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Rendes, júniusi ülését tartotta Miskolc város közgyűlé-
se. A grémium elfogadta a Miskolci Rendőrkapitányság és 
a MIÖR 2018-as munkájáról, valamint a Közbiztonsági és 
Bűnmegelőzési Stratégia teljesítéséről szóló beszámolót. A 
jelenlévő miskolci képviselők egyhangúlag támogatták Kriza 
Ákos polgármester állásfoglalását az Úzvölgyében található 
magyar katonatemető meggyalázásával kapcsolatban.

Napirend előtt  
az Úzvölgyéről

Aggodalommal és mélysé-
ges felháborodással követte az 
úzvölgyi fejleményeket Mis-
kolc polgármestere. Kriza Ákos 
mélységesen felháborodott 
azon, hogy „román nemzeti-
ségű vandálok meggyalázták 
azokat a sírokat, ahol döntően 
miskolci 10-es honvédek alusz-
szák örök álmukat”. A város-
vezető Szijjártó Péter külgaz-
dasági és külügyminiszternek 
írt levelében jelezte a miskol-
ci polgárok tiltakozását és fel-
háborodását a temetőgyalázás 
miatt, de telefonon is egyeztet-
tek. – Kértem, hogy a magyar 
állam mindent kövessen el a 
katonatemető eredeti állapotá-
nak visszaállítására. Most pe-
dig a képviselőtestületet kérem 
arra, hogy egy közös döntés-
sel álljunk ki hőseink előtt és a 
vandálok cselekedetei ellené-
ben – fogalmazott. A grémium 
az ülés végén egyhangúlag, hu-
szonkét igen szavazattal kiállt 
az állásfoglalás mellett.

Évtizede nem volt ilyen 
jó a közbiztonság

Bogyay Ferenc miskolci ren-
dőrkapitány beszámolójában 
ismertette: az évtized elején 
még százhuszonhárom rab-
lás történt egy év alatt (volt ez 
százhetvenöt is korábban, tette 
hozzá), ehhez képest tavaly már 
csak huszonnégy, idén pedig 
öt hónap alatt mindössze hét 
ilyen esetről tud beszámolni. 
2009-ben még kétszázkilenc-
ven lakott lakásba törtek be, ta-
valy már csak hatvanötbe, idén 
pedig csupán tizenötbe. – Itt a 
visszatartó erő az eredményes 
felderítés, az azonnali kénysze-
rítés, az őrizetbe vétel, a letar-
tóztatás következetes alkalma-
zása és a súlyos büntetés lehet 
– emelte ki.

Elmondta azt is, hogy a ta-
valyi rablások mindegyikénél 
elfogták az elkövetőt, ez száz 
százalékos eredmény, ami a ka-
pitányságon még soha nem for-
dult elő. Végül hangsúlyozta: a 
közbiztonság javítása érdeké-
ben folytatni kell az együttmű-
ködést a rendvédelmi szervek-
kel és az önkormányzattal.

A beszámoló tartalmazza 
egyebek mellett azt is, hogy a 
regisztrált bűncselekmények 
száma 3629-re csökkent – ez az 
elmúlt kilenc év legalacsonyabb 
adata. A közterületen elköve-
tett bűncselekményekben is re-
kord alacsony mutatókról lehet 
beszámolni: tavaly 828 ilyen 
esetet regisztráltak. Szintén az 
elmúlt kilenc év legjobb adatát 
hozta 2018 a rablások terén is: 
huszonnégy ilyen eset történt, 
itt ráadásul kiemelkedő a nyo-
mozati eredményesség: 82,6 
százalékos.

Kovács László Csaba, a Mis-
kolci Önkormányzati Rendé-
szet igazgatója hangsúlyozta: 
már most az egyik legbizton-
ságosabb város Miskolc. Büsz-
kén mutatott rá, hogy a fővárosi 
mellett az itteni az ország egyik 
legnagyobb létszámú önkor-
mányzati rendészete, ma már 
százhatvan munkatársuk van. 
Az életpályamodell bevezetése 
pedig még vonzóbbá teszi a je-
lentkezők számára a rendésze-
ti munkát. Kibővült feladataik 
között már megtaláljuk a szol-
gáltató jellegű tevékenységet, a 
segítő és zöld rendészet modell-
jét. – Segítünk a betegeknek, 
de többször mentettünk életet 
is tavaly. Küzdünk az illegális 
hulladéklerakókkal, és öröm-
mel jelenthetem, hogy már épül 
az országosan is egyedülálló 
Operatív Műveleti Központunk 
a Győri kapuban; a napokban 
szereltük fel a két tucat tévéből 

álló monitorfalat – tudatta a 
rendészeti igazgató, hozzátéve: 
a térfelügyeleti kamerarendszer 
bővítése révén tovább fog javul-
ni a közbiztonság Miskolcon.

A közbiztonság soha  
nem lesz pénz kérdése

A napirend fölötti vitában 
Szécsényi Marianna, a Rendé-
szeti Bizottság elnöke kiemelte, 
a főutca mellett a kertvárosok-
ban is érzékelhető a közbizton-
ság javulása, nőtt a szubjektív 
biztonságérzet. Emlékeztetett: 
2006-ban 13 ezer bűncselek-
ményt követtek el Miskolcon, 
naponta harmincöt-harminc-
hatot és negyven percenként 
történt bűncselekmény. 2002-
2010 között gombamód szapo-
rodtak a nyomortelepek, a „fé-
szekrakók” pedig elözönlötték 
a lakótelepeket. – 2010-ben az-
tán eldöntöttük, hogy Miskolc 
lesz a legbiztonságosabb város, 
a nyomortelepek felszámolását 
pedig 35 ezren aláírásukkal is 
támogatták. Közel háromszáz 
lakást számoltunk fel ezeken 
a területeken, ami nagymér-
tékben hozzájárul a közrend és 
közbiztonság megerősítéséhez 
– sorolta, hangsúlyozva: Mis-
kolc 2030-ra a legbiztonságo-
sabb megyei jogú város kíván 
lenni.

Soós Attila, a Fidesz mis-
kolci frakcióvezetője idézte a 
polgármestert: Miskolcon a 
közbiztonság soha nem lesz 
pénzkérdés, ma már több mint 
egymilliárd forintot fordítanak 
a költségvetésből a közbizton-
ság javítására; hatvanöt mil-
liót a rendőr-rendész párosok 
járőrözésére. A lakosság szub-
jektív biztonságérzetét is javít-

ják, hogy folyamatosan jelen 
vannak a város frekventált te-
rületein.

Kovács László, a Fidesz-KD-
NP frakciószövetség vezetője 
imponálónak nevezte a rend-
őrségi, rendészeti beszámoló 
adatait, egyúttal annak a véle-
ményének adott hangot, hogy 
a bátorság, a problémákkal való 
szembenézés és az ezekre adott 
innovatív megoldások hozták 
meg az eredményt 2010 után.

Molnár Péter, a KDNP frak-
cióvezetője azt hangsúlyozta, 
hogy a lakosság is érzi és látja, 
hogy jobb a helyzet, a rendőr-
ségi, rendészeti jelenlét folya-

matos a köztereken. – A város-
vezetés meg merte hozni azt a 
döntést, hogy akik a közösségi 
normákat nem tartják be, azok-
kal szemben keményen fellé-
pünk – húzta alá.

Kiss János alpolgármester 
összefoglalójában elmondta, a 
baloldali-liberális politikusok 
nem merték felvállalni a ké-
nyelmetlen konfliktusokat 2010 
előtt, sőt kimondani sem lehe-
tett az igazságot. A kormány-
váltáskor azonban új rendészeti 

politikát hirdettek, konfliktu-
sokat is felvállalva. – Nekünk 
az a dolgunk, hogy a miskolci-
aknak feleljünk meg – hangoz-
tatta.

Ellenzéki vélemények
A szocialista Bartha György 

szerint létszámhiánnyal küzd a 
rendőrség, a DK-s Nagy-Korsa 
Judit viszont arról érdeklődött, 
hány drogdílert sikerült elfogni 
tavaly? De szerinte még sűrűb-
ben kell ellenőrizni a kutyasé-
táltatókat. Pakusza Zoltán (Mi 
Hazánk Mozgalom) pedig an-
nak a véleményének adott han-
got, hogy bizonyos területeken 

nem lehet fenntartani a rendet; 
„zombik”, bedrogozott embe-
rek tántorognak például Lyu-
kóban is.

Húszemeletes – „idege-
nek” vagy mérnökök?

