot biztosítanak Magyarország
Kormánya.

„Jaj, úgy élvezem én a strandot…” – Miskolci strandkörkép
A miskolci strandok medencéi és vendéglátó egységei teljes készültséggel várják a kánikulai hétvégét. A
hőségriadó miatt hosszabb
nyitva tartással fogadják a
fürdőzőket.

A Miskolctapolca Barlangfürdő, a Selyemréti Strandfürdő és a Miskolctapolcai
Strandfürdő 20.00 óra helyett
21.00 óráig tart nyitva. A két
miskolctapolcai fürdő a strandolók számára 9:00 órakor
nyitja meg kapuit, míg a Selyemréten a megszokott rend
szerint már 4:30-tól lehet úszni a felújított 50 méteres medencében.
A vízparti hűsölést családi programok teszik teljessé: a barlangfürdő szombaton 20.00 órától 24.00 óráig
éjszakai fürdőzésre várja a
hűsölni vágyókat, vasárnap
pedig a miskolci fürdők az

édesapákat ünnepelve kedvezményes belépővel várják a
családokat.
A barlangfürdő vendégei
több százezer éves, természet alkotta barlangjáratokban fürödhetnek, élvezhetik

a vadvíz vízáramának kellemes masszírozását. Hallhatják a csillagterem sejtelmes
visszhangját és közben megcsodálhatják az Európában
egyedülálló természeti képződmény különleges formáit.
A barlangfürdőben, barlangi
medencékkel, régi barlang, új
barlang és termál medencék,
a kültéren, kagyló medencével, kagyló úszó medencével és gyerekmedencékkel, a
szauna világban finn szaunával, gőz kamrával és infra
szaunával várják a vendégeket. Az aquaterápián az OEP
által finanszírozott kezeléseken kívül egyéb kényezte-

tő masszázsokkal is várják a
fürdőzőket.
A Miskolctapolcai Strandfürdőben az egész évben elérhető wellness- és szaunaprogramok mellett most már az 50
méteres kültéri úszómedence is megnyílt. A feszített víztükrű versenymedence vízhőmérséklete 27 Celsius fok,
mélysége 220 cm. A strand fokozatosan mélyülő, 31 fokos
családi medencéje idén szivárvány csúszdával bővült.

lehetőségük lehűlni. Az ülőmedencében pezsgőágyak,
pezsgőpadok, valamint állópezsgőfürdő biztosít kellemes élményt a fürdőzők
számára. A torna-és tanmedencében úszásoktatásra van
lehetőség.

A strandfürdő fitnesz-részlegében profi futópadok és
kardiogépek, a wellness-részlegben finn szaunák, infraszauna és gőzkabin, pezsgőfürdő
és taposómedence kínál kellemes feltöltődést.
A Selyemréti Strandfürdő az újjáépített úszómedence mellett dögönyöző-

és ülőmedencével, torna- és
tanmedencével, valamint a
gyermekmedencével várja a
lehűlni vágyókat a kánikulában. Az ülőmedencében
többek között pezsgőágyak
és álló pezsgőfürdő biztosít
kellemes kikapcsolódást, a
gyermekmedence vízi várával és kanyargó minicsúszdá-

jával várja a kicsiket. A külső
vízivilág mellett a megújult
főépületben többek között
15 fős lávaköves finn szauna, felújított öltözők és fogadóterek várják a vendégeket,
akiknek szaunázást követően
a 16-18°C- os merülő dézsával, dézsazuhannyal, vagy hagyományos zuhannyal van

Hétvégi programok
Június 15-én sulizáró
habparty lesz a Miskolctapolca Barlangfürdő éjszakai fürdőzésén. Vasárnap
mind a három fürdőben
apák napját tartanak: így
a teljes árú felnőtt fürdőbelépőből 50 százalék kedvezményt adnak
a strandok, amennyiben
gyermekbelépőt is váltunk.

2019. június 15. | 24. hét | XVI. évfolyam 24. szám
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„NYALJUK A FAGYLALTOT…”
Lehet csavart, gombócos,
bogyós, kürtőskalácsba vagy
gofriba ágyazott, gyümölcsös, vagy tejes, a lényeg,
hogy fagylalt legyen. Ebben
a tikkasztó hőségben ugyanis ez az egyetlen édesség,
amit a szervezetünk befogad
és elfogad.

Egyértelmű, hogy mindenki a pizza, a spagetti, és a bor
hazájára, vagyis Olaszországra
voksolna, mint a fagylalt őshazájára. Azonban, mint megtudtuk, a fagylalt elődje már az
ókori kínaiaknál is megjelent.
Így, ahogy mondom, a kínai
nép próbálkozott először ilyen
ínyencséggel!
Jéggel és hóval kevert gyümölcsökkel kínálták a tikkasztó hőségben izzadó katonákat
nyáron. Ezt mondjuk, ebben a
35-37 fokos miskolci kánikulában, mi is szívesen elfogadnánk.

A római császárok előszeretettel nassolták a hóval elkevert gyümölcsleveket, amelyek
sokkal inkább hasonlítottak
a mai sorbetre. Természetesen a görögök sem maradhattak ki a mókából – Hippokratész gyógyszernek titulálta
a ma olyannyira kedvelt jeges

élményt. Nincs is jobb érzés,
mint amikor a gyulladt, égő
torkod leöblítheted egy gombóc fagyival, vagy a hőségtől

felhevült tested lehűtheted ezzel a fagyos édességgel.
Nagy Sándor is a fagyiimádók táborát erősítette, előszeretettel osztogatta katonáinak
ütközetek előtt, hogy felpörgesse őket. Nero császár is hasonló vonzalmat érzett a fagyi
őse iránt: kedvence a hó, rózsavíz, jég, és méz kombó volt.
Az első – maihoz hasonló –
fagylalt valóban az olaszok nevéhez fűződik: pontosabban a
palermói származású Francesco Procopio del Coltellihez. Ő
már nem a havat és a jeget keverte össze, hanem egy hűtött
edényben forgatva készítette el
ezt a mennyei édességet. Csak
citrom fagylaltot szolgáltak fel
a cukrászdájában, mégis olyan
vendégei voltak, mint Voltaire,
Rousseau vagy Diderot.
Magyarországon először egy
1753-as szakácskönyvben jelent meg a receptje. A fagylalt
elnevezés igen nehezen vetette meg nálunk a lábát – hív-

ták jegeczedett tejhabnak,
hideg nyalatnak vagy fagyosnak, amit spanyol tekercsben
(vagyis tölcsérben) kínáltak
1903-tól.
Most pedig 2019-et írunk,
és a Desszertem bejárata előtt
toporgunk, hogy utánajárjunk, hogyan is készül egy igazi fagylalt, ami nem tartalmaz
semmilyen tartósítószert, sem
adalékanyagot, sem színezéket,
csak gyümölcspürét, vizet, csokoládét, és tejet (a tejalapú fagylaltok esetében).
Dombai Ritát, a Desszertem
cukrászát kifaggattuk a sorbet-k és a tejes fagylaltok műhelytitkairól. – Gyorsan fogy
a fagyi, mivel egyre melegebb
van – mondta Rita, hozzátéve:
mivel a Desszertem fagylaltjai
és sorbet-i nem tartalmaznak
semmilyen tartósítószert, így

Négy nap,
húsz koncert,
két színpad

A Forbes Magazin részletes összeállítást készített
városunk gasztronómiájának virágzásáról, ismertetve azokat a remek vállalkozókat és üzleteiket, melyek
miatt érdemes ellátogatni
Miskolcra.

rül meg a befektetett összeg. A
Forbes újságírójának figyelmét
a Hun a csoki, a Fitt Paradicsom, az Anyám tyúkja, A Leves, a Színészmúzeum, a Pizza,
Kávé, Világbéke, a Desszertem,
a Lokalista, az Avasi Cellárium,
a Gyertyános Sörfőzde, és A
Ház érdemelte ki.
Az összeállításból kiderül,
hogy a gyártóhelyen kívül csak
a Hun a csokiban kaphatunk
igazi Piros Mogyoróst tej- és
keserű csoki kivitelben, de az
édességüzletben a Szerencsi
teljes választéka és a Melódia
is fellelhető. Megtudhatjuk azt
is, hogy a Fitt Paradicsom az
a hely, ahol bűntudat nélkül
bűnözhetünk, mert kapunk
itt mindenmentes kézműves
jégkrémet, magyar édesburgonyát, organikus charloais bélszínt, és zöld főzőbanánt. De
megismerhetjük a kockás abroszos Anyám tyúkját is, ahol
csak abból főznek, ami aznap
beérkezik és el is fogy a gesztelyi mangalicából, aggteleki

angus marhából, vadhúsból és
sajóveledi káposztából.
A listán van még – naponta változó étlapjával – A Leves
is, ahol vígan megfér egymás
mellett a kínai csípős tojásleves a csülkös babbal, és a
cheddar sajtos brokkolikrém
bundáskenyérrel. A sok gasztroüzlet mellett felbukkan a
Színészmúzeum is, ahol azt
a tippet kapja az olvasó, hogy
mindenképpen ragaszkodjon
Mikita Gábor színháztörténész és muzeológus tárlatvezetéséhez. Bemutatja a lap az
encsi Anyukám Mondta étterem miskolci testvérét is, a
Pizza, Kávé, Világbékét, ahol
„az alapozás jóval túltekint a
paradicsomon: gombás, sütőtökös és krumplis is lehet”.
„Ritka kincs és nagy szerencse, hogy egy vidéki településnek van egy igazán jó cukrászdája” – írja a Desszertemről a
Forbes, ahol „lassú dzsesszre
hangolt miliő pultjában a főcsapás a franciás desszertek vi-

málna-licsi, eper-rebarbara,
banán-citrom, mangó-passió
– a Desszertem sorbet-inek
csodálatos ízvilága magukért
beszél. Megjelennek az olyan
tejes, krémes ízek is, mint a
sóskaramell, a pisztácia, a mogyoró, az étcsokoládé, a vanília,
vagy a kókusz-malibu. Ezeknek a fagyiknak angolkrém az
alapja és tartalmaznak tojást és
tejet is.
Kíváncsiak voltunk arra is,
melyik a miskolciak kedvence.
Ahogyan azt a miskolciak süti
iránti vonzalmából már előre
sejtettük, a fagyinál is a kedvenc a sóskaramell és a mangó-passió volt.
Nincs is jobb ebben az időben egy gombóc fagyitól, főleg
ilyen gombóctól, ami természetes alapanyagokat tartalmaz!