Nagy vita bontakozott ki a 
húszemeletesként ismert la-
kótömb apartmanszállásként 
történő hasznosításáról. A job-
bikos Badány Lajos szerint „ide-
geneket” terveznek betelepíte-
ni a munkásszállóba. A szintén 
jobbikos Szilágyi Szabolcs pár-
huzamot vont a nyugati „orvos” 
migránsok és a húszemeletes-
be beköltöző mérnökök kö-
zött. Munkásszállóra mérnök 
nem megy, mondta. Kriza Ákos 
nyomatékosította: magasan 
képzett munkavállalók, mérnö-
kök, technikusok kapnak majd 
itt helyet. Soós Attila egyenesen 
uszításnak nevezte az ellenzéki 
politikus mondatait. Kiemelte 
ugyanakkor azt is, hogy a me-
gyei jogú városok között Mis-
kolc rendelkezik a legnagyobb 
bérlakásvagyonnal. Cél marad, 
hogy az ingatlanokat felújítsák, 
hogy piaci alapon bérbe tud-
ják adni. A húszemeletes meg-
vásárlása is ezt a célt szolgálja. 
Pfliegler Péter alpolgármester 

szintén megrökönyödött az el-
lenzéki támadáson, alaptalan, 
igaztalan és alattomos vádasko-
dásnak nevezte Badányék mon-
datait. – Ahelyett, hogy örül-
nének a fejlesztésnek, inkább 
riogatnak. Egyébként is csukott 
szemmel járnak, ha nem látják 
Miskolc gazdasági fejlődését – 
tette hozzá.

Állásfoglalás az úzvölgyi 
katonatemető ügyében

Állásfoglalás kiadására tett 
javaslatot Kriza Ákos polgár-
mester a közgyűlésen az Úz-
völgyében található magyar 
katonatemető meggyalázásá-

val kapcsolatban. A grémium 
egyhangúlag támogatta az elő-
terjesztést, amiben a közgyűlés 
kijelenti, hogy „értéknek tekin-
ti a történelmi hagyományok 
ápolását, az elesett hősök tisz-
teletét, és elutasít minden olyan 
törekvést, kezdeményezést vagy 
megnyilvánulást, amely hős 
honvédeink emlékének és nyu-
galmának meggyalázásával, fe-
szültséget szít emberek között”.

A közgyűlés ugyanakkor „el-
utasítja azt a törekvést, amely 
arra irányul, hogy az Úzvölgyé-
ben található magyar katonate-
mető etnikai összetételét meg-
változtassa, megfosztva attól 
magyar katonáinkat, hogy leg-
alább fejfájuk magyarul hirdes-
se hőstetteiket.

Az elfogadott javaslatban az 
áll, hogy a miskolci közgyű-
lés „minden támogatást megad 
Magyarország kormányának 
annak érdekében, hogy sike-
resen tudjon fellépni az Úzvöl-
gyében található magyar ka-
tonatemető további sorsának 
rendezése érdekében”.

Végül a közgyűlés azzal ha-
talmazta fel Miskolc polgár-
mesterét, hogy a közgyűlés 
állásfoglalásáról tájékoztassa 
Magyarország kormányát.
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A héten elkezdődött a déli 
tehermentesítő teljes felújí-
tásának a második szakasza. 

A felújítás két fő munkasza-
kaszból áll. Az első május 29-
én indult, ekkor szakaszos sáv-
lezárás mellett a MIVÍZ Kft. 
szakemberei alvállalkozó be-
vonásával megkezdték a külső 
sávban az úttesten lévő vízel-
vezető-nyílások áthelyezését. A 
második szakasz jelenti az út-
felújítás jelentősebb részét. Ezt 
az iskolai nyári szünetre időzít-
ve június 19-én kezdődött, elő-
ször a forgalomtechnika kiépí-
tésével, aminek eredményeként 
irányonként egy-egy forgalmi 
sávon járható a Kiss Ernő út, 
várhatóan szeptemberig.

Négy helyett csak két sáv
A Kiss Ernő út felújításának 

második szakaszában a négy 
forgalmi sáv közül egyet-egyet 
mindkét irányból lezártak. Ez-
után kezdték el a meglévő asz-
falt felmarását egy centiméter 
vastagságban, a marásnál mé-
lyebb kátyúk kijavítását, az asz-
faltozással érintett szakaszon 
található közműaknák, szerel-
vények, víznyelők szintbe eme-
lését és az új szegélykövek lera-
kását, valamint a szalagkorlát 
cseréjét. Ezt követi a teljes asz-
faltozás és a járdák helyreállí-
tása. Kicserélik az útvonalon 
található fedett buszvárókat 

és a buszmegállók burkolata is 
megújul.

– Nagyon sokan kérték a 
környéken élők közül az útfel-
újítást, de a miskolciak javát is 
szolgálja, hiszen a Kiss Ernő a 
város egyik legjelentősebb te-
hermentesítő útja. – Az önkor-
mányzat előrelátását jelzi az, 
hogy az elkerülő utakon több 
mint százmillió forintos be-
ruházással kátyúmentesítési, 
útfelújítási munkákat végez-
nek – fogalmazott Nagy Ákos, 
a terület önkormányzati kép-
viselője, aki türelmet és kitar-
tást kért az itt élőktől. – Tudni 
kell azonban, hogy hosszú idő-
re megoldódnak a közlekedési 
gondok a mostani útfelújítással.

Az út vonalvezetése nem vál-
tozik, tengelye megegyezik a je-
lenlegivel. Épp ezért huszonkét 
darab fát is ki kell vágni, ame-
lyek jelenleg is akadályozzák a 
forgalmat, belógnak az út felé, 
gyökérzetük pedig kárt okoz a 
Szinva patak medrében és ma-
gában az útszelvényben is. Eze-
ket a fákat a vegetációs időszak 
végén negyvennégy darab új 
facsemetével pótolnak, melye-
ket a Szinva patak folyásirány 
szerinti bal partjára ültetnek.

A felújítás idejére az önkor-
mányzat időszakosan sárga vil-
logóra állíttatta a közlekedési 
jelzőlámpákat a tehermentesí-
tőn, de szükség esetén rendőri 
irányítást is kérnek. A mun-
kálatok idején rövid időre akár 
teljes útzár is lehetséges.

A második szakasz idejére 
javasolt kerülőutak

Az önkormányzat a forga-
lomszámlálási adatok alap-
ján modellezte a Kiss Ernő út 
felújításával járó helyzetet. A 
számítások alapján a máskor 
is szokásos forgalmi helyze-
teken felül nem várható jelen-
tősebb torlódás. Ugyanakkor 
kerülő útvonalat ajánlanak 
azoknak, akik a város déli 
része vagy a belváros felé in-
dulnak reggel. A legkisebb 
áteresztőképességű szakaszt 

az Újgyőri főtér környezete 
jelenti, így az egyik javasolt 
kerülőút, amellyel Diósgyőr 
felől az Újgyőri főteret ki le-
het kerülni: Fürdő utca – Alsó 
Szinva utca – Vasgyári út, 
majd visszatérés a Kiss Ernő 
útra vagy tovább a Vargahegy 
felé.

Másik javaslat a Győri kapu 
útirány. Ennek előnye, hogy 
a belváros felé nem kell visz-
szatérni a Kiss Ernő utcá-
ra, hanem a Szent István utca 
irányában, illetve balra nagy-
ívben az északi tehermente-
sítő felé lehet haladni. Ezt az 
útirányt használva visszafelé, 
Diósgyőr irányában sem kell 
érinteni a munkaterületet.

Nagyobb kerülővel ugyan, 
de a Lórántffy utca – Muhi 
utca – Gózon Lajos utca – 

Csermőkei út – Ruzsinszőlő 
dűlő - Hideg sor útvonalon 
is megközelíthető a belváros, 
illetve a Csermőkein tovább-
haladva a város déli területei. 
Mivel ugyancsak sokan hasz-
nálják – akár kerülőútként is 
– a Hidegsort, így annak fel-
újításához az önkormányzat 
kérésének megfelelően csak a 
Kiss Ernő út befejezése után 
kezd hozzá a kivitelező, biz-
tosítva az összes lehetséges 
kerülőútvonalat a közlekedők 
számára. A javasolt kerülőu-
takat KRESZ táblák jelzik.

Buszok a villamossínen
A Kiss Ernő út felújítási 

munkálatainak idején a Győri 
kapuban várható nagyobb for-
galom tehermentesítésére az 
MVK Zrt. az Andrássy utca–
Testvériség utca keresztező-
déstől az 1-es és 54-es járatait 
mindkét irányban a villamos-
pályán közlekedteti, a buszok 
a villamosok megállóhelye-
in állnak meg – ezzel segítve a 
gépjárműforgalom viszonylag 
gyorsabb és egyenletesebb ha-
ladását. A város egyeztetett a 
hulladékszállítást végző céggel 
is, így ürítési napokon a forgal-
mi csúcsidőszak után szállítják 
el a szemetet a kerülőútként ja-
vasolt utcákból.

Népszerű az autós bérlet
Az MVK Zrt. – nem csak az 

érintett szakaszon autózókat – 
igyekszik átcsábítani a közös-
ségi közlekedésre. A Kiss Ernő 

út felújításának idején ugyan-
is a város kérésére bevezette a 
kedvezményes, hóközi, azaz 
harmincnapos autós bérletet 
június 1-től. A buszra és vil-
lamosra is érvényes bérlet ára 
3900 forint, vagyis annyiba 
kerül, mint egy diákbérlet. Az 
autós bérlet ugyanúgy korlát-
lan számú utazásra érvényes 
egy fő részére az MVK Zrt. 
villamos- és autóbuszjáratain, 
Miskolc közigazgatási hatá-
ráig, az érvényes forgalmi en-
gedély felmutatásával a kezdő 
nap 0:00 órájától a következő 
hónap azonos napját megelőző 
nap 24:00 óráig. Ehhez az ér-
tékszelvényen tintával, olvas-
hatóan, javítás nélkül fel kell 
tüntetni az érvényes forgalmi 
engedély számát. Az új, ked-
vezményes bérlettel kifejezet-
ten a városban egyedül autó-
zókat „kínálja meg” Miskolc 
közlekedési vállalata azzal a 
céllal, hogy ezzel is csökkentse 
az autós forgalmat, és növelje a 
környezetbarát közösségi köz-
lekedésben részt vevők ará-
nyát. Az MVK közlése szerint 
a vártnál is nagyobb sikert arat 
a bérlet, eddig már 1490-en 
megvásárolták meg. Ez a köz-
lekedési vállalat által tervezet 
eladásnak másfélszerese.

A projekt 100%-os támo-
gatással, az Európai Unió és a 
Magyar Állam hozzájárulásá-
val, az Európai Regionális Fej-
lesztési Alap társfinanszírozá-
sával valósul meg. A támogatás 
összege nettó 1 065 000 000 Ft.

FOLYTATÓDIK A DÉLI  
TEHERMENTESÍTŐ FELÚJÍTÁSA
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Alig telt el nyolc év az első 
kormányablakok megnyitá-
sa óta, máris az egymillio-
modik ügyfelet köszöntötték 
Miskolcon. A Kis-Hunyad 
utcai kormányablakban De-
meter Ervin kormánymegbí-
zott üdvözölte az egymillio-
modik miskolci ügyfelet, aki 
épp jogosítványát hosszab-
bíttatta meg.

Az első kormányablakok 
2011-ben kezdték meg mű-
ködésüket. Ma már évente 
csaknem 280-300 ezer ügy-
fél érkezik a miskolci kor-
mányablakokba. – Ez a szám 
dinamikus fejlődést mutat – 
fogalmazott Demeter Ervin, 
hozzátéve: induláskor egyet-
len helyen lehetett ügyet in-
tézni az egész megyében, ma 
már ezt Miskolcon négy he-
lyen és egy mobil kormányab-
lak buszban is megtehetik az 
ügyfelek.

Alapvetően a személyes ok-
mányok ügykörével kapcso-
latban érkeznek a kormányab-
lakba az ügyfelek. Ide tartozik 
a személyi igazolvány, a jo-
gosítvány és a lakcímkártya 
ügyintézése. A második nagy 
ügykör az úgynevezett kormá-
nyablakos ügyek, vagyis a szo-
ciális és egészségbiztosítási el-
látásokhoz kapcsolódó ügyek 
és mintegy 20 százalékot tesz 

ki a gépjárművekhez kapcsoló-
dó ügyintézések köre.

Zemlényi István éppen a 
jogosítványát hosszabbította 
meg a Kis-Hunyad utcai kor-
mányablakban. Elmondása 
szerint gyors az ügyintézés, 
időpontfoglalás nélkül is vi-
szonylag hamar sorra került; 
teljes mértékben meg van elé-
gedve a kormányablak ügyin-
tézésével.

Folyamatosan nő a párt Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyei 
lefedettsége a Mi Hazánk 
egyik legerősebb helyi politi-
kusa szerint.

 A néppártosodó, kapcsola-
tát baloldali körökkel és politi-
kusokkal is egyre szorosabbra 
vonó Jobbikból – nagy meg-
rökönyödést és feltűnést kelt-
ve – 2018-ban kilépő Pakusza 
Zoltán lapunknak elmondta: új 
politikai közössége, a Mi Ha-
zánk Mozgalom a sikeres euró-
pai parlamenti választások után 
megkezdte a felkészülést az ön-
kormányzati választásokra.

 – Az alig több mint kilenc 
hónapos pártunk számára ez 
egy újabb fontos megméret-
tetés lesz, hiszen nekünk sem 
oligarchánk, sem állami támo-
gatásunk nincs – fogalmazott. 
A Borsod-Abaúj-Zemplén me-

gyei elnök hozzátette: – A párt 
megyei lefedettsége folyama-
tosan növekszik. Így több te-
lepülésén lesznek Mi Hazánk 
színeiben induló vagy általunk 
támogatott polgármester- és 
képviselőjelöltek, illetve ter-
vezzük megyei lista állítását is.

 A miskolci polgármester- és 
képviselőjelöltekre vonatko-
zó kérdéseinkre Pakusza Zol-
tán egyenlőre nem kívánt rea-
gálni. Ahogy arra sem, hogy a 

láthatóan erősödő tábor – po-
litikusok, választók, aktivisták 
– melyik ellenzéki erőből „táp-
lálkozik”, honnan pártoltak át 
a Mi Hazánkhoz.

Arra a kérdésre, hogy a Mi 
Hazánk mozgalom készül-e 
szövetségre az őszi önkor-
mányzati választáson amegyei 
elnök így válaszolt: – Csak a 
nemzeti ellenzékkel, a MI-
ÉP-pel és az FKGP-vel való 
együttműködést látjuk lehet-
ségesnek. Azt gondoljuk, hogy 
Miskolc és Borsod megye je-
lenlegi helyzete, az alacsony 
bérek, az elvándorlás, a  rossz 
közbiztonság és a korrupció 
nem most alakult ki, hanem 
egy több mint húsz éve tar-
tó folyamat eredménye, ahol 
a Gyurcsány-kormánynak 
ugyanúgy volt lehetősége bi-
zonyítani, mint az Orbán-kor-
mánynak – fejtette ki.

Túl az egymillió ügyfélenMI HAZÁNK: SZÖVETSÉG CSAK  
A NEMZETI ELLENZÉKKEL



Miskolc értékeivel büsz-
kélkedni ország-világnak 
– ezen céllal indított study 
tour-sorozatot a város, ami-
nek újabb állomásán hazai 
és külföldi újságírók számá-
ra mutatták be a város okos 
és zöld arcát – a Bartók Plusz 
Operafesztivál kiemelt prog-
ramjaihoz kapcsoltan.

A Borangolás után ismét 
élménytúrát szervezett a vá-
ros. A közgyűlési teremben 
megtartott találkozón olyan 
fejlesztésekbe kaphattak bete-
kintést az újságírók, amelyek 
nemcsak Magyarországon, 
de Európa-szerte is ritkaság-
számba mennek. A moderátor 
Müller Péter Sziámi volt, aki 
rámutatott: Miskolccal kap-
csolatban még mindig sok a 
közhelyes, negatív előítélet. 
Ezen szeretnének változtatni a 
study tourral, amikor is a vá-
ros kiemelt rendezvényein ún. 

élménytúrákat szerveznek a 
sajtó munkatársainak. – Mis-
kolc rég túllépett a válságos 
időszakon, és mostanra kezd 
visszatalálni eredeti, harmo-
nikus és emberbarát oldalá-
hoz – hangoztatta.

Az eredmények közül ki-
emelte például, hogy Miskolc 
– hazánkban egyedüliként! – 

messze előtte jár az európai 
átlagnak a megújuló energi-
ák felhasználásában; továbbá 
a Green City mozgalom első 
magyarországi mintaváro-
sa. Az is fontos mutató, hogy 
Miskolcot az idei teljesítmé-
nye alapján díszvendégnek 
hívta az utazás 2020 Kiállítás.

Guia Farinelli Mascagni volt 
az egyik legautentikusabb 
vendég. A Parasztbecsület 
szerzőjének, Pietro Mascagni-
nak az unokája Olaszország-
ból érkezett, hogy Miskolcot 
egy egészen más szemszögből 

lássa. – Remélem, mindenki-
nek tetszeni fog az opera (az 
idei Ezrek operáját pénteken 
este a Kálvária-dombon adták 
elő), különleges élmény lesz, 
hiszen szabad téren hallgat-
hatjuk. Így talán még jobban 
érvényesül, hogy a zene a lélek 
művészete, ami össze is hozza 
az embereket. Örülök, hogy itt 
lehetek – tette hozzá.

Kriza Ákos polgármesteri 
bevezetőjében az operafesz-
tivál óriási jelentőségét mél-
tatva hangsúlyozta, hogy a 
program az egyetemes kultú-
ra szolgálatába állva megtartó 
erőt jelent és kulturális identi-
tást ad nemcsak Miskolcnak, 
de a környezetének is. – Ket-
tős missziót tölt be a feszti-
vál: egyrészt igyekszik min-
denkihez eljuttatni az operát, 
ugyanakkor a műfaj népsze-
rűségét is erősíteni kívánja a 
21. században – hangoztatta a 
városvezető.