Szeptemberben ismét Sörfesztivál

„Mi vagyunk a lokalisták”

„Város hegyekkel, patakkal,
várral, vasművel, belvárosi borospincékkel, jó hosszú villamosjárattal, villanyrendőrrel,
Nemzeti Színházzal, Közép-Európa legnagyobb ikonosztázával, a Latabár család kriptájával,
pizzával, kávéval és világbékével” – írja a Forbes májusi számában Miskolcról.
Az üzleti magazin tíz oldalas összeállításban mutat be
tíz miskolci gasztroüzletet,
Krnács Ágota fantasztikus illusztrációival tarkítva. Mint
írják, „gasztrofronton nem
is lehetne különb a szabadság kis köreinek kivirágzása,
a Miskolci Gasztro Klaszter
informális csapata összetartó
és példamutatóan együttműködő társaság. De ott van még
az avasi reinkarnációt célul kitűző borászok és vállalkozók
kooperációja és a diósgyőri jó
helyek elkötelezett légiója is”.
A Forbes összeállított egy listát, melyben ismerteti olvasóival tíz miskolci üzlet profilját,
valamint alakulását a kezdetektől napjainkig. Latba veszi,
hogy ezek a boltok, éttermek,
cukrászdák, kulturális helyszínek mikor nyitottak, men�nyi volt a befektetett összeg
esetükben, hány alkalmazottal
működnek, mennyi a jelenlegi forgalmuk, és azt is, hogy a
tulajdonosok szerint mikor té-

nyilván romlandóbbak, ezért
van, hogy napi tíz tégely fagylaltot is elkészítenek a cukrászműhelyben – mindig csak an�nyit, ami el is fogy.
Nem használunk állagnövelőket,
állományjavítókat, csak prémium minőségű
természetes
alapanyagokat.
Igyekszünk a mindenféle érzékenységben szenvedőknek is
eleget tenni, teszi hozzá.
Gondolnak a tej- és tojás
érzkényekre is: nekik ajánlják a gyümölcsös sorbet-kat.
Ezekben a fagylaltokban csak
gyümölcspüré és víz van. A
cukorszirupot 65-85 fokig
melegítik fel, majd ráöntik a
gyümölcspürét öntik és összekerverik. Ezt lehűtik, és beleteszik a fagylaltgépbe, ami folyamatosan fagyasztja és keveri
a fagyit. Feketeribizli-ibolya,
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lága”. A cikkben megismerhetjük a Szinva-terasz hangulatát
is, már, ami az ételeket illeti:
bemutatják a Lokalistát, ahová
délelőtt kávézni, délben menüzni, este pedig laza latin dzsesszt
hallgatni és beszélgetni mennek
az emberek. A listán helyet kapott az Avasi Cellárium is, ami
„hobbipincének egy kicsit erős
volt” – vélte a tulajdonos fiatal
házaspár, így 2014-ben megnyitott a rendezvényház „a borászok által újjáélesztett és gyümölcsös-fűszeres tartalommal
megtöltött” Avason.
A Forbes segítségével az olvasó „a vár oldalában, hamisítatlan kocsmakörnyezetben
fedezheti fel Magyarország legkülönlegesebb sörmanufaktúráját”, ahol tizenféle sörcsap
van – a Gyertyános Sörfőzdét.
A cikkből megtudhatjuk azt is,
hogy Diósgyőrben épült egy
norvég családi otthon benyomását keltő szálláshely, újhullámos kávépörkölővel, ez pedig
nem más, mint A Ház.

Follow the Flow, Majka,
Kowalsky meg a Vega, Honeybeast, Republic és még
sokan mások az idei Sörfesztiválon. A négynapossá
nőtt fesztivál idén húsz koncerttel, két színpaddal, megannyi kézműves sörrel és
gasztronómiai különlegességgel várja a fesztiválozni
vágyó közönséget szeptember 5-8-ig a Népkertben.
– Célunk volt, hogy olyan
zenekarokat,
énekeseket
hívjunk az első három napra, akik még nem jártak
a fesztiválon – nyilatkozta lapunknak Schmidl Péter,
főszervező. Az egyetlen zenekar a Kowalsky meg a

Vega, akik már többször
jártak a Sörfesztiválon, és
az első három nap fellépői
között vannak. – Pénteken
egy világsztár DJ is érkezik,
de azt, hogy kicsoda, majd
csak augusztusban árulhatjuk el – mondta.
Idén nagyobb hangsúlyt kap a sör: 6-8 kézműves sörfőzde is képviselteti
majd magát a Népkertben,
és több gasztrobódé lesz,
mint amennyi tavaly volt.
Csütörtökön 23 óráig, pénteken és szombaton („a magyar napon”) 24 óráig, vasárnap („a retro napon”)
pedig 22 óra 30 percig tart
majd a felhőtlen szórakozás.

8 Kitüntetettek
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SIKERES ZENEI ÉS SZÍNHÁZI KARRIER
Gyerekkorától tanul énekelni, első
szerepét 9 évesen kapta a Miskolci Nemzeti Színházban, 19 évesen
ő volt a legfiatalabb Rómeót játszó
színész az országban, megnyerte a
Sztárban sztár egyik évadát, emellett pedig zenei karrierje is izgalmas. Idén Veréb Tamás kapja Miskolc Déryné színházi díját.
Veréb Tamás Miskolcon született
1994-ben. Már 9 évesen megkapta első szerepét a Miskolci Nemzeti
Színházban. Iskolás korától érettségiig énekelni és zongorázni is tanult
a Miskolci Egressy Béni Zeneiskolában.
– Számomra az önkifejezés a legfontosabb a színházban és a zenében
is. Nagyon hálásnak érzem magam,
hogy azzal foglalkozhatok, amit szeretek, legyen ez színház, koncert
vagy egy saját dal megírása. Ennél
nincs nagyobb öröm– mondja Veréb
Tamás.
Kapcsolata Budapesttel 13 éves korában kezdődött, mikor felvételt nyert
Földessy Margit színi iskolájába.
2013-ban kezdte meg tanulmányait a
Miskolci Egyetem Bartók Béla Zene-

művészeti Intézetében, ahol 2016-ban
diplomázott klasszikus ének szakon.
19 évesen már Rómeó szerepében
lépett színpadra a Budapesti Operettszínházban. Ilyen fiatalon még
senki nem játszotta el ezt a szerepet

hazánkban. Alakításáért megkapta az
„Év felfedezettje” díjat, illetve az évad
legígéretesebb ifjú művésze díjat, a
Marsallbotot. 2018-ban Quasimodo
alakításáért Honthy-díjjal jutalmazta
a színházi közönség.

– Alapvetően a zenésszínházat
képviselem és nagyon szeretem azokat a műveket, amikben a prózán túl
van valami plusz, amivel többet tudunk adni a közönségnek. Ahol véget ér a próza, ott egy dallam nagyon

sokat tud lendíteni a történeten, a
miliőn, a hangulaton. Ebben hiszek.
– Fontosnak tartom, hogy az ember saját magából tudjon minél többet adni, például a színházban egy
karakter megformálásánál, hogy ott
legyen benne, átélje. A zenében sincs
ez másképp.
2016-ban a „Sztárban sztár„ című
televíziós műsor 4. szériájának nyertese lett. 2017 nyarán a FINA vizes
világbajnokság hivatalos dalának
énekese volt, ezzel képviselve Magyarországot.
– Gyakran eszembe jut, hogy milyen emberként hagytam el Miskolcot, amikor elköltöztem Budapestre,
ahogyan az is, hogy vajon az a Veréb
Tomi mit gondolna ezekben a helyzetekben. Ezért gyakran át kell értékelnem, hogy éppen hol tart az életem és
nagyon hálás vagyok ezért édesanyáméknak, a családomnak, akik mindig
mindenben támogattak. Nemcsak ott
voltak mellettem, hanem rengeteget
beszélgettünk gyerekkoromban is.
Nagyon sokat számít, hogy most jól
tudok reagálni, akár egy-egy nehezebb helyzetben is, ugyanakkor mindig ragaszkodom a saját értékeimhez.

Tisztelni az eredeti tervet és a tervezőt
Tervezői munkásságát szakmai alázattal és hivatástudattal végzi, az építészeti elgondolások és a megrendelői igények egyensúlyát is igyekszik megteremteni. Fontos számára az értékmegőrzés a mai kor építészeti felfogásában. Eperjesi Szabolcs építészetben elért eredményei, a várost gazdagító
munkássága révén idén Miskolc Város Építészeti Alkotói díját kapja.
Eperjesi Szabolcs általános és középiskolai tanulmányai után a Pécsi
Tudományegyetem Pollack Mihály
Műszaki Főiskolai Karán, majd a
Janus Pannonius Tudományegyetemen szerzett okleveles építészmérnöki tervezői képzettséget. Első
munkahelye Békéscsabán volt, ahol
építésvezetőként helyezkedett el.
Ezt követően Miskolcon kezdett el
dolgozni technikusként, majd telepítésvezetőként, később az Aqualpol
3000 Épületszigetelő Kft. műszaki igazgatója lett. Az épülettervezés
területén saját vállalkozást hozott
létre. Jelenleg a Neo Építészműhely
Mérnökiroda Kft. társtulajdonosa,
irodavezetője.
Nevéhez fűződik több miskolci és
más városok oktatási és közintézményeinek, templomainak felújítá-

sa, átépítése, épületszigetelésének
kivitelezése. Miskolc-Görömbölyön
a közösségi ház bővítésének tervezése, a római katolikus templom új
tetőszerkezetének tervezése, a református parókia, a Marsalkó pincekápolna és a zarándok menedékház
terveit is ő készítette.
2012-ben a Miskolc-belvárosi Nagyboldogasszony Görög
katolikus Székesegyház állagmegóvási és arculati tervére kapott
felkérést Eperjesi Szabolcs és Kiss
Attila. A tervezők munkáját az alkotói alázat, a minőség és a kreativitás jellemezte. „Alázat az eredeti
tervezők iránt, mindazt megtartani,
ami érték és úgy kiegészíteni, hogy
egy még értékesebb dolgot hozzunk
létre. Minőség a mai kor igényeinek
megfelelő anyagok használatában

és kreativitás a homlokzati arányok
megtalálásában” – részletezi.
A 2010. évi árvíz okozta károkkal sújtott települések újjáépítéséhez
nyújtott tervezői segítséget. A Magyar Építész Kamara a helyszínelési,

a felmérési, a szakértői, a helyreállítási munkákban való önzetlen részvételéért és segítségéért köszönetét
fejezte ki a tervezőnek. Eperjesi Szabolcs aktívan szerepet vállal az építész szakmai közösség építésében

és a helytörténeti témák közösségi
megismertetésében. – Azért fontos a
közösség, mert az egyén önmagában
törékeny, közösségben azonban erős.
Mint elmondta: ezért is tevékeny tagja több közösségnek a mai napig.