A város jövőképében – a 
kultúra és sok más terület 
mellett – ugyanakkor fontos 
helyet kap a smart és green 
megoldások minél szélesebb 
körű elterjedése és használa-
ta is. – Ez egyfajta tudatos vá-
rosműködés megvalósítását 
is jelenti, ami áthatja az egész 
települést és erősíti regioná-
lis központi szerepünket. A 
három alapelvünk: fenntart-
hatóság, hálózatos gondol-
kodás és az információkhoz 
való hozzáférés – sorolta Kri-

za Ákos. A polgármester végül 
hozzátette: szerencsés helyzet, 
hogy az operafesztivál mi-
att a világ minden részéből 
érkeztek hozzánk újságírók, 
akik aztán a színes kulturális 
programok mellett rácsodál-
koznak a miskolci gasztronó-
miára, a csodálatos természe-
ti környezetre – és mindezek 
mellett most megismerhették 
a város zöld és okos fejleszté-
seit, amik a Miskolc 2030 ré-
szei.

Prion Gábor smart fejlesz-
tésekért felelős polgármesteri 
biztos kiemelte: a cél egy élhe-
tőbb, jobb és boldogabb Mis-
kolc elérése és hogy 2030-ra a 
legtudatosabban működő vá-
ros legyen a borsodi megye-
székhely. Az okos megoldások 
között egyebek mellett meg-
említette, hogy a teljes közös-
ségi közlekedési járműflottát 
free wifi eszközökkel szerelték 

fel – ilyen az országban csak 
Miskolcon van. Aztán: elekt-
ronikus jegyrendszert vezet-
nek be, népszerűsítik az elekt-
romos autózást, az intelligens 
forgalomirányítási rendszer 
pedig 100 százalékban köz-
pontilag vezérelt lesz. De az 
okos megoldások kiterjednek 
a szemétszállítástól az egész-
ségügyön át egészen az intel-
ligens kamerarendszer bőví-
téséig.

Vécsi György energetikáért 
felelős polgármesteri biztos 
a szakterületén alkalmazott 
okos és zöld megoldásokat 
mutatta be. Kiemelte: a város 
már azt vállalja, hogy 2030-
ra 40 százalékkal csökkenti a 
széndioxid-kibocsátást. Meg-
tudhattuk azt is, hogy Miskol-
con ma már 50 százalék fölötti 
a megújuló energia használa-
ta. De szó esett a geotermiá-
ról, a naperőmű projektről, az 

okosmérők használatáról vagy 
éppen a komplex hulladékgaz-
dálkodási rendszer kialakítá-
sáról is.

Kozár Alexandra, az Építész-
fórum.hu szerkesztő-újságíró-
ja elmondta, Miskolc fejlődé-
sének híre sokfelé eljutott már, 
de személyesen még jobb lát-
ni, hogy például milyen smart 
fejlesztéseket valósítanak meg 
a városban. – Azt láthattuk, 
hogy egy kiemelkedően zöld 
és kiemelkedően intelligens 
várossá kezd válni Miskolc – 
fűzte hozzá.

Korábban az Avasi Boran-
goláson rendeztek hason-
ló élménytúrát, ami számos 
pozitív sajtómegjelenést ho-
zott Miskolcnak. A prog-
ram a jövőben is folytatódik, 
hogy minél többen ismerjék 
meg Miskolcot mint sokszínű, 
fenntartható és intelligens vá-
rost.

A látványos felvonulást kö-
vetően gálahangverseny-
nyel nyitották meg a Bartók 
Plusz Operafesztivál 2019-es 
programsorozatát a Miskolci 
Nemzeti Színházban.

Az est vendége volt mások 
mellett Varga Judit európai 
uniós kapcsolatokért felelős 
államtitkár, Horváth Zita fel-
sőoktatásért felelős helyettes 
államtitkár és Demeter Ervin 
megyei kormánymegbízott is. 
Elsőként Krucsainé Herter Ani-
kó kulturális kapcsolatokért és 
fejlesztésekért felelős helyet-
tes államtitkár köszöntötte a 
nyitóhangverseny résztvevő-
it. Kásler Miklós emberi erő-
források miniszter szavait tol-
mácsolva arról szólt, hogy a 
művészet egyidős az emberi-
séggel; a művészeti ágak közül 
pedig talán a legtisztább, legő-
sibb a zene. – A csak az adott 
kultúrára jellemző zenei motí-
vumok meghatározzák mind-
annyiunk életét, az anyaméh-
től a koporsóig. A zene értéket 
teremt és értéket közvetít. A 
magyar zenének, a magyar ko-
molyzenének pedig fontos sze-
repe van nemzeti identitásunk 
alakításában – fogalmazott.

A Bartók Plusz Operafeszti-
vál értékeit ecsetelve kifejtet-
te: a programsorozat ékes bi-
zonyítéka annak, hogy a mai 
napig töretlen a komolyzene 
népszerűsége; és hogy a kö-
zönségnek a könnyedebb mű-
fajok mellett szüksége van az 
értékteremtő és értékközvetí-
tő lelki táplálékra. A minisz-
ter végül köszönetét fejezte ki 
Miskolcnak, hogy évről évre 

otthont ad a nagyszabású fesz-
tiválnak és biztosítja a művé-
szek, az alkotások és a befoga-
dók találkozását.

Kriza Ákos polgármester kö-
szöntőjében úgy fogalmazott, 
az Operafesztivál immár 19. 
éve áll az egyetemes kultúra 
szolgálatában, erősíti a város-
imázst, és az országimázshoz 
is jelentősen hozzájárul. – Tel-
jességgel egyetértek azokkal a 
zeneértőkkel, akik szerint ez az 
egyik legkiemelkedőbb zenei 
fesztiválja Magyarországnak. 
Ehhez persze kell egy olyan 
csapat, amely nagyon sokat 
tett és tesz ezért – hangoztatta 

a városvezető, hozzátéve: né-
hány éve már a magyar állam 
is kiemelt támogatásban része-
síti a programsorozatot. Idén 
pedig Miskolc városa Pro Urbe 
díjjal is elismerte azt a munkát, 
amit a fesztivál munkatársai 
végeznek. 

Kriza Ákos végül elmondta, 
a város a múlt értékeire ala-
pozva, azokat pillérként fel-
használva építi a jövőt, keresi a 
21. századi Miskolcot.

A gálahangversenyen mű-
soron Aldo Finzi, Erich Wolf-
gang Korngold, Dmitrij Sosz-
takovics, Giacomo Puccini és 
Albin Fries, az operafesztivál 
2018-as operaíró versenyé-
nek győztesének művei szere-
peltek. Szólista Molnár Ágnes, 
Kele Brigitta, Boross Csilla, 
Brickner Szabolcs, Erik Fen-
ton, a karmester pedig Kesse-
lyák Gergely fesztiváligazga-
tó volt. Az est során a Magyar 
Állami Operaház Zenekara és 
Énekkara működött közre.

Bartók Plusz Miskolci Napló4
A KOMOLYZENE NÉPSZERŰSÉGE TÖRETLEN 

A SOKSZÍNŰ MISKOLC HÍRÉT VISZIK



Látványos felvonulással kez-
dődött meg az idei Bartók 
Plusz Operafesztivál Mis-
kolcon. A rendezvény új és 
klasszikus operai élménye-
ket kínál a közönségnek jú-
nius 23-ig. 

A felvonulás a Hősök teréről 
indult, majd a Kazinczy és Szé-
chenyi úton át haladva, a Szent 
István téren ért véget. A tízna-
pos fesztivál iránt érdeklődő-
ket gálahangverseny és klasz-
szikus operaelőadás, bemutató 
és utcabál is várta, továbbá lát-
ható volt Igudesman & Joo 
Kis éji rémzene című világjáró 
show-műsora is, amelyben a 
klasszikus zene humorral bon-
takozott ki. Eötvös Péter Az 
Aranysárkány című, Roland 
Schimmelpfennig színdarab-
ja alapján született operájának 
magyarországi ősbemutató-
ja vasárnap tartották az Israel 
Contemporary Players közre-
működésével.

A fesztiválon fellépett a Nem-
zeti Filharmonikus Zenekar, 
előadásukban volt hallható Bar-
tók Béla „A kékszakállú herceg 

vára” című operája Rost Andrea 
és Palerdi András fellépésével, és 
elhangzott „Alekszandr Szkrja-
bin Prometheus: A tűz költemé-
nye” című műve is.

A rendezvényen bemutatko-
zott az idei operaíró verseny 
győztese, Albin Fries oszt-
rák zeneszerző Nora című al-
kotása. Az Ezrek operája so-
rozatban Pietro Mascagni a 
Parasztbecsület című művét – 
lapzártánk után – adják elő a 
miskolci Kálvária-dombon.