HAGYOMÁNYTISZTELET ÉS ÖRÖKÖS MEGÚJULÁS
Dr. Sömjéni Éva egész életében nyitott volt a világra és az emberekre. Kiemelkedő szaktudással, rendkívüli alapossággal és szorgalommal végzett munkájának és életpályájának az elismerése a Bizony Ákos Kitüntető Jogi díj.
Miskolcon született, édesapja Dr.
Sömjéni Miklós jogász, édesanyja Rózsa Ilona röntgenasszisztens volt. A
miskolci Földes Ferenc Gimnáziumban érettségizett, majd az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán szerzett
diplomát 1975-ben. Ezután mintegy
tíz éven át az államigazgatásban dolgozott. Hét évet töltött Kesznyétenben
termelőszövetkezeti jogtanácsosként.
– Ott jogsegélyszolgálatot is teljesítettem. Nagyon érdekes világ volt az.
Sokféle emberrel találkoztam, igyekeztem megoldani a problémáikat.
Szerencsés lelki alkatú vagyok, bárkivel szót tudok érteni, s erre nagy szükségem is volt.
1990. április 1-jén bírói kinevezést
kapott a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróságra, ahol az akkoriban alakult Gazdasági Kollégium tagja lett
cég-ügyszakos bíróként. Elsősorban
társasági joggal és cégjoggal foglalko-

zott, de kiváló ismerője volt a szövetkezeti jognak is. Oktatási tevékenységet is vállalt és vállal mind a mai

napig. Részt vett a bírósági fogalmazók képzésében, fiatal kollégái mentora volt, generációknak szolgált a bírói
hivatás példaképeként. Első házasságából született lánya is jogász lett.
– Egyetlen napot sem töltöttem
munka nélkül. Azt mondják, a jogá-

szi pálya csúcsa a bírói hivatás. Ezt én
is így gondolom, ez állt a szívemhez
a legközelebb – árulja el Dr. Sömjéni Éva.
Munkásságát 1994-ben az igazságügyi miniszter elismerő oklevélben méltatta, 2009-ben a

köztársasági elnök a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adományozta
neki, majd 2012-ben címzetes táblabírói címet kapott.
Hatvanötödik életévét betöltve elbúcsúzott a pulpitustól. Ezt követően dolgozott a Miskolc Holding Zrt.
vezető jogtanácsosaként, majd 2013tól két éven át a város polgármesteri
hivatalában a polgármesteri kabinet
vezetőjeként. Társadalmi szerepvállalásával napjainkban is tevékenyen
hozzájárul Miskolc régióban elfoglalt helyzetének megerősítéséhez és
elismertségének növeléséhez.
– Habár hetvenkét éves vagyok,
nem érzem magam annyinak. A barátaink fiatalabbak, mint a férjem és
én, s ez hatással van az érdeklődési
körünkre is. Mindig nyitott voltam
a világ eseményeire, most is nagy érdeklődéssel és időnként aggodalommal figyelem a történéseket. A nyitottságom ad lehetőséget arra, hogy
követni tudjam a kor új kihívásait és
próbáljak meg is felelni nekik.
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MISKOLCON NYITOTTÁK MEG
A 90. ÜNNEPI KÖNYVHETET

Az emberi civilizáció alapja a könyv – fogalmazott Szőcs
Géza a jubileumi 90. Ünnepi Könyvhét és 18. Gyermekkönyvnapok országos, megyei és miskolci megnyitóján a
könyvtérré alakult Erzsébet téren.

Szőcs Géza, Kossuth- és József Attila-díjas erdélyi magyar költő volt a díszvendége a
szerdai eseménynek. – A tudósok szerint a Föld három legkíváncsibb élőlénye a macska,
a majom és az ember. Az emberi kíváncsiság és a rá épülő kultúra immár meghaladja
a Föld léptékét és a kozmosz
léptékeit feszegeti. A felhalmozott tudás átadása igény és
képesség is az embernél; hogy
az egyes generációk ne kényszerüljenek a nulláról kezdeni. Ennek a tudástranszfernek
pedig a legfontosabb eszköze a
könyv, az írás – mondta el.
Manapság egyre többen értekeznek a Gutenberg-galaxis
összeomlásáról, végéről, letűnéséről. – Egy galaxis helyén
fekete lyuk keletkezik, ami be-

szippant mindent és még a
fényt sem engedi ki. Az emberiség szerény kis galaxisára is
igaz ez, amely ha eltűnik, egy
mindent elnyelő üresség ke-

letkezik. Ez pedig visszavethet
minket a macskák és páviánok
morális és intellektuális színvonalára. Ezzel meg is adhatjuk
a könyvek és a könyvhét értelmét. Az emberi civilizáció alapja a könyv, és az ilyen rendezvényeken nemcsak azért gyűlünk
össze, hogy könyveket vásároljunk, hanem azért is, hogy ezt
tudatosítsuk – zárta beszédét.
Alakszai Zoltán, Miskolc
város jegyzője azzal kezdte,
hogy nagyon kevés város és
közösség büszkélkedhet azzal,
hogy folyamatosan, kilencven
alkalommal, kilencven éven
keresztül ünnepelte a könyvet,
az írókat, költőket és az olvasóközönséget. – Külön öröm
számunkra, hogy Miskolcon
fogalmazódott meg a könyv
ünnep gondolata, s azóta országos rendezvénysorozattá
nőtte ki magát – hangoztatta,
hozzátéve: a város kulturális
arculata jelentős változásokon

ment keresztül: opera- és filmfesztivál, számtalan kulturális
esemény várja egész évben a
miskolciakat, az ide látogatókat. – A miskolci identitáshoz
és kulturális élethez most már
visszavonhatatlanul hozzátartozik a könyvhét alapgondolata: helyet, teret adni az alkotóknak, találkozási helyet
biztosítani az olvasóknak.
A könyvhét alkalmából
több mint háromszáz új kötet jelent meg. Török Dezső, a

megyei közgyűlés elnöke úgy
fogalmazott: az új könyvek azt
jelzik számára, hogy „változatlan az írói alkotókedv és a
digitális forradalom közepette is megőrizte báját a nyomtatott könyv”. – Örömmel
nyugtázhatjuk tehát, hogy az
alkotók és a könyves szakma
teszi a dolgát; rajtunk, olvasókon múlik, hogy élünk-e a lehetőséggel, van-e igényünk a
könyvekre – tette hozzá.
A megye legszebb könyvei
Először hirdették meg a
Kötve-fűzve – az Év Könyve
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében című versenyt. A versenyre a 2017-ben és 2018ban, a megyében készült, a
megyében működő kiadók
által megjelentetett könyvek
nevezhettek. A zsűri a harminchárom beérkezett könyv
külalakját, grafikai-nyomdai
kivitelezésének színvonalát
díjazta. – Ezúttal nem a belbecs, hanem a külcsín számított, de nem volt könnyű dolga a zsűrinek – nyitotta meg a
díjátadót Prokai Margit, a II.
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Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatója.
– Amikor már a digitalizáció mindenhol jelen van, és
az életünk minden területére
bekúszik, akkor ilyen igényes,
kiváló minőségű kiadványokkal szembesülni rendkívüli
dolog, és valóban alátámasztja, hogy a Gutenberg-galaxis
még körülbelül 500 évig tartani fog – nyilatkozta Kovács János, a Megyei Önkormányzat
főjegyzője. Hozzátette: nem
kell temetnünk a könyveket.
A megye legszebbnek ítélt
könyve 2019-ben az Á. Tóth
és Barátai Kft. kiadásában
megjelent Rákócziak öröksége lett, második a Bíbor Kiadó A pálinka világa című
kötete, bronzérmes pedig a
Műút Könyvek Vad című kötete. Miskolc város különdíját
a Sárospatak 50 éve újra város
című kiadványnak (Á. Tóth és
Barátai Kft.) ítélték oda, míg
a közönségdíjat a Nekézseny
Község Önkormányzata kiadásában megjelent Üdvözlet
Nekézsenyből című kiadvány
nyerte el.

Múzeumok Éjszakája –
expedícióra buzdítanak
Térben és időben való utazásra hívja látogatóit a Herman
Ottó Múzeum a június 22-ei,
szombaton megrendezendő
Múzeumok Éjszakája programsorozaton. Induljunk a
dinók korából, majd landoljunk a kortárs művészetek
világában, aztán fordítsunk
az idő keretén, ajánlják.
A kaland délután 4 órakor
veszi kezdetét a múzeumban,
de figyeljünk, hogy le ne késsük a csatlakozást a különjáraton a Miskolci Galéria irányába, és ügyeljünk arra is, hogy
a megfelelő pillanatban érkezzünk a Színészmúzeumba! A
központi épületben egyebek
mellett tűzről pattant kreatív
családi meseműhely, izgalmas
művészettörténeti kalando-

zás, festmény-véleményezés,
földtörténeti felfedezőút, illetve játékos nyersanyagkereső is
várja az érdeklődőket.
Utazzunk tovább a Miskolci Galéria – Rákóczi-ház
irányába, érdemes lesz! A világhírű Szalay Lajos Kossuth-díjas magyar rajzművész
munkáiból készült válogatás
közel 80 darab grafikát vonultat fel. A kiállítást a Múzeumok Éjszakáján nyitják meg.
És itt emlékeznek meg a 100
éve indult Miskolci Képzőművészeti Szabadiskoláról is.
A Színészmúzeum – Thália-házban a Bartók Plusz
Operafesztivál, a Spanyolnátha művészeti folyóirat és
a Magyar Küldeményművészeti Társaság Légy itt, Léda
ott – Ady közelebb címmel

rendezi meg a 19. Légyottot,
az Operafesztivál kísérőrendezvényét.
A MÁV Zrt. is készül programokkal 22-ére. A Kandó
Kálmán téri volt gépjavítónál
az univerzális darus vasúti
munkagépükkel, valamint a
speciális közúti-vasúti „kétéltű” járművel is megismerkedhetünk. A Tiszai pályaudvar
utascsarnokában pedig vasúttörténeti kiállítást nyitnak
meg, illetve az állomás vonatközlekedésének lebonyolításába nyerhetünk bepillantást.
Aztán tehetünk egy sétát a 145
éves, Kinizsi utcai fűtőházban
is, ahol vasúti járműveket tekinthetünk meg.
A Miskolc Városi Közlekedési Zrt. a Szondi György utcai
telephelyén szintén különleges
estét szervez. Az autóbuszok
és villamosok vezetőfülkéjének kipróbálása mellett vakvezető kutyusok interaktív
programjával, veterán- és mezőgazdasági járműkiállítással,
a Magyar Honvédség bemutatójával, érdekes gyerekprogramokkal, telephelylátogatással,
kulisszatitkokkal és sok-sok
érdekességgel várják a látogatókat. Minden további részletet megtalálnak a Múzeumok
Éjszakája hivatalos oldalán, a
www.muzej.hu-n.

FONÓZOTT AZ EGÉSZ CSALÁD
A Diósgyőri vár és a Lovagi
Tornák Tere adott helyet
idén is a Fonónak. A szombat este Rúzsa Magdié volt,
vasárnap pedig Kowalsky
meg a Vega lépett fel a Lovagi Tornák Terén. Idén is
volt falusi „utcácska” és az
elmaradhatatlan szalmabála-labirintusban is lehetett
kóborolni.
A Fonó nagykoncertjein
és a Fonó liget programjain
csaknem hétezren fordultak
meg idén. Ez a létszám a tavalyihoz képest abszolút növekedést mutat – tudtuk meg
Almási Beatrixtól, a Diósgyőri
vár kommunikációs menedzserétől. A rendezvény neve
is megváltozott: már „csak”
Fonó. Ezzel is szeretnék jelezni a szervezők, hogy egy
új fesztivált építenek: Miskolc
legnagyobb családi fesztiválját szeretnék létrehozni, ahol
minden korosztály megtalálja
a kedvére valót.

– Nagyon népszerű volt a
Fonó liget, ahol az árnyékolók
alatt, a vásártéri színpad előtt
babzsákfoteleken és szalmabálakockákon ücsöröghettek
a felnőttek, miközben bükki borokat, és gasztronómiai
finomságokat kóstolhattak,
és miközben a gyerekek szaladgálhattak a szalmabála-labirintusban vagy a falusi utcácskában – emelte ki.
Az esti nagykoncertek előtt
már 5 órától sorakoztak a ra-

jongók a Lovagi Tornák Tere
bejáratánál. Volt egy kis izgalom a Kowalsky meg a Vega
zenekar balesete – pontosabban a technikai autó balesete
– miatt, de egyetlen másodpercig sem merült fel, hogy
este ne lenne megtartva a koncert.
– Úgy gondoljuk, abszolút sikertörténet az idei Fonó,
és szeretnénk folytatni ezt a
megkezdett munkát jövőre is
– értékelt Almási Beatrix.
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A lett bajnok nyerte
a sárga trikót
Miskolcon

Megvan az MVLC
új vezetőedzője
Edzősködött Egerben
és Szentesen, volt utánpótlás-, majd szövetségi
kapitány Szlovákiában.
Vidumanszky László
neve jól cseng vízilabdás
berkekben, hazánkban
és külföldön egyaránt. A
PannErgy-MVLC-hez egy
plusz egy évre szerződött a
szakember.