A miskolci közönséget fel-
nőtteknek szóló bábopera is 
várta, „ és Echo” címmel. A 
fesztivál nyitónapi operagálá-

ján Puccini, Sosztakovics, Kor-
ngold és Aldo Finzi muzsikájáé 
volt a főszerep, míg a zárógála 
három tenor koncertjén Verdi, 

Puccini, Gounod, Csajkovszkij 
és Strauss klasszikus operáinak 
áriái hallhatók. A tíznapos fesz-
tiválon a főprogram mellett ut-
cai hangversenyek is hallhatóak 
voltak, valamint balett, kamara-
koncert, kórusmuzsika, népze-
ne, dzsessz és világzene szóra-
koztatta a közönséget.

FŐSZEREPBEN AZ OPERA
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Olyan családbarát környe
zetet igyekszik kialakítani 
a megyei központi kórház, 
ami vonzóvá teszi a fiatal pá
rok számára a gyermekválla
lást. Mintegy 360 millió fo
rintból helyiségeket újítanak 
fel, modernebbre cserélik az 
eszközöket – és az aktualitá
sokról konferenciát is tartot
tak nővérek és szakorvosok 
számára.

A védőnő hivatása fókuszá-
ban az általa gondozott csa-
ládok egészségvédelme, a 
betegségek kialakulásának 
megelőzése, valamint az egész-
ségfejlesztés áll. A magyar vé-
dőnők magasfokúan képzet-
tek, feladataik ugyanakkor 
igen széleskörűek: egyebek 
mellett segítik a felkészülést 
az anyaságra, majd gondozzák 
a várandós és gyermekágyas 
anyákat, aztán a gyermekeket.

– A tudomány nagyon gyor-
san fejlődik, frissülnek, bő-
vülnek az ismeretek, ezeket 
követnie kell mind a védőnők-
nek, mind a szakorvosoknak. 
A szakmai konferencia éppen 
ezt a célt szolgálja – mondta el 
érdeklődésünkre Csordás Ág-
nes Katalin, a Magyar Védő-
nők Egyesületének az elnöke. 
– Fontos, hogy a tudományos, 
elméleti tudást a gyakorlatba, 
a mindennapi munkába is be 
tudják építeni.

A konferencián megtud-
hattuk, hogy napjaink egyik 
legfontosabb és legégetőbb 
kihívása ezen a területen a ko-
raszülések egyre magasabb 
száma. Megyénkben ráadásul 
az országos átlagnál rosszab-
bak a mutatók, csaknem min-
den tízedik gyermek így szü-

letik (9,2 százalék, az országos 
átlag: 7,8 százalék). A csecse-
mőhalandóság pedig továbbra 
is jellemző. Pozitívum ugyan-
akkor, hogy stagnál, illetve 
időszakonként emelkedik a 
szülések száma Borsodban.

– A családbarát szülészet 
program éppen azt segíti, hogy 
a fiatal párok pozitív élmény-
ként éljék meg az első gyermek 

születését, hogy ne legyen sem-
milyen visszatartó erő az újabb 
gyermekvállalásnál – fogalma-
zott Nagy Gábor orvosigaz-
gató, a szülészeti és nőgyó-
gyászati osztály osztályvezető 
főorvosa. – Ez egy komplex 
program, amiben erősödik a 
hotelszolgáltatás-jelleg vagy-
is azt szeretnénk elérni, hogy 
minél több egyágyas szülő- és 
gyermekágyas szobánk legyen. 
Maximálisan együtt akarjuk 
tudni a családokat, ahol édes-
anya-gyermek-édesapa együtt 
lehet már az első pillanatoktól.

Révész Jánostól, a megyei 
központi kórház főigazgatójá-
tól megtudhattuk azt is, hogy 
erre a programra egy pályázat 
keretében 360 millió forintot 
nyert el az egészségügyi intéz-
mény. Ebből az összegből 120 
milliót építészeti átalakításra 
fordítanak, hogy az anyukák 

minél kulturáltabb körülmé-
nyek között tudják viselni a vá-
randóságukat, tudjanak szülni, 
lehetőség szerint úgy, hogy a 
születésnél az édesapa is ott 
tudjon lenni. A fennmaradó 
240 millió forintból pedig esz-
közöket vásárol a kórház, töb-
bek között ultramodern szülő-
ágyakat is beszereznek.

A családbarát szülészeti el-
látás jegyében szervezte meg 
a védőnők számára interaktív 
szakmaközi konferenciáját a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Központi Kórház és Egye-
temi Oktatókórház Szülésze-
ti és Nőgyógyászati Osztálya. 
Egyebek mellett olyan témák-
ról esett szó az előadások során, 
mint a védőnői várandósgon-
dozás helyzete a megyében, a 
szülészeti genetikai szűrés nap-
jainkban vagy a családközpon-
tú szülészeti ellátás.
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Ismét adományt kapott a 
megyei kórház: ezúttal az 
újszülöttjek voltak a ked
vezményezettek. 

Szabó Roland magánsze-
mélyként mintegy kétszázöt-
ven új ruhát adományozott 
a szülészeti és nőgyógyászati 
osztály számára. Olyan dara-
bokat – törölközőket, tipegő-
ket – hozott, amelyeket újszü-
löttek ellátásához használnak. 
– Érkezett felénk egy megke-
resés, hogy tudnánk-e segíteni.  
Kapva kaptam az alkalmon. 
Remélem jó egészséggel fogják 
ezeket használni a kicsik a kö-
vetkező években – fogalmazott 
Szabó Roland. 

A szülési hajlandóság még 
mindig elmarad az optimá-
listól, jó lenne ha több gyerek 

születne – mondta Nagy Gá-
bor. Az orvosigazgató szerint 
az adományozásban tapasz-
talható társadalmi összefogás, 
egymás segítése csak gyorsít-
hatja a betegek gyógyulását 
és segítheti az egészségügyi 
dolgozók munkáját. – Az idei 
családbarát év, amitől azt vár-
juk, hogy a szülési kedv nö-
vekszik. Szeretnénk, ha több 
újszülött jönne világra, mert 
úgy tűnik, hogy ez kicsit meg-
rekedt. Épp, hogy elérjük az évi 
kilencvenezres szülésszámot. 
Nem titkolt cél, hogy 130-140 
ezer szülésre számítanánk – is-
mertette az orvosigazgató. Az 
adományozási hajlandóság az 
utóbbi időben jelentős mérete-
ket ölt, a mostani alkalom már 
a harmincharmadik volt eb-
ben az évben. 

VONZÓVÁ TENNI  
A GYERMEKVÁLLALÁST

Adománnyal segítették 
az újszülötteket

Az általános sebészeti osz
tály keretein belül hoztak 
létre egy emlősebészeti rész
leget. 

Ezen részleg feladata az, 
hogy minden emlőbetegség 
esetében – amely sebészeti be-
avatkozást igényel -, megfelelő 
színvonalú ellátást tudjanak 
nyújtani a páciensek számára; 
legyen szó egyszerű jóindula-
tú betegségről, plasztikai sebé-
szetet igénylő beavatkozásról, 
vagy adott esetben rosszindu-
latú betegségről.

Az intézmény távlati célja a 
kórházban megteremteni an-
nak a lehetőségét, hogy egy az 
Onkológiai Intézetben egye-
düliként működő osztályhoz 
hasonlóan egy onkoplasztikai 
rehabilitációs sebészeti osztály 
jöjjön majd létre. Ezen cél ér-
dekében a megyei központi 
kórház Semmelweis tagkór-
házának telephelyén működő 
emlő ambulancia átkerült a 
Szentpéteri kapui telephelyre. 
Ezzel egyidejűleg a Semmel-
weis Tagkórház telephelyén 
végzett emlő- és bőrsebésze-
ti beavatkozásokat a megyei 
kórházban végzik el.

Az új részleg egyesíti az ed-
dig külön végzett plasztikai 
sebészeti tevékenységet és a 

teljes körű, kornak megfelelő 
onkológiai – sebészeti hátte-
ret, ezzel megteremti egy ké-
sőbbi centralizált emlő – és 
lágyrész onkosebészeti önál-
ló osztály kiépülését. A bete-
gek ennek köszönhetően egy 
helyen jutnak hozzá az emlő- 
és bőrsebészet teljes palettá-
jához, itt történhet az utó-
kezelés, illetve az onkológiai 
ellátás is. A tevékenységet to-
vábbra is ugyanazon sebész, 
plasztikai sebész és onko-
lógus kollégák végzik, akik 
eddig a betegeket ellátták. 
A fekvő betegek elhelyezése 
a sebészeti osztály felújított, 
onkosebészeti épületében, 
külön erre kijelölt kórter-
mekben történik majd.