A lett bajnok Krists Neilands
nyerte csütörtökön a Tour de
Hongrie országúti kerékpárverseny második szakaszát,
sikerével az összetettben is
élre állt.

A 40. magyar körverseny
leghosszabb szakasza, a Balassagyarmat és Miskolc közötti 201 kilométer során három
gyorsasági és három hegyi hajrá várt a mezőnyre a 31 fokos
hőségben. Az etap elején négy
versenyző tekert el a mezőnytől, köztük a szlovén Jon Bozic,
aki szerdán több mint 140 kilométert szökött Rózsa és Lovassy Krisztián társaságában.
A táv első felében a meleg rostálta a mezőnyt, kiszállt például az összetett hetedik helyén
álló kanadai Alexander Cataford, míg Filutást gyomorproblémák hátráltatták.
A négyfős szökésből ketten
– a cseh Matej Zahalka és a
svéd Jacob Eriksson – az utolsó hegyig kitartottak, ám végül
a mezőny utolérte a duót még

a bükkszentkereszti hegyi hajrá előtt. Az emelkedőn a lett
bajnok Krists Neilands tekert
el a mezőnytől, a Miskolc felé
vezető lejtmenetben pedig 1:20
perces előnyre tett szert. Mivel második helyen állt összetettben, a sárga trikós és címvédő Manuel Belletti csapata,
az Androni komoly munkába kezdett, hogy utolérje Neilandsot. Ez végül nem sikerült,
ehhez hozzájárult az is, hogy a
mezőnyben másfél kilométerrel a cél előtt többen buktak.
Neilands átvette az összetett
első helyét Bellettitől, a magyarok közül Dina Márton hatodik, Valter Attila tizedik helyen
ért célba – a lelkes miskolci közönség tapsa mellett.
Dina Márton az eredményhirdetést követő gyorsértékelé-

Győzelem
Wales ellen

A magyar labdarúgó-válogatott 1-0-ra legyőzte a
vendég walesi csapatot az
Európa-bajnoki selejtezősorozat keddi játéknapján,
így megőrizte első helyét a
csoportjában.
A kiegyenlített küzdelmet
hozó találkozót ismét az a
Pátkai Máté döntötte el, aki
márciusban a horvátok ellen
is a győztes gólt szerezte: ezúttal a 80. percben lőtt a kapuba. A magyaroknak négy
mérkőzés után kilenc pont-

juk van, hárommal előzik
meg a második szlovákokat és a harmadik, világbajnoki ezüstérmes horvátokat, illetve hattal a legutóbbi
Eb-n elődöntős walesieket,
de minden riválisuknál egy
meccsel többet játszottak.
Az Eb-selejtezők szeptemberben folytatódnak, a magyarok 9-én a szlovákokat
fogadják. Marco Rossi szövetségi kapitány irányításával a magyar válogatott
továbbra is százszázalékos
hazai pályán. Fotó: MTI

sében úgy fogalmazott: a saját
teljesítményével abszolút elégedett, és jól is érezte magát a
hegyi szakaszokon. – A holnapi naptól két sprintbefutót várok, és remélem, hogy a sprinterünk végre tud egy szakaszt
nyerni – tette hozzá.
Eisenkrammer Károly, a verseny főszervezője részletesen ecsetelte, mennyire nehéz
dolguk volt a mai szakaszon a
versenyzőknek: volt, ahol erős
szembeszél fújt, de a pokoli hőséggel is meg kellett küzdeni. „Nem gépekről van szó”,
fűzte hozzá.
– Szeretném köszönetemet kifejezni a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság kollégáinak,
mert ami itt ma Miskolcon, a
hegyen történt biztosításban,
az egy világbajnokságon is
megállná a helyét. A világon
ma sok millióan látták ezt a
versenyt, Miskolcot, a Bükköt,
a Diósgyőri várat, és azokat,
amikért a turisták Miskolcra
érkeznek – tette még hozzá,
megköszönve egyúttal a miskolciak türelmét az átmeneti
közlekedési változások miatt.

– Miskolccal és a Bükkel nagyon szép helyszíneket mutatunk meg, hálás vagyok azért,
hogy a borsodi megyeszékhely
befogadott minket. Köszönöm
a városnak a vendégszeretetét!
– zárta szavait.
A miskolci eredményhirdetésnél Rakaczki Zoltán sportért
felelős polgármesteri biztos úgy
fogalmazott: a rangos kerékpárversenyt egyre magasabban
jegyzi a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség. – Minden idők
legerősebb mezőnye a mostani. Miskolc egyébként immár
34. alkalommal rajt- vagy befutóhelyszín a versenyen, melynek jelentőségét a sportszakmai
mellett városmarketing szempontból sem hanyagolhatjuk el,
sőt! Gondoljunk csak arra például, hogy több mint 150 országban közvetítik a Tour de
Hongriet – emelte ki.
Pénteken két félszakasz, a
Kazincbarcika és Tiszafüred
közötti 115 kilométer, majd a
Tiszafüredtől Hajdúszoboszlóig tartó 69 kilométer várt a
mezőnyre. Összesen 890 kilométert teljesítenek a vasárnapi
székesfehérvári befutóig.

A miskolci ob I-es vízilabdacsapatnál
gyorsan
megtalálták Sike József
utódját a kassai születésű
Vidumanszky László személyében. – Mellette szólt a
szakmai múltja és elismertsége, és fontos volt számomra, hogy karakteres, precíz,
szorgalmas és keménykezű edzőnek ismertem meg
– mondta el érdeklődésére Bachner András szakmai
igazgató. – Játékosként és
edzőként is sok helyen megfordult hazánkban és külföldön is, sokan ismerik.
Teljes bizalommal hoztam
Miskolcra, úgy gondolom,
hogy a rá bízott feladatot
teljes mértékben meg fogja tudni oldani. S hogy mik

ezek a célok? – Nemzetközi
indulást jelentő helyen kell
végeznünk a bajnokságban. Idén történetünk eddigi legszebb eredményét értük el, hiszen magyar kupa
döntőt játszottunk, és megvan a nemzetközikupa-indulás is, de a bajnokságban
végezhettünk volna előrébb
is, erre alkalmas lett volna a
csapat – hangoztatta a szakmai igazgató. – A következő bajnokság kimenetele
természetesen nemcsak tőlünk függ, sok múlik azon,
hogy az ellenfeleink hogyan
tudnak erősíteni. Mi mindenesetre mindent megteszünk azért, hogy a miskolci vízilabdát újra kivigyük
a nemzetközi színtérre, és
erősítsük jóhírét úgy az országban, mint határon kívül – mondta Bachner András.
Alex Bowen távozik Miskolcról, jobb ajánlatott kapott, Lőrincz Bálinttól
megvált a csapat, fegyelmi
problémák miatt. Érkezik
azonban Eduardo Manzi,
egy fiatal balkezes olasz játékos.

B!ke Day a Szent István téren
A Tour de Hongrie Magyar
Kerékpáros körverseny
kétszeres Városmarketing
Gyémánt Díjas kísérőrendezvénye, a B!ke Day idén is
remek programokkal várt
mindenkit a Szent István
téren.

A király etap után, a Bükkből letekerve futott be a Kálvin
János utcán felállított célkapuba a Tour de Hongrie nemzetközi mezőnye csütörtökön.
A verseny kísérőrendezvénye
idén is a B!ke Day volt, amely
már kora délelőtt megkezdő-

dött az általános iskolás diákok játékos, sportos vetélkedőjével a Szent István téren.
Délután többek között kerékpáros gyermekfoglalkoztatóval és KRESZ-pályával, selfie
állomással, a Szent István téri
LED-falra kivetített kerékpáros PC-játékkal, triál bemu-

tatóval, Decathlon sportligettel, Boxelo pályával, valamint
pontgyűjtő nyereményjátékkal és értékes nyereményekkel
vártak mindenkit. Este a Before the last adott élő koncertet,
a nap zárásaként pedig az év
Fonogram-díjas DJ-je, Willcox
szórakoztatta a közönséget.
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„Isten csodálatos
jövőt tervezett”
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Jézus a mi királyunk címmel
tartott tanévzáró, egyben
vakációnyitó koncertet és
elmélkedést a Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszus
Általános Titkársága, valamint az edelényi Szent Miklós görögkatolikus iskola a
miskolci sportcsarnokban.

A szeretet üzenete és zenéje
töltötte meg a sportcsarnokot
Negyedik alkalommal
rendezik meg a Miskolci és
Észak-Magyarországi Regionális Testvéri Találkozót, a MIÉRTT-et.
A keresztyén fesztivál idén
először a belvárosban, az Erzsébet téren hirdeti Isten szeretetét neves előadókkal és
könnyűzenei koncertekkel június 28-30. között. Az összgenerációs keresztyén fesztivált
tizenegy gyülekezet szervezi.
A fesztivál megálmodója
és szervezője Péter András
lelkész, aki elmondta, kettős
célja volt az eredeti elgondolásnak. – A hívők erősíthetik egymást, akik pedig még
nem hívők, azok megismerhetik Istent. Külön örülünk
annak, hogy a korábbi fesztiválok helyszínéről, a diósgyőri református templom
kertjéből
beköltözhetünk
a belvárosba. Ezzel ugyanis olyanokat is megszólíthatunk, akik csak sétálnak
az utcán, valamint olyan fiatalokat is, akik azt keresik,
hogy hol tölthetnék el ide-

jüket jó társaságban és hasznosan is – mondta a lelkész.
– Isten csodálatos jövőt tervezett nekünk, embereknek.
Szereti a világot, és akármilyen nehéz harcaink is vannak néha az életben, ös�szességében véve örömteljes
lehet az életünk.
A háromnapos rendezvény résztvevőinek száma
az elmúlt években meghaladta az ezerötszáz főt. – A
legnépszerűbb programon,
Pintér Béla koncertjén több
mint ezren voltak, és több
százan követték őt online is
– mondta Péter András, aki
elárulta, idén is tervezik az
online közvetítést, valamint
Pintér Béla, a legnépszerűbb
keresztyén evangéliumi énekese ebben az évben is fellép
a fesztiválon.
Előadó lesz még Mike Sámuel és Mészáros Kálmán
baptista lelkipásztor, Bánki
Lajos, a Golgota Keresztény
Gyülekezet lelkipásztora és
Cséki Győző, az Üdvhadsereg kapitánya. Fellép a Golgota Gospel Kórus is.