A korábban a Semmelweis 
tagkórházban működő emlő 
ambulancia szintén a me-
gyei kórház onkosebészeti 
épületébe kerül át. Az eddigi 
gyakorlattal ellentétben a hét 
minden napján lesz rendelés, 
a betegek ezentúl itt jelent-
kezhetnek bármely, emlővel 
kapcsolatos panaszaikkal. 
A szűrővizsgálatokat végző 
mammográfiás központok és 
a betegek onkológiai kivizs-
gálást koordináló onkológi-
ai szakrendelések működése 
változatlan marad.

Emlősebészetet 
hoztak létre

Pelenkázó ágyakat, tároló
szekrényt és éjjeliszekrénye
ket is készítettek fővárosi 
fogvatartottak a gyermek
egészségügyi központnak.  
A rabok egy jóvátételi prog
ram részeként döntöttek úgy, 
hogy valamit szeretnének 
visszaadni a társadalomnak.

A Büntetés-végrehajtás 
Or  szá gos Parancsnoksága 
(BVOP) és a Borsod-Abaúj-
Zemp lén Megyei Központi 
Kórház és Egyetemi Oktató-
kórház valamint annak gyer-
mekegészségügyi központja 
között nem újkeletű a kapcso-
lat: fogvatartottak korábban 
festettek már ki szobákat, a 
napokban pedig hatan ker-
ti munkába fognak a kórház 
területén – tudatta a megyei 
büntetés-végrehajtási intézet 
parancsnoka. Szeidl Tamás 
hozzátette: ezzel a rabok is 
szeretnék bizonyítani, hogy 
hasznos tagjai a társadalom-
nak és szeretnének valamit jó-
vátenni abból, amit okoztak. 
– Meg kell mondanom, hogy 
Miskolcon nagy az érdeklő-
dés a közösségi jóvátétel iránt, 
a fogvatartottak már várják az 
alkalmat, hogy mikor segít-
hetnek – mondta el.

Orosz Zoltán, a bünte-
tés-végrehajtási szervezet szó-
vivője elmondta, a Budapesti 
Faipari és Kereskedelmi Kft.-
nél készítették a bútorokat, ez 
egy országos kezdeményezés 
tehát. – A fogvatartottakra 
természetesen felügyelnek a 
munkavégzés alatt, a bizton-
sági előírások betartásával 
dolgozhatnak. A szervezet-
nek tizenkét gazdasági tár-
sasága van, valamennyi száz 
százalékos állami tulajdon-
ban. Azoknak a fogvatar-
tottaknak, akik valamilyen 
szakmában járatosak, gya-
korlati helyet tudunk bizto-
sítani számukra. Ők már így 
térhetnek majd vissza a társa-
dalomba; sokkal gyorsabban, 

hatékonyabban tudnak beil-
leszkedni a munkaerőpiacra 
is – ismertette.

Révész János főigazgató örö-
mének adott hangot, hogy cé-
gek, tehetős vállalkozók mellett 
ma már közintézmények, köz-
szervezetek is megjelentek ado-
mányaikkal. A Magyar Hon-
védség kórtermeket festetett ki 
például, a bíróság részéről egy 
jótékonysági futóversenyen 
vettek részt a munkatársak. 
Most pedig a BVOP támogatja 
a kórházat. – A közszférában 
is egyre erőteljesebb az össze-
fogás annak érdekében, hogy 
egymás munkáját segíteni tud-
juk, egyre erősebb a társadalmi 
felelősségvállalás – mondta el a 
főigazgató.

Breitenbach Sándor műszaki 
igazgató ismertette: a BVOP-tól 
most egy nagyobb méretű tá-
rolószekrényt, tizenkettő da-
rab betegágy melletti éjjeliszek-
rényt és nyolc pelenkázó ágyat 
kaptak. Az új eszközök a kora-
szülött- és a gyermek intenzív 
osztályra kerültek. – A gyerme-
kek hangulatát nagymértékben 
segíti, hogy színesek a bútorok; 
a környezet így elviselhetőbb, 
otthonosabb – hangsúlyozta, 
hozzátéve: a büntetésüket töltő 
fogvatartottak a tapasztalatok 
szerint nagy lelkesedéssel, oda-
adással és nagy szeretettel vég-
zik a munkát a kórháznál.

Soós Andrea főorvos kiemel-
te, rendkívül fontos a gyerme-
kek számára, hogy milyen kör-
nyezetben gyógyulnak; nem 
mindegy, milyen kórterem és 
bútorok veszik őket körül. – Ha 
vidám és modern berendezési 
tárgyak, eszközök vannak kö-
rülöttük, akkor jóval könnyeb-
ben viselik a bentlétet – han-
goztatta.

Szűcs Ildikó főorvos végül 
hozzátette, bízik abban, hogy 
folytatódik az együttműködés, 
más szervezetekkel is, a kór-
háznak, az osztálynak és sze-
mélyesen neki is vannak még 
ötletei, mit lehetne fejleszteni.

RABOK KÉSZÍTETTEK BÚTOROKAT



Óriási az érdeklődés a kor-
mány családtámogatási 
programja iránt. Négy év 
alatt huszonnyolcezernél is 
több gyermek születhet csak 
Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyében – erről beszélt Novák 
Katalin a miskolci kormány-
hivatalban. 

Két év alatt csaknem hatezer 
családnak segített a kormány 
családtámogatási programja 
Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyében. 2022-ig pedig újabb 
nyolcezer-nyolcezerötszáz csa-
ládot tudnak támogatni. A ba-
baváró támogatásnak köszön-
hetően három év alatt akár 28 
ezernél is több gyermek szü-
lethet a megyében – mondta 
 Novák Katalin.

A személyi jövedelemadó 
mentességgel a négy vagy an-
nál több gyermeket nevelő 
édesanyák élhetnek. Borsod-
ban ez csaknem 12 ezer anyu-
kának jelent segítséget. Az au-
tóvásárlási kedvezménnyel 
pedig 15 ezer nagycsalád élhet 
a megyében. A falusi CSOK se-
gítségével a megye 358 telepü-
léséből 329 községben tudnak 
lakást vásárolni a családok – 
tette hozzá az családpolitikáért 
felelős államtitkár.

A kormány öt százalékos 
gazdasági növekedésre számít. 
Ebből fedeznék a július 1-jén 
induló családvédelmi akció-
terv programjainak költségét. 

– Ez teszi lehetővé, hogy meg-
valósíthassuk az újonnan in-
duló programokat és hogy a 
jövő évi költségvetésben pedig 
több mint 2200 milliárd forin-
tot szánjunk családtámogatás-
ra – jelentette ki Novák Kata-
lin. 

Rendkívül népszerű az ott-
honteremtési program. A ha-
marosan induló babaváró tá-
mogatás iránt már most nagy 
az érdeklődés. A hitelelengedés 
tavaly elindult, de sokan még 
csak most veszik igénybe és 
egyre többen szeretnének ked-
vezményesen autót vásárolni a 
nagycsaládosok közül. Ezért is 
fontos, hogy az ügyintézőket 
felkészítsék. – A családtámo-

gatások megfogalmazása Bu-
dapesten történik, ugyanakkor 
ezeket helyben veszik igénybe 
az emberek. Fontos, hogy ru-
galmas legyen az ügyintézés a 
kormányablakoknál, felkészült 
emberek fogadják az ügyfele-
ket – mondta az EMMI állam-
titkára.

A Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Államigazgatási Kol-
légium ülésén az államtitkár 
beszélt a szintén a kisgyerme-
kes családokat segítő bölcsőde 
fejlesztésekről is. Novák Ka-
talin kiemelte: míg 2010-ben 
harmincnégy bölcsőde mű-
ködött a megyében, mostanra 
már negyvenegy van és 1400 
gyermek helyett jelenleg 1900 

csöppséget tudnak elhelyez-
ni. A hetven férőhellyel ren-
delkező öt családi napköziből 
negyvenöt lett. Ezek csaknem 
háromszáz gyereknek adnak 
napközben otthont és mostan-
ra harminchat mini bölcsődé-
ben szintén csaknem három-
száz gyerekkel foglalkoznak. 

A jövőben újabb bölcsődék 
épülnek. Erre 10 milliárd fo-
rintot szán a kormány. Ezer új 
bölcsődei férőhelyet hoznak 
létre. Ötszáznál is többet fel-
újítanak. Negyvenhéttel több 
óvodásnak tudnak majd helyet 
biztosítani és valamivel több 
mint háromezer-kettőszáz ovis 
töltheti mindennapjait szebb, 
felújított környezetben.

A héten napközis Erzsé-
bet tábort tartottak a 
Jókai Általános Iskolá-
ban, ahol csütörtökön 
több mint száz kisdiák-
nak osztott ki ötven ki-
logrammnyi gyümölcsöt 
Kiss János alpolgármes-
ter és Kovácsné Budai 
Mária képviselő.