A vakáció előtt még utoljára
összegyűltek az egyházi iskolába járó általános és középiskolás gyerekek. Több mint kettőezer kisiskolás zárta a tanévet
a Generali Arénában, ahol egyházi méltóságok és az oktatási
intézmények vezetői, munkatársai mellett Kriza Ákos
polgármester is jelen volt. A
gyönyörű zenei betétekkel
közreműködő Simorjay Emese

színművész, a Role együttes és
az Egri Érseki Fiúkórus koncertjei mellett Böjte Csaba és
Orosz Atanáz adott útravalót a
nyári szünetre a gyerekeknek.
A több száz kisiskolás éjszakai égbolttá varázsolta telefonjával a nézőteret. Így lé-

pett a színpadra Fábry Kornél,
a Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus főtitkára. Rövid
köszöntőjében azzal fordult
a fiatalok felé, hogy aki Istennel él, annak örök élete van, s
ez nem is választható – azonban nem mindegy, hogy hol
és hogyan töltik el. – Talán
azt már tudjátok, hogy nyáron mit csináltok, de az örök
életet, azt reméljük, hogy sze-

retetben, örömben és boldogságban fogjuk tölteni – tette
hozzá, majd részletesen szólt a
jövő szeptemberi 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongres�szusról.
Igazi lélekemelőként hatottak
a gyermekekre és tanáraikra a

MEGJELENT A MISKOLCI KERESZTÉNY
SZEMLE FRISS SZÁMA
Megjelent a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ)
negyedéves miskolci folyóiratának 58. száma. A lapban
megjelent írások nemcsak a város keresztény közösségeinek eseményeiről és a helyi társadalom érdekében végzett
elkötelezett tevékenységéről kívánnak beszámolni, hanem
a tágabb értelemben vett hagyományőrzést és a kulturális
értékeink ápolását is vállalják.
A versrovatban Babits Mihály 100 évvel ezelőtt írt „Szíttál-e lassú mérgeket” című
versét közöljük. Ez a magyarországi
„tanácsköztársaság”
kommunista hatalmi kísérletének időszakában született vers
négy évtizeden keresztül „kimaradt” a költő gyűjteményes
köteteiből. Az üres jelszavak
csábításának veszélyeire Babits
Mihály szavai máig érvényesen
figyelmeztetnek: „Ember azért,
ha jót akarsz, tanácsom megfogadd és köpd ki fogaid közül a
véres szavakat”
Az „Ünnepek – alkalmak”
rovat élén a miskolci deszkatemplom két évtizeddel
ezelőtti újjáépítésére emlékezünk. Ez az esemény a
miskolci lakosság felekezeti
határokon átnyúló összefogásának is jelképévé válhatott.
A Miskolc-Tetemvári Református Gyülekezet ünnepi istentiszteletéről szóló tudósítás mellett jelenik meg Szabó
Lőrinc A miskolci „deszkatemplom”-ban című versének
a költő életművében elfoglalt

helyét és jelentőségét méltató írás. A tanulmány szerzője, Prof. Kabdebó Lóránt a
deszkatemplom sorsáról írásában a következő szavakkal tett személyes vallomást:
„Megéltük őrült pusztulásának gyászát, majd dicsőséges
föltámadásának ünnepélyét.”
Az „Egyházak – teológiák – hitvallások” című rovat
írásai közül említést érdemel
az írás, amelyben Dr. Pecsuk
Ottó a Magyar Bibliatársulat
Alapítvány főtitkára nyilatkozik a Bibliavasárnap eseményei kapcsán. A magyarázatos
Biblia kiadványának megjelenését követően megkezdődtek az ökumenikus bibliafordítás munkálatai. Bár mind a
katolikus mind a protestáns
egyházak rendelkeznek saját, korszerű bibliafordítással,
az ökumenikus felekezetközi
és családi kapcsolatok miatt
felmerült egy közös teológiai
álláspontot tükröző bibliafordítás szükségessége is. Ilyen
ökumenikus bibliafordítások
a világ számos nyelvén ren-

delkezésre állnak, s hazánkban is megérett a helyzet arra,
hogy egy ilyen kiadvány –
több éves munka eredményeként – a jövőben megszülethessen.
A Keresztény Pedagógiai Műhely rendezvénysorozat keretében elhangzó előadásokat rendszeresen közli a
folyóirat. Ebben a számban
közöljük Pehm G. Antal vasgyári plébános, Dr. Berkes
László újgyőri plébános és
Dr. Ternyák Csaba egri érsek
előadásainak szerkesztett változatát.
Az „Egyházak és történelem” rovatban olvasható az ez
év februárjában 80. életévét
betöltő D. Szebik Imre püspök
mintegy két évtizedes miskolci szolgálatára visszatekintő
emlékeit. Prof. Hevesi Attila a
70-es évek elejének szájhagyomány által terjedő eseményének részvevőjeként és „szenvedő alanyaként” írja le Petőfi
Sándor születése 150. évfordulója megünneplésével kapcsolatos személyes emlékeit.
Az „Egyházak és társadalom” rovatban Dr. Székely
János szombathelyi megyéspüspök írásának közlésére
azért kerül sor, mert hazánk
leszakadó térségeit – többek
között az Észak-magyarországi régiót – fenyegető kilá-

tástalanság miatt egy új Trianon veszélyére hívja fel a
figyelmet. Dr. Czapkó Mihály
egri szemináriumi prefektus tanulmányában az igazságosság és az irgalmasság
fogalmának erkölcsteológiai összefüggéseit értelmezi a
migráció kapcsán.
A kulturális események közül talán a zenei események
azok, melyek spirituális jellege nemcsak a felekezeti különbségek felett áll, hanem
alkalmas arra is, hogy a város
polgárainak összességét megszólítsa. Ennek jegyében hívjuk fel olvasóink figyelmét a
Miskolci Kamarazenei Nyár
2019 eseménysorozatára: „A
Kárpát medence zenekultúrája a 19-20. században”. Az
eseményre hagyományosan
augusztus utolsó hetében kerül sor.
A lap hagyományosan a
miskolci történelmi egyházakon és az egyházi fenntartású
iskolákon keresztül jut el olvasóihoz. A folyóirat a Széchenyi
utcai antikváriumban (a Déryné utca sarkán) is megvásárolható, a korábbi számok elérhetőek a keresztenyszemle.
hu/archivum oldalon.
DR. ZSUGYEL JÁNOS
FŐSZERKESZTŐ
MISKOLCI KERESZTÉNY SZEMLE
JZSUGYEL@LUTHERAN.HU

Simorjay Emese színművész által előadott versek. Böjte Csaba
ferences rendi szerzetes, a Dévai
Szent Ferenc Alapítvány alapí-

A tanévet lezáró lelki gyakorlaton Orosz Atanáz elmondta, hogy alig húsz kilométerre
Miskolctól található Szentlé-

tója azt mondta: a tanév ugyan
véget ért, de a nyári szünetben is
fontos, hogy a diákok szeressék
egymást, szüleiket, barátaikat.
Jézus és az ő tanításai a legfontosabbak, tette hozzá.
– Jézusban megvolt a bátorság, eljött közénk, mert hitt és
bízott bennünk, s hogy jóra
tanítson minket. Ezt kellene nekünk is megtanulni tőle.
Nézzünk egymásra szeretettel, mert attól a másik több és
szebb lesz – hangsúlyozta, nyomatékosítva: lássuk egymást
Jézus szemével.

lek települése, de a Szentlélek
ezúttal a Generali Arénát is
megtölti. A miskolci megyéspüspök kiemelte: a Szentlélek
az, aki Jézus Krisztust királ�lyá felkente, messiás királlyá,
és ő teszi lehetővé azt is, hogy
aki ma elhatározta, hogy hasonlítani fog Jézushoz, hogy jó
akar lenni, az tudjon is hasonlítani hozzá. – Ügyeljetek arra,
hogy ne a félelmeitek, szorongásaitok, vágyaitok vezessenek titeket a vakáció alatt sem
– engedte el a nyári szünetre a
fiatalokat Orosz Atanáz.

EGYHÁZI HÍREK
A Miskolc Televízió Hívőszó című műsorában
június 16-án, vasárnap
este 17 órai kezdettel a
görömbölyi római katolikus templomból közvetítenek. A Szentháromság
napi búcsúi szentmisét
bemutatja: Molnár Attila,
a Miskolc-Mindszent plébániájának káplánja.
Június 16-a Szentháromság vasárnapja. A görömbölyi plébániatemplom búcsúi
szentmiséje 11 órakor kezdődik. Ezen a napon a felsőzsolcai plébániatemplomban a 11
órai szentmisén lesz a fiatalok
bérmálása. Június 17-től kezdődően nyári miserend lesz a
diósgyőri plébániatemplomban augusztus 25-ig. Hétköznapokon csak egy szentmisét
mutatnak be, hétfőn, szerdán és pénteken reggel 7 órakor, kedden, csütörtökön és
szombaton este fél 7-kor. Vasárnapokon három szentmise lesz, 7, 10 és este fél 7-kor.
18-án a KÉSZ miskolci csoportja rendezésében koszorúzási ünnepséget rendeznek
17.30 órai kezdettel a minorita rendház falánál, a szerzetesek szétszóratásának emléknapján. Ünnepi beszédet
mond és a 18 órai szentmisét
bemutatja Kladiva Imre apát,
jászapáti plébános. 22-én lesz
az egri székesegyházban a diakónusok papszentelése. Ezen

a napon tartják 15 órától a
minorita templomban a Fráter György Katolikus Gimnázium tanévzáró szentmiséjét.
Június 23-án Úrnapja lesz.
A Deszkatemplomban június 16-tól kezdődően a nyári
időszakban a várható melegre
tekintettel a régi szokásokhoz
híven az istentiszteletek 9 órakor kezdődnek a nyár végéig.
A gyermekeknek szóló istentiszteletek ettől a vasárnaptól
kezdve bizonytalan ideig nem
lesznek megtartva a gyülekezeti ház felújítása miatt. A Jókai
Juniális a rossz idő miatt elmaradt, esőnapnak a június 21-ét
tűzték ki, így akkor pénteken
délután várják a családokat a
rendezvényre. A Miskolc-Alsóvárosi Református Egyházközségnél június 16-án délelőtt 10 órától a Szentháromság
vasárnapját tartják, ami az ünnepes félévzáró alkalma.
Kerékpárral a Fekete Madonnához címmel zarándoklatot szerveznek július 22étől 28-áig Częstochowába,
Lengyelország legnagyobb
kegyhelyére. Jelentkezés és
további információ Ivancsó
Bazil atyától 30/3299558-as
telefonszámon.
Már csak pár napig lehet
jelentkezni a Luther útra,
ami Németországba viszi
utasait július 1-től 6-ig. A
jelentkezéseket a belvárosi
evangélikus templomnál, a
Luther udvarban fogadják.
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Miskolc város közigazgatási területén
légi kémia szúnyoggyérítést végezzünk
2019. június 18-án
(pótnap: június 19., június 20.)
Felhasználásra kerülő vegyszer megnevezése:
Deltasect 1,2 ULV
A készítmény méhekre veszélyes, ezért kérjük, hogy a kezelés
ideje alatt a méhek bezárásáról gondoskodni szíveskedjenek!

Munkavégző: BOGÁRMÉRNÖKSÉG KFT.

Apróhirdetés

Miskolctapolca határában zöldövezeti zártkerti ingatlan eladó! 25m2
es téglaház, 992m2-es telken! villany,
internet van! Irányár: 4,9 M Ft. Érd: 0670/775-4541.
Ács-, tetőfedő munkák, gipszkar
tonozás, lambériázás, filagóriák, elő
tetők, kerítések, kerti házak és egyéb
famunkák készítése; Ve
lux ablakok
beépítése, cseréje; íves fedések és
hajlatok készítése; tetők szellőztetése. www.kerekgyarto-acs.hu. Tel.: 0620/460-6775.
Nem italozó, önállóan dolgozni tudó
ácsot és korábban ács mellett dolgozó segédmunkást keresek Miskolc és
környékére, nem csak tetőn végzendő munkákra. Tel.: 06-20/460-6775.
Hi-Sec acél biztonsági ajtók már
65 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók
(műanyag, fa, alumínium), garázskapuk cseréje óriási kedvezménnyel,
teljeskörű
árnyékolástechnikával.
Tel./fax: 46/402-292, mobil: 30/3365528, web: www.aluport.hupont.hu,
bemutatóterem: Miskolc, Bükk áruház I. emelet. Nyitva: h-p: 9–14 óráig,
szo: 9–12 óráig.

Bulgárföldi
Háztartási Bolt

BORSODCOLOR KFT. Miskolc, Kiss tábornok u. 6/a. Tel.: 46/530-336

Az akció érvényes: 2019. 06. 15-től 2019. 06. 21-ig
Trikolor sf., kerítés zománc, 0,75 l, (fémre, fára) 2665 Ft/l
Trinát magasfényű, zománc, fehér, 1 l
		
Trikolor aqua, matt, zománcfesték, 1 l			
Trinát szintetikus hígító, 1 l 			
Lazurán favédő lazur, 3in1, 0,75 l, 4172 Ft/l
Very Well akril festék, aer., 400 ml, 3248 Ft/l
		
Mester akril, tömítő, fehér, 310 ml, 2029 Ft/l
		
Ceresit fuga felújító, 100 ml, szürke, fehér, 19990 Ft/l
Pattex cipőragasztó, 50 ml, 15 580 Ft/l			
Héra beltéri falfesték, fehér, 15 l, 467 Ft/l			
Diszperzit mennyezet és falfesték, fehér, 14 l, 314 Ft/l
Széria glett 20 kg, 200 Ft/kg			
Ragasztószalag átlátszó, barna 			
Takarófólia járható, 4x5 m 			

1999 Ft
2999 Ft
2799 Ft
1499 Ft
3129 Ft
1299 Ft
629 Ft
1999 Ft
779 Ft
6999 Ft
4399 Ft
3999 Ft
299 Ft
429 Ft
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A TRIANONI DÖNTÉS FOGADTATÁSA MISKOLCON
1920. június 4-én Magyarország aláírta a trianoni békeszerződést, mely kétséget
sem hagyott afelől, hogy az
első világháború vesztesei a
nagyhatalmi politika áldozatául estek, annak igazságtalansága előre vetítette a második világháború kitörését.

A Párizs környéki békék Magyarország számára jártak a legsúlyosabb következményekkel,
hiszen – átalakítva a közép-európai erőviszonyokat – végzetesnek tűnő feltételeket szabott
hazánknak társadalmi, etnikai,
gazdasági értelemben is.
A döntést 1921. július 26án ratifikálta a magyar nemzetgyűlés, ezzel elfogadva azt,
mégis a kor közvéleményének
döntő többsége ideiglenesnek
tekintette az új határokat. Egy-

re inkább teret nyert a revíziós
gondolat, a „Nem nyugszunk
bele!” mentalitás, így nem is lehetett más a korszak politikájának legfőbb irányvonala sem.
A trianoni békediktátum
okozta közhangulat Miskolcon
sem különbözött az országos
átlagtól, annak ellenére, hogy
a város az új határokon belül maradt,
így továbbra is Magyarország
részét
képezte.
Hűen tükrözi a
kor közhangulatát
a város elöljáróinak
reakciója a trianoni
döntésre, amelyet a
város törvényhatósági bizottsági jegyzőkönyvei megőriztek az utókornak,
így azokat szó szerint tudjuk idézni.
Az 1920. május
12-i rendkívüli közgyűlésen – melyet a
trianoni békekötés
aláírása ügyében intézett felirat elfogadása miatt tartottak – hangzottak el olyan beszédek, melyek
hűen tükrözik a korszak politikusainak véleményét. Gedeon
Aladár ekképpen vezette fel a
közgyűlést:
„Történelmünkben talán a
legválságosabb időket éljük.
Sok nehéz időt megéltünk már,
de ilyet soha. Fogadjuk ezeket
a nehéz időket férfias elszántsággal. Ne az érzelmekre hallgassunk, hanem higgadt megfontolással, nyugodtsággal és

ÉVADOT ZÁRT A MŰHA

Újra lesz
GasztroPLACC!
A Művészetek Háza számtalan arcát megmutatta
közönségének az elmúlt
évadban: 23 színi előadás,
32 koncert jellegű program, 21 önálló előadói est,
11 kiállítás, számos iskolai
gála, filmvetítés és közösségi program is megvalósult az intézményben.

A Művészetek Háza Miskolc szeptembertől júniusig
tartó kínálatában különös
gondot fordítottak arra, hogy
a gyermekeket klasszikus, de
mégis újszerű kulturális programokra is becsalogassák a
színházterembe. A tizenéveseket formabontó ifjúsági
előadásokra is várták, amelyek új színfoltként jelentek
meg a Művészetek Háza palettáján. A magyar kulturális
élet legmeghatározóbb egyéniségei is letették a névjegyüket a MÜHA mellett: Gryllus

Dorka, Mácsai Pál, Csányi
Sándor, Nagy-Kálózy Eszter és még sokan mások. Az
évad egyik legemlékezetesebb
előadásán például Cseh Tamás nagysága előtt tisztelegve állt együtt a színpadon Für
Anikó, Hrutka Róbert, Udvaros Dorottya és Rudolf Péter.
Bővült a MÜHA nemzetközi
kínálata is, olyan együttesek
is vendégszerepeltek, mint a
Habana Social Club, a Beriozka, a Kiev City Ballet, de emlékezetes magyar előadások is
érkeztek, mint a Mézga család, vagy a Mása és a Medve.
A szezon május végével lezárul, de a Művészetek
Háza közönsége nyáron sem
fog unatkozni – júliusban
ugyanis folytatódik a MÜHA
GasztroPLACC, ami idén
is igazi közösségi élményt,
tartalmas kikapcsolódást és
gasztronómiai különlegességekkel teli nyárestéket ígér.

kemény szívvel […]. A nehéz
időkben felejtsünk el minden
viszálykodást, hanem fogjunk
össze és igyekezzék megtenni
mindenki a maga kötelességét. összetartva és egymást támogatva nincs mit búsúlnunk.
Hiszen ez a nemzet oly szép
múltra tekinthet vissza és erősen hiszem, hogy szép időket
fog élni.”
Később a bizottság a következő határozatot hozta: „Miskolcz város közössége az entente hatalmak részéről a
legfelsőbb tanács által 1920.
évi május hó 5-én átnyújtott
békeszerződést, mely Magyarországot az ezer év óta ide tartozó területeitől fosztja meg,
s amely a népszavazást még a
túlnyomóan magyarok által lakott területeken sem rendeli el
a népjogokkal ellentétben állónak tartja. Ezenkívül közgazdasági szempontból is sérelmes és igazságtalan s emellett
teljesíthetetlen is. A békeszerződés csak visszavonást, ellentéteket és nyugtalanságot
fog támasztani, amely örökös
viszálykodást teremt, s ezáltal Európa békéjét minduntalan veszélyeztetni fogja. Magyarország ennél fogva ebbe
a békébe sohasem fog belenyugodni, s ellene mi is a leghatározottabban tiltakozunk.
Remélve és bízva azonban abban, hogy a népszövetség által
Magyarország régi határait rövid időn belül ismét visszakapja és összes sérelmei orvosolva
lesznek, a békeszerződés aláírásának elhatározását az illeté-

kes tényezőkre bízza tudva azt,
hogy elhatározásukat csak az
ország jól megfontolt érdekei
fogják vezetni.”
Mégis talán Bizony Ákos
képviselő beszéde az, amely a
legjobban érzékelteti a magyar
emberek fájdalmát. Álljon itt
néhány részlet:
„Mélységes megdöbbenéssel
és a világtörténelemben páratlan igazságtalanság felett érzett
felháborodással
értesülünk
mindnyájan arról, hogy a legfőbb béketanács több
hónapi megfontolás
után, tehát nem
elhirtelenkedve,
hanem megfontolt elhatározással továbbra
is fenntartotta azokat a békefeltételeket,
amelyeknek embertelenségéről és
a szó legszorosabb értelmében vett keresztülvihetetlenségéről minden józanul
gondolkozó ember meg van
győződve nem csak Magyarországon, hanem külföldön is.
Szét akarják darabolni a történelmi Magyarországot. Hazánk szent földjét, melyet őseink vére és könnye 1000 éven
át öntözött kétharmad részét,
lakosságának több mint felét
akarják elszakítani és körülbelül 3 és fél millió azon magyarul beszélő honpolgárok száma, akiket oda akarnak dobni
martalékul a náluknál sokkal
alacsonyabb műveltségű balkáni hordáknak. El akarják

tőlünk venni Erdélyt, a
Magyar Szent
Korona
drága
gyöngyszemét,
az
egész magyar felföldet bányával, erdőségeivel, el gyárainkat, vízi erőinket, sónkat,
földgázunkat. El akarják venni
a Bánátot, a világhírű magyar
búzatermő helyet.” – kezdte a
Miskolc bölcsének is nevezett
képviselő beszédét, majd hos�szasan sorolta fel az antant hatalmak által felsorakoztatott
vádakat, hogy kivétel nélkül
megcáfolja azokat. Gondolatait végül így zárta: „De hát mit
tegyünk, gyengék vagyunk, fél
Európával szembe nem szállhatunk. De bele nyugodhatunk ebbe az égbekiáltó igazságtalanságba? Tiltakozzunk

tehát lelkünk egész erejével és
elkeseredettségével a békeszerződés ellen. Azután tegyük azt,
amit Kromwell Olivér ajánlott
katonáinak: Bizzatok Istenben
és tartsátok szárazon a puskaporaitokat! Értve puskapor
alatt nemcsak a fizikai, de sokkal inkább a szellemi erkölcsi
erőket is.
Készüljünk fel minden értékes magyar erő bevonásával
az ország újjá építésének agymunkájára. Szeressük a hazát
mindenek felett, de szeressük
egymást is, mint jó testvérekhez illik, azután dolgozzunk és
emlékezzünk!”
A bizottság végül nem tehetett
mást, határozatot hozott a felirat
elfogadásáról. (folytatjuk).
NAGY ATTILA
TÖRTÉNÉSZ

Megható produkciókra számíthat
a verseny közönsége
A legprofibb előadásokat a
délvidékiek hozzák létre –
nyilatkozta Rápóti-Fekete
Mónika, a X. Dunán innen
Tiszán túl című Kárpát-medencei ifjúsági, népművészeti tehetségkutató verseny
főszervezője. A döntőnek is
a miskolci Művészetek Háza
ad otthont jövő szombaton
délelőtt 10 órától.