Mire a gyerekek vissza-
értek a mozizásból az is-
kolába, gyümölccsel teli 
asztal várta őket az aulá-
ban. Almával, banánnal, 
cseresznyével, nektarin-
nal és körtével volt tele a 
Jókai Mór Református Ál-
talános és Alapfokú Mű-

vészeti Iskola megterített 
asztala.

– Próbáljuk a gyerekeket 
a gyümölcsön keresztül az 
egészséges étkezés felé te-
relni – emelte ki Kiss János 

alpolgármester. Hozzátette: 
ez egy kiváló alkalom volt 
arra, hogy egyszerre okoz-
zunk meglepetést és mu-
tassunk utat az egészsége-
sebb életmód felé.

A Selyemréti Strandfürdő felké-
szült az igazi kánikulára: plusz 
kasszákat nyitottak a Baross Gábor 
utcai parkolóban is, így nem kell 
órákat sorban állni a fürdőzőknek 
a legnagyobb hőségben.

Július lehet az eddigi legforróbb 
hónap, így a selyemréti strandon már 
készülnek a kánikulára. Három plusz 
kassza megnyitásával könnyítik meg 
a bejutást. A főbejárat mellett nyitot-
tak egy nyári pénztárat, és most már 
a Baross Gábor utcai köves parko-
ló felől is be lehet menni a strandra: 
itt most már két kassza működik. A 
Baross Gábor utcai parkolót pedig 
rendbe tették, amit a fürdőzők ingyen 
használhatnak. 

Június 21-22-én ismét felpe-
zsdül az avasi pincesor, élő-
zenei koncertek, minőségi 
borok, fröccsök és ínycsik-
landó gasztro élmények vár-
ják a szórakozni vágyókat.

A Miskolc belvárosában ta-
lálható Kisavas történelmi vi-
galmi negyedében megren-
dezésre kerülő Fröccsfesztivál 
a Múzeumok Éjszakája prog-
ramsorozat időpontjában vár-
ja majd a szórakozni vágyókat, 
hogy élőzenei programokat 
hallgatva, borospohárral a ke-
zükben sétáljanak a nyitott pin-
cék és borpontok között, és 
kóstoljanak a gasztroműhelyek 
kulináris kínálatából.

Az ingyenesen látogatható 
kétnapos rendezvény mindkét 

napján élőzenei koncertek vár-
ják a fesztiválozókat, idén már 
négy helyszínen. A zenei kíná-
latban jazz, folklór, pop és rock 
is megtalálható lesz. A fellépők 
között lesz a Mizrab, a Zenegép, 
a Latin Projekt, a Zolio Art Pro-
ject, a Melounge Duó, Pádár 
Alexandra formációja a Piros 

Cipellők, Szécsi Viktória és Vízi 
Viktor, a rockabilly zenét játszó 
Dynamite Dudes és számos ut-
cazenész. Pénteken az Agyag-
banda, 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 hagyo-
mányait követve a helyszínen 
megvásárolható fesztiválpo-
harakba az ingyenes szódából 
a különböző fröccsöket min-
denki magának keverheti a 
balatoni, bükki, egri, tokaji és 
villányi pincészetek boraiból 
a két napra fesztivál utcává 
váló kisavasi pincesoron.

A rendezvényre a belépés 
díjtalan, a koncertek ingyene-
sen látogathatók. Kiszolgálás a 
borpontokon megvásárolható 
fesztivál poharakba történik. A 
szervezők a programváltozás 
jogát fenntartják. Bővebb in-
formáció a facebook.com/mis-
kolcifroccsfesztival oldalon. 
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Fröccsfesztivál a Kisavason

EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA 
NEVELNEK

Felkészültek 
a kánikulára

Kilencedik alkalommal 
rendeztek családi napot 
Komlóstetőn. A gyereke-
ket játékok, a felnőtteket 
pedig színpadi programok 
és főzőverseny is várta.

Volt, aki háromféle hús-
ból készített vörösboros 
sertéspörköltet nokedlivel, 
más babgulyást főzött, amit 
„Komlósgulyásnak” ne-
vezett el. – Négyfajta húst 
használtunk hozzá: oldalast, 
lapockát, csülköt és füstölt 
húst – tudtuk meg a sza-
kácstól, amint megkavarta a 
rotyogó levest a bográcsban.

A rendezvényt Kriza Ákos 
polgármester nyitotta meg. 
– A komlóstetői családi 
nap múltja IV. Béla idejére 
nyúlik vissza: a miskolciak 
ugyanis ide menekültek a ta-

tárok elől. Miután a tatárok 
elmentek, az itt lévők nagy 
mulatságot tartottak. Van te-
hát mire visszatekinteni. A 
több éve megszervezett ren-
dezvény megerősítette a he-
lyi közösséget. 

Gazdusné Pankucsi Ka-
talin elmondta, évről évre 
egyre többen vesznek részt 
a rendezvényen. – Most hu-
szonnégy csapat főz ötszáz 
főre. Családostul jönnek ki 
az emberek, mi pedig na-
gyon fontosnak tartjuk a 
családot és az együttélők 
közösségét itt, Komlóste-
tőn – összegezte a terület 
képviselője, aki elmondta, a 
szolgáltatások köre bővült, 
hiszen egy szűrőbuszban 
csontritkulást mérnek, lá-
tás-, hallásvizsgálat van, va-
lamint tüdőszűrés.

A Miskolci Városgazda 
megrendelte a légi szú-
nyogirtást, mintegy ezer 
hektáron.

A biológiai szúnyoglár-
va-irtásnak köszönhető, 
hogy Miskolcon csak a csa-
padékos időjárást követően 
nőttek ugrásszerűen a szú-
nyogok miatti bejelentések. 
Az esős május és a hirtelen 
jött meleg rendkívül ked-
vező feltételeket teremtett 
a vérszívóknak. Ráadásul a 
múlt szerdától vasárnapig 
tartó hőség is nehezítette 
a szúnyoggyérítést. A légi 
permetezések többségét le 
kellett állítani, a nagy me-
legben ugyanis a szúnyogok 
többsége késő estig megbú-
jik a növényzetben, az éjsza-
kai munkavégzést viszont a 

repülési szabályok nem en-
gedik meg.

Kedd este végre ideálisak 
voltak a körülmények, így 
megkezdhették az irtást. A 
vegyszer emberre és meleg-
vérű állatokra veszélytelen, 
csak a szúnyogokat pusztít-
ja el. A légi szúnyoggyérí-
tést a Bogármérnökség Kft. 
kezdte meg Miskolc köz-
igazgatási területén, mint-
egy 50-100 méternyire a 
földtől, sőt, volt, ahol még 
alacsonyabbra is repült, 
hogy minél alacsonyabb-
ra tudják húzni az irtósze-
res réteget. A kiemelt városi 
rendezvényeket is figyelem-
be vették, amikor a Miskol-
ci Városgazda megrendelte 
a légi szúnyogirtást. Mint-
egy ezer hektárnyi területet 
szórtak meg a repülőről.

Megkezdték a légi 
szúnyogirtást 

Ötszáz főre főztek 
a családi napon
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Fontos számomra, hogy embe-
rekkel foglalkozhatok a munkám 
során, az ápolásban pontosan ez 
a szép és egyben néha nehéz is – 
mondja Varholik Dávid, aki két éve 
dolgozik a megyei központi kór-
házban, tavaly pedig a szakmák eu-
rópai bajnokságán ezüstéremmel 
bizonyította rátermettségét.

Az 1995-ben Miskolcon született 
Varholik Dávid a Fényi Gyula Je-
zsuita Gimnáziumban érettségizett, 
majd a Ferenczi Sándor Egészség-
ügyi Szakgimnáziumba jelentkezett. 
Az ápolás felé irányult figyelme, így 
2016-ban gyakorló ápoló, majd egy 
évvel később ápoló szakképesítést 
szerzett.

2017 augusztusától dolgozik a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Közpon-
ti Kórház és Egyetemi Oktató Kórház 
Kardiológiai Osztályán. Munkatár-
sai szerint a betegellátásban precíz, 
holisztikus szemléletű, megbízható, 
ápolói munkáját kiemelkedő szín-
vonalon, lelkiismeretesen, a legna-
gyobb gondossággal végzi.

– Tetszett a közeg már a gyakor-
latok alkalmával is és jó érzés volt, 
hogy segíthetek a betegeknek, ha 
máshogy nem, akár csak egy kedves 
szóval vagy mosollyal szebbé tehe-

tem a kórházban töltött napjaikat. A 
2017 tavaszán megrendezett Szakma 
Sztár Fesztiválon megnyerte az ápo-
ló szekciót, a versenyen osztályfőnö-
ke, Csopják Judit javaslatára indult 

el. Hét társával jutott tovább, majd 
egy újabb fordulót követően hárman 
kezdhették meg a felkészülést a 2018-
as EuroSkills nemzetközi megmé-
rettetésre, azaz a szakmák európai 

bajnokságára. Végül Dávidot válasz-
tották ki, aki képviselhette hazánkat. 
Mentora Fehér Zsuzsanna volt.