Az elődöntőket a borsodi
megyeszékhelyen kívül budapesti, Heves megyei, délvidéki, felvidéki, erdélyi és kárpátaljai helyszíneken rendezték
meg. A verseny szervezője a
Borsodi Magyar Közösségek
Szövetsége Mente Egyesület,
aminek elnöke, Rápóti-Fekete Mónika elmondta, mindig
vannak visszatérő versenyzők
és felkészítő tanárok is. – Van
egy olyan tanár, aki minden
évben száztíz gyerekkel érkezik a versenyre. A délvidéki
huszonnyolc fős csoport pe-

dig ledöbbentően színvonalas produkcióval készül. Ott
egyébként is minden részletére figyelnek az előadásnak:
gyönyörű ruhákban profi
módon adják elő táncaikat és
dalaikat is.
A verseny középpontjában
a népi műfajok állnak, négy
kategóriában: népmese, népzene, népdal és néptánc. Egy
tanuló több versenyágban is
nevezhetett. A zsűri tagjai között helyet foglal Sebestyén
Márta énekes, a zsűri elnöke pedig Havasréti Pál nép-

zenész lesz. A döntő nyerteseinek jutalma könyv, CD, és
még sok értékes nyeremény.
A Miskolci Kulturális Központ különdíjként felajánlotta, hogy a győztesek felléphetnek számos miskolci
népművészeti és hagyományéltető nagy rendezvényen.
A döntő részvevői a tavalyihoz hasonlóan a Miskolctapolca
Barlangfürdőben
pihenhetik ki a verseny izgalmait.
A szervezőknek célja volt,
hogy a vetélkedő révén a felnövekvő gyermekek minél
szélesebb körben ismerjék
meg a magyar népköltészet
és népzene csodálatos világát, s egy életre kötelezzék el
magukat a magyarság értékei
mellett. Rápóti-Fekete Móni-

ka elmondta, ő Máramaros�szigeten született. – Mikor
gyerekkoromban édesanyám
és édesapám feltette a kérdést,
hogy mitől vagyok magyar,
nem tudtam válaszolni rá. Ma
már tudom, hogy a magyar
értékeket magunkban hordjuk, a viselkedésünkben van
benne, magyarságtudatunk
valójában küldetés. Véleményem szerint a Kárpát-medencében is vannak szuperhőseink, csak utánuk kell
olvasnunk a történelemkönyvekből: például a Hunyadiak
és a Rákócziak – hangsúlyozta a főszervező.
Az idei versenyen mintegy
3200 gyermek vett részt, Miskolcon csaknem félszáz produkciót láthatott a közönség
és a szakértő zsűri.
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Miskolci Napló – A város lapja

PROGRAMAJÁNLÓ
Művészetek Háza: URÁNIA-TEREM:
Június 13. csütörtök-19. szerda, naponta
15:30 és 20:00 Men in Black – Sötét
zsaruk a Föld körül | naponta 17:30
Rocketman
Június 20. csütörtök-26. szerda, naponta
15:30 Men in Black – Sötét zsaruk a
Föld körül | naponta 17:30 Csekély
esély | naponta 20:00 Csillagok
határán
Művészetek Háza: BÉKE ART-MOZI:
Június 13. csütörtök-19. szerda, naponta
15:45 Három egyforma idegen |
naponta 19:30 Bohém rapszódia
Június 13. csütörtök-16. vasárnap,
naponta 17:45 A művészet
templomai: Van Gogh - Búzamezők és
borús égbolt
Június 17. hétfő-19. szerda, naponta
17:45 Lengemesék
Június 20. csütörtök-26. szerda, naponta
15:00 Take That: Greatest Hits Live |
naponta 18:00 Casanova – Az utolsó
szerelem | naponta 20:15 Interjú
Istennel
Művészetek Háza: CINEMA CITY:
Június 13. csütörtök-19. szerda, naponta
több időpontban – Aladdin |
Átkozottul veszett, sokkolóan gonosz
és hitvány | Bosszúállók: végjáték
(hétfő kivételével) | Csaló csajok |
Egy kutya négy útja | Godzilla II. –
A szörnyek királya | John Wick: 3.
felvonás – Parabellum | Két lépés
távolság | Mami (csak szombaton) |
Men in Black – Sötét zsaruk a Föld
körül | Pokémon – Pikachu, a detektív
| Rocketman | Undipofik | X-men:
Sötét főnix
CSODAMALOM BÁBSZÍNHÁZ:
Június 15. és 22. szombat 10:30 Süsü,
a sárkány
KIÁLLÍTÁS:
Június 15. szombat 17:00 Orosz
szezonok, Színháztörténeti és
Színészmúzeum
Június 21-ig, péntekig Gondolatok a
magyar irodalomból – textilek, József
Attila Könyvtár
Június 22. szombat Múzeumok éjszakája,
minden múzeumban
ELŐADÁS:
Június 15. szombat 10:00-16:00
Gombanap, Lillafüredi Herman Ottó
Emlékház
Június 21. péntek 17:45-20:00
Vállalkozástörténetek – egy inspiráló
este, Grabovsky (Rákóczi 13.)
Június 21. péntek-23. vasárnap, naponta
11:15, 13:15 és 15:15 Várélet egy
debreceni egyesület bemutatásában,
Diósgyőri vár
Június 22. szombat 10:00 X. Dunán
innen, Tiszán túl, Művészetek Háza
Június 23. vasárnap 16:00 Légy jó
mindhalálig!, Művészetek Háza
HANGVERSENY:

Június 16. vasárnap 12:15 Szürkebarát
koncert, Minorita templom
Június 17. hétfő 18:00 Asani kórus,
Belvárosi református templom
KONCERT:
Június 15. szombat 20:00 Gulyás
Szabina, Avalon Ristorante
Június 22. szombat 20:00 Petró Dalma,
Avalon Ristorante
EGYÉB:
Június 15. szombat 10:00-14:00 Nyílt
nap, Miskolci Állategészségügyi Telep
13:00-18:00 Családi nap, Komlóstető
20:00-23:00 Sulizáró habparty,
Miskolctapolcai Barlangfürdő
Június 16. vasárnap 10:00-17:00 Sulizáró
parti, Maya Játszópark
Június 20. 10:00-15:00 Állásbörze,
Kazinczy 28.
Június 22. szombat 9:00-17:00
Helyfoglaló Zenei Tehetségkutató,
Helynekem
18:45 Szent Iván-éj, Diósgyőri vár
FOGLALKOZÁS:
Június 18. kedd 10:00 Babafoglalkoztató,
Tompa Mihály Könyvtár
Június 22. szombat 10:00-14:00
Foglalkozás kreatív felnőtteknek,
VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési
Ház
10:00-17:00 Kreatív nap, Szinvapark
FESZTIVÁL:
Június 12. szerda-15. szombat 90.
Ünnepi Könyvhét, Erzsébet tér és
könyvtárak
Június 14. péntek-23. vasárnap
Operafesztivál, több helyszínen, főleg
a főutcán
Június 15. szombat-16. vasárnap,
naponta 11:00-23:00 Élvezd Fesztivál,
DVTK Stadion
Június 15. szombat 10:00-15:00 Juniális
Közösségi Piknik, Észak-Kilián
Június 21. péntek-22. szombat XIV.
Miskolci Fröccsfesztivál, Kisavas
MOZGÁS:
Június 15. szombat és 16. vasárnap,
naponta 10:00-18:00 Mászónapok,
Lillafüredi Sport- és Kalandpark
Június 18. kedd és 20. csütörtök 18:30
Alakformáló torna, Ady Endre
Művelődési Ház
Június 19. szerda 8:00 Etka jóga, Móra
Ferenc Könyvtár
Június 21. péntek 18:30 Piloxing tréning,
Ady Endre Művelődési Ház
Június 22. szombat 10:00-12:00
Gyermek táncház, VOKE Vörösmarty
Mihály Művelődési Ház
Június 23. vasárnap 8:00-18:00
Vándorlás a Bükkben, Búza tér
(további részletek: Nagy Róbert:
20/2287-287)
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FRÖCCSFESZTIVÁL A KISAVASON
Június 21-22-én ismét fel
pezsdül az avasi pincesor,
élőzenei koncertek, minőségi borok, fröccsök és ínycsiklandó gasztro élmények várják a szórakozni vágyókat.
A Miskolc belvárosában található Kisavas történelmi vigalmi
negyedében megrendezésre kerülő Fröccsfesztivál a Múzeumok Éjszakája programsorozat
időpontjában várja majd a szórakozni vágyókat, hogy élőzenei
programokat hallgatva, borospohárral a kezükben sétáljanak a
nyitott pincék és borpontok között, és kóstoljanak a gasztroműhelyek kulináris kínálatából.
A kétnapos rendezvény
mindkét napján élőzenei koncertek várják a fesztiválozókat,
idén már négy helyszínen. A zenei kínálatban jazz, folklór, pop
és rock is megtalálható lesz. A
fellépők között lesz a Mizrab,
a Zenegép, a Latin Projekt, a
Zolio Art Project, a Melounge
Duó, Pádár Alexandra formációja a Piros Cipellők, Szécsi Vik-

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink!

Adják fel apróhirdetésüket
kedvezményes
áron a Miskolci Naplóban hétköznap 8.00 és
16.00 óra között!
Hirdetésszervezőink
az alábbi címen érhetők el:
3530 Miskolc, Kis-Hunyad u 9.
Fax.: 46/358-200,
Tel.: 46/503-501
E-mail: info@mikom.hu

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
Június 17. hétfő: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismétlése 15:00 Képújság 18:00 Miskolc
Ma (híradó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Programpont (programajánló) 18:25 Miskolci Napló (közéleti magazin) 19:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 19:25 Üzleti negyed ism. (gazdasági magazin) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság
Június 18. kedd: 6:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismétlése 15:00 Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Programpont (programajánló) 18:25 Sportpercek (sportmagazin) 19:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 19:25 Mérkőzés 21:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 21:17 Időjárás-jelentés 21:20
Programpont ism. (programajánló) 21:25 Képújság
Június 19. szerda: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismétlése 15:00 Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17
Időjárás-jelentés 18:20 Programpont (programajánló) 18:25 Testközelből (szórakoztató-ismeretterjesztő magazin) 19:00 Miskolc Ma
ism. (híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 19:25 Quantum ism. (tudományos magazin) 20:00
Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság
Június 20. csütörtök: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismétlése 15:00 Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17
Időjárás-jelentés 18:20 Programpont (programajánló) 18:25 Promenád (kulturális magazin) 19:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 19:17
Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 19:25 Creatív chef ism. (gasztronómiai magazin) 20:00 Miskolc Ma ism.
(híradó) 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság
Június 21. péntek: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismétlése 15:00 Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Programpont (programajánló) 18:25 Egészségpercek ism. (egészségügyi magazin) 18:45 Egészségére (egészségügyi magazin) 19:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 19:25 Forgószínpad
(színházi magazin) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság
Június 22. szombat: 07:00 Az előző esti adás ismétlése 14:00 Képújság 18:00 Krónika (heti hírösszefoglaló) 18:30 Testközelből ism.
(szórakoztató-ismeretterjesztő magazin) 19:00 Krónika ism. (heti hírösszefoglaló) 19:30 Sportpercek ism. (sportmagazin) 20:00 Krónika ism. (heti hírösszefoglaló) 20:25 Képújság
Június 23. vasárnap: 07:00 Az előző esti adás ismétlése 14:00 Képújság 17:00 Hívőszó (vallási magazin) 18:00 Miskolci Napló ism. (közéleti magazin) 18:30 Egészségpercek ism. (egészségügyi magazin) 18:50 Egészségére ism. (egészségügyi magazin) 19:00 Promenád ism. (kulturális magazin) 19:30 Gasztrokaland ism. (gasztronómiai magazin) 19:45 Kedvenceink ism. (állatbarát magazin) 20:00
Köztünk élnek ism. (portré) 20:15 Köztünk élnek ism. (portré) 20:30 Képújság

tória és Vízi Viktor, a rockabilly
zenét játszó Dynamite Dudes
és számos utcazenész. Pénteken
az Agyagbanda, szombaton a
Miskolci Pincék Dalárdája járja
majd az utcát. Új helyszínként
debütál a nemrég épült Avasi
Présház, udvarán mindkét nap
élőzene kíséretében több mint
tíz bükki borász és a Borsod

Burger várja majd az érdeklődőket.
A fesztivál eddigi hagyományait követve a helyszínen
megvásárolható fesztiválpoharakba az ingyenes szódából a
különböző fröccsöket mindenki magának keverheti a balatoni, bükki, egri, tokaji és villányi
pincészetek boraiból a két nap-

ra fesztivál utcává váló kisavasi
pincesoron.
A rendezvényre a belépés díjtalan, a koncertek ingyenesen látogathatók. Kiszolgálás a borpontokon megvásárolható fesztivál
poharakba. A szervezők a programváltozás jogát fenntartják. Bővebb információ a facebook.com/
miskolcifroccsfesztival oldalon.

16 Mozaik

Miskolci Napló
A hét fotója
VÉGH CSABA
FELVÉTELE

15 ÉVES A FACTORY

Pünkösdi termelői nap
Júniusban is tartalmas programot kínált a hosszúhétvégére a
miskolciaknak a Termelői Nap, amelyet kivételesen a hónap második vasárnapján rendeztek meg. A megszokott vásári forgatag
mellett hangulatos zenével, kézműves programokkal, valamint
családoknak és vállalkozásoknak szóló, hasznos tanácsadással
várták az Erzsébet térre kilátogatókat.

A városért tettek
1

Fennállásának 15. évfordulóját ünnepelte a Factory Aréna. BMX versennyel és számos programmal vártak minden régi és új arcot a
vasgyári sport arénában. A 15 év alatt kiváló „factoryközösség” alakult ki: járnak ide görkorisok, gördeszkások, BMX-esek, a rolleresek
és a mászók. Van itt ipari mászócsarnok, óriási szivacsgödör, egy kis stúdió, lézer és paintball is – tökéletes hely ez az adrenalinfüggő
fiataloknak, akik szeretik a kihívásokat. 2018-ban 26 ezer gyerek fordult meg az arénában, ami azt jelenti, hogy 400-450 gyerek rendszeresen sportol és jár edzésre – mondta el Egri Zsuzsa, a Factory Aréna vezetője.
FOTÓ: VÉGH CSABA
ruházatban Ózd közelében,
lakott területen kívül, az út
közepén gyalogolt, ittas állapotban. Egy vele azonos
irányba közlekedő motoros
későn vette észre a gyalogost, így már nem tudta elkerülni az ütközést és elütötte a nőt. A motoros könnyű sérüléseket szenvedett
a balesetben. A közlekedési szabályok a gyalogosok részére előírják, hogy „lakott területen kívül éjszaka és korlátozott látási viszonyok
között a láthatósági mellény (vagy ruházat) használata kötelező!” A láthatósági – fényvisszaverő
– eszközök használata
életmentő lehet lakott területen kívül-belül, sötétben és jó látási viszonyok között egyaránt.

FORRÓ NYOMON

227-tel ugrott át
egy lángosért
Kétszázhuszonhéttel száguldozó motorost vontak
ellenőrzés alá a rendőrök
Gesztelynél. A megyei rendőr-főkapitányság járőrei
június 10-én délben, a 37-es
számú főúton menet közben rögzítették, amint a
sofőr a megengedett legnagyobb sebesség több mint
kétszeresével, – 227 km/
órával – haladt. A motorkerékpárt vezető 54 éves újfehértói lakost a hatóság háromszázezer forint közigazgatási bírság
megfizetésére kötelezte. A rendőri intézkedés során a motoros közölte, hogy csak egy lángosért ugrott át Borsodba.

1500 kiló túlsúly
A Tiszaújvárosi
Rendőrkapitányság négy hónapra
eltiltotta a járművezetéstől, és pénzbírsággal is sújtotta
azt a moldáv sofőrt,
aki az M3-as autópályán úgy közlekedett, hogy a járműszerelvénye
megengedett legnagyobb össztömegét mintegy 1500 kilogrammal
túllépte. A moldáv sofőrrel szemben június 8-án a geleji pihenő
előtt intézkedtek. A tehergépkocsi egy utánfutót vontatott, amelyeknek rakománya több, balesetet szenvedett személyautó volt.
A rendőrök az igazoltatás során megállapították, hogy a férfi által
vezetett járműszerelvény a megengedett legnagyobb össztömeget
több mint ezerötszáz kilogrammal meghaladta. A tetten ért sofőrt
a járőrök előállították, négy hónapra eltiltották a járművezetéstől,
és pénzbírsággal sújtották.
Sötét ruhában, ittasan az út közepén
Nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett az a 42 éves
bükkszenterzsébeti nő, akit egy motoros elütött Ózd közelében.
Az Ózdi Rendőrkapitányság szabálysértési eljárást indított a nővel
szemben. A nő június 8-án késő este a 25-ös számú főúton, sötét

A kórház parkolójában próbált rabolni
Ítéletet hoztak annak a férfinak az ügyében, aki Miskolcon, az
egyik kórház területén kísérelt meg pénzt rabolni a hazautazásához. A férfi otthon szenvedett sérülést, emiatt mentővel szállították be a kórházba. Miután ellátták, otthonába bocsátották, azonban mentőt nem biztosítottak számára. Nem volt nála pénz, ezért
több mentőst is megkért, hogy vigye őt haza, azonban mindenki
visszautasította. Ekkor a férfi a kórház területén sétálva észrevett
egy, az autójába pakoló nőt, akihez odalépett és hátulról egyik kezével befogta a száját, a másikkal pedig a nyakát szorította meg. A
sértett védekezett, részben kiszabadult a vádlott fogásából, aki erre
ököllel többször arcon ütötte, közben pénzt követelve tőle. A nő továbbra is ellenállt, sikerült segítségért kiabálnia, ekkor a férfi már
menekülni próbált, azonban a sértett segítségére siető személyek
a helyszín közelében feltartóztatták a vádlottat és visszatartották
a rendőrség kiérkezéséig. A férfit rablás kísérlete miatt 2 év börtönbüntetésre és 2 év közügyektől eltiltásra ítélte a járásbíróság. A
büntetés kiszabása során enyhítő körülmény volt, hogy a vádlott
megbánta tettét, míg súlyosító körülmény volt, hogy a férfi ittas
állapotban követte el.
További rendőrségi, katasztrófavédelmi, bírósági hírek első
kézből hírportálunkon, a www.minap.hu honlapon.

Négyrészes keresztrejtvény sorozatunkban ezúttal is Miskolc kitüntetettjeinek neveit rejtettük el.
Kérjük megfejtéseiket a sorozat végén, együtt,
egy levélben vagy e-mailben küldjék el. Beküldési határidő: 2019. július 10. Szerkesztőségünk
címe: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad utca 9. E-mail
cím: info@mikom.hu. A helyes megfejtések beküldői között könyvjutalmat sorsolunk ki.

Ha nem kapják meg időben lapunkat, ha terjesztési problémát tapasztalnak,
kérjük, jelezzék ezt a 30/352-8040-es telefonszámon, hétfőtől csütörtökig, 1317 óra között.

MINDENKIT ÉRHET JOGESET
Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesztőségünk címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A borítékra írják rá: „Mindenkit érhet jogeset”. E-mail: info@mikom.hu. Dr.
Strassburger Gyula és dr. Tulipán Péter ügyvéd írásban válaszol!

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 – április 20) Most az eddigieknél is sokkal
jobban vágyik egy hűséges társra. Talán már meg is találta, csak
a Szaturnusz miatt nem tud kibontakozni a kapcsolatuk. De aggodalomra semmi ok: meglesz a megoldás.

Rák (június 22 – július 22) Szívügyekben eléggé mélyponton
lesz a hét elején. Felejtse el az önsajnálatot, az a legrosszabb,
amit tehet, mert akkor annyira lefoglalják a vívódásai, hogy
észre sem veszi a kínálkozó megoldást.

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Bizonytalannak érzi
a párkapcsolatát, ezért ragaszkodik görcsösen hozzá. Magabiztosságát a környezete erőszakosságként éli meg. Egyetlen helyzetet se hagyjon ki, ahol lehetősége nyílhat kapcsolatai megerősítésére.

Bak (december 22 – január 20) Egy kedves mosoly felkorbácsolhatja a kíváncsiságát. Olyan érzések kerítik hatalmukba,
hogy maga is meglepődik. Vállalkozása az ígéretes kezdet után
megtorpanni látszik. A külső körülmények hamar megváltozhatnak.

Bika (április 21 – május 20) Párkapcsolatában még nem állt
vissza a régi harmónia, ezért az „alapbeállításától” kicsit eltérően nézi az életet, a szerelmet. A hűség most nem tűnik fontosnak, élvezi a flörtöket, amiből lesz is sok a héten.

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Miközben a lelke mélyén biztonságra vágyik, újra és újra felborítja maga körül a
világot. Ne aggódjon, ha azt tapasztalja, hogy a körülmények
naponta változnak és lehetetlen az elvárásoknak eleget tenni.

Skorpió (október 24 – november 22) Kishitűsége miatt elszalaszthat egy kellemes kapcsolatot, szerelmet. Ideje lenne
végre azzal foglalkoznia, ami valóban fontos. Az elmúlt időszak
fáradozásai szélmalomharcnak bizonyulnak.

Vízöntő (január 21 – február 19) Nem kell nagyon keresgélnie azt, akinek az oldalán boldog lehet. Munkájával, vagy a
tanulással, külföldi utazásával kapcsolatban nehézségekkel
kénytelen megküzdeni. A döntéshozók alaposan félreértik és elkedvetlenítik.

Ikrek (május 21 – június 21) A Vénusz egy nagy szerelmi fellángolást jelez, a Jupiter pedig utazást hoz. Ha a párjával elutazna valahová, úgy élnék meg, mint egy második nászutat. De akkor is hozhat szerelmet egy út, ha egyedül indul el.

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) AMég baráti alapon
se mellőzze a szerződések hitelesítését, és a pénzügyi háttér ellenőrzését. Jelenleg, a legjobb szándékú üzletfele is kerülhet
olyan helyzetbe, hogy képtelen eleget tenni a megállapodásuknak.

Nyilas (november 23 – december 21) Bármilyen felfordulás
is van ön körül, törekedjen arra, hogy nyugodtan, egyenletesen
haladhasson a munkájával, és ebből semmi ne zökkenthesse ki.
A körülmények változására egyelőre szükségtelen reagálnia.

Halak (február 20 – március 20) Nyomasztó egzisztenciális
aggodalmai egy megnyugtató változás következtében rendeződhetnek. Ennek most még alkalmatlan arra, hogy vállalkozása létrehozásával kapcsolatos lépéseket tegyen.