– A felkészülés hónapjai alatt az 
ország több kórházában jártam, na-
gyon sok dologba beleláttam. A ver-
senyen nagyon erősen kiütközött az 
is, ha valaki mozgott már ebben a 
közegben, dolgozott már kórházban, 
vagyis ha már gyakorlatban is tud-
ta alkalmazni azt, amit elméletben 
megtanult – húzza alá Dávid.

A Magyar Kereskedelmi és Ipar-
kamara, valamint az Állami Egész-
ségügyi Ellátó Központ is ösztön-
díjjal támogatta a fiatal ápolót. A 
versenyen komoly kihívást jelentő 
feladatokat kellett megoldania Dá-
vidnak, akár sebkötözésről vagy ott-
honápolásról, kórházi ellátásról volt 
szó, mindenhol megállta a helyét 
– ezüstéremmel bizonyította ráter-
mettségét, hivatása iránti elkötele-
zettségét.

A beteggondozás területén elért 
magas szintű szakmai tudása, elhiva-
tottsága révén Varholik Dávidot mél-
tónak találták a Benkő Sámuel díjra.

A belgyógyászat csapatmunka, 
egymást segítjük a fiatal és idősebb 
kollégáinkkal – mondja Dr. Grenda 
Andor, akit életútja és szakmai el-
hivatottsága, valamint a betegekhez 
való empatikus hozzáállása alapján 
találtak méltónak a Benkő Sámuel 
díjra.

Grenda Andor Sajószentpéteren 
született 1960-ban. Orvosi diplomát 
a Debreceni Orvostudományi Egye-
tem Általános Orvosi Karán szerzett. 
– A családban egyedül apám volt or-
vos. Úgy nőttem fel, hogy láttam ezt 
az életformát és ez indított el ezen a 
pályán – emlékszik vissza.

A mezőkövesdi belgyógyászaton 
kilenc évet töltött el. Elmondása sze-
rint a kezdetben ismeretlen város 
meghatározó szerepet játszott szak-
mai és emberi fejlődésében. – Az itt 
élők megtanítottak egymás kölcsö-
nös tiszteletére és megbecsülésére. A 
kis kórház családias légkörében is-
merkedtem meg az emésztőszervi 
műszeres vizsgálatokkal és szerettet-
ték meg velem a belgyógyászat ezen 
ágát is – mondja Dr. Grenda Andor, 

aki ezt követően 2 évig volt házior-
vos Martin-kertvárosban. A Miskol-
ci Semmelweis Kórház I. belgyógyá-
szati osztályára került ezután, ahol 
szintén kiváló kollégák segítésével si-
került megbecsült munkacsoportot 
kialakítaniuk. A gasztroenterológia 
szakvizsgát itt szerezte meg. Főorvosi 
kinevezése sem gátolta a napi betegel-
látásban, egyre nagyobb tapasztalatot 
szerzett a fiatalokat is sújtó gyulladá-
sos bélbetegségek kezelésében.

2008 januárjától a megyei közpon-
ti kórház II. belgyógyászati osztályán 
dolgozik részlegvezető főorvosként. 
Folyamatosan részt vesz az orvostan-
hallgatók, szakorvosjelöltek oktatásá-
ban, képzésében. – Amikor elkezd-
tem dolgozni, a kollégáim nagyon 
sokat segítettek. Az egyetemről kike-
rülve egy fiatal nem feltétlenül tudja 
alkalmazni az elméletet. Sok ügyes és 
okos fiatal kollégám van, de fontos az 
idősebbek tapasztalata.

Tudományos konferenciákon 
gasztroenterológiai, belgyógyásza-
ti témákban számos előadást tartott. 
A szakmai munka elismerése lehe-
tőséget adott számára, hogy a világ 

különböző részein részt vehessen a 
legmagasabb szintű szakmai fóru-
mon és az ott szerzett tapasztalatokat 
hasznosíthassa a mindennapokban. 
– Mindig tanulhatunk valami újat, a 
tudásunkat újabb és újabb informáci-

ókkal bővíthetjük – teszi hozzá. – Az 
ember élete végéig tanul. Szeretek be-
szélgetni a betegekkel a kezelés előtt; 
megkérdezem, hogy érzik magukat, 
először nem a beutalóikra, leleteikre 
vagyok kíváncsi. Aztán elmondom, 

hogyan fogom elvégezni a vizsgálatot. 
Nyilván mindenki szorong ezektől 
a beavatkozásoktól, de véleményem 
szerint így csökkenthető a stressz-
helyzet – mondja, hozzátéve: szereti 
is végigvinni a betegek kivizsgálását.

Gyerekkorában sok kedves tanára 
volt, talán ezért is választotta ezt a pá-
lyát. Dr. Gergelyné Dr. Kemény Kata-
lin pedagógusi és kutatási munkáját, 
keresztény értékrendű tevékenységét 
ismerik el idén Pedagógiai díjjal. 

Dr. Gergelyné Dr. Kemény Katalin 
Sátoraljaújhelyen született, Miskolcra 
csak később került. Szerencsen dolgo-
zott, mielőtt a megyeszékhelyen ka-
pott állást.

– Általános és középiskolai taná-
raim kedvesek voltak számomra, ők 
példát jelentettek az életemben. Több 
tantárgyat is kedveltem, a magyart és 
a kémiát is, de végül a matematika és 
a földrajz mellett döntöttem. Ez a pá-
rosítás abban az időben elég rendha-
gyónak számított, csak Szegeden volt, 
így oda jártam iskolába. Meggyőződé-
sem, hogy a matematika mindenhez 
társítható, a földrajz pedig betekintést 
ad mind a társadalom-, mind a termé-
szettudományokba.

– Nagyon szeretek a Fráterben dol-
gozni, az iskola értékrendje azonos az 

enyémmel – hangsúlyozza Gergelyné 
Kemény Katalin.

Az újraindulás utáni első tanévtől, 
1992-től tagja a Fráter György Kato-
likus Gimnáziumnak. Mindig fon-
tosnak tartotta az önképzést, számos 

konferencián és továbbképzésen vett 
részt. Önálló kutató munkát is folyta-
tott, aminek eredményeképpen doktori 
címet szerzett. Nagy hangsúlyt fektet a 
tehetséggondozásra, a tanórákon kívül 
is szinte napi rendszerességgel foglal-

kozik diákjaival. Eredményes felkészí-
tő munkáját bizonyítja, hogy tanulói 
mindkét tantárgyából sikereket értek 
el. Kiemelt figyelmet fordít a hátrányos 
helyzetűek, valamint a sajátos nevelési 
igényű gyermekek fejlesztésére.

Évek óta fő szervezője intézmé-
nyében az országos kompetenciamé-
résnek. A város általános iskoláiból 
érkező tanulóknak szakkört vezet. 
Rendszeresen kapott felkérést érett-
ségi vizsgáztatásra. Német nyelvtudá-
sának köszönhetően volt szakmai ve-
zetője egy csereprogramnak is, ami a 
Fráter és egy passaui gimnázium kö-
zött zajlott. Osztályfőnökként is ki-
emelkedő munkát végez.

– Szerintem egy tanár a megnyilat-
kozásaival is formálja az embereket, 
akarva-akaratlanul közvetít valami-
lyen értéket. A tanárnak egyszerre 
nevelni és tanítani is kell, nem lehet 
különválasztani a két tevékenységet. 
Én pedig mindig szerettem volna ta-
nítani is.

Dr. Gergelyné Dr. Kemény Katalin 
a fenntartó Egri Főegyházmegye ré-
széről 2005-ben a Pro Magnanimi-
tate Tua ezüst fokozatát vehette át. 
2007-ben Pro Hominibus elismerést 
kapott, 2019-ben pedig a Szent Gel-
lért-díj arany fokozatával ismerték el 
munkáját.

EURÓPÁBAN IS BIZONYÍTOTT – HIVATÁSA ÁPOLÓ

Vallja, a beszélgetés is csökkenti a stresszt

EGY TANÁR AKARVA-AKARATLANUL IS FORMÁL
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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 karban-
tartás 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 radi-
átorszelepeket a nyári időszakban ütközésig balra kell fordítani, teljesen nyi-
tott állásba, és javasolt így hagyni a fűtés őszi beindításáig. Ezzel megnövelhet-
jük 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 szakcé-
gek, 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 el-
végezni, 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

Igényes nyáresti könnyűzene – 
Muzsikáló udvar Miskolcon
A Filharmónia Muzsikáló 
Udvar programja már több 
tízéves múltra tekint vissza 
Miskolcon. Eddig is belvárosi 
terek – a Csodamalom Báb
színház szabadtéri színpada 
és a Miskolci Galéria belső ud
vara – adott otthont ezeknek a 
szabadtéri koncerteknek, idén 
azonban – egyetlen előadás ki
vételével – templomkertekben, 
templomudvarokban csendül
nek fel ezek a nyáresti könnyű
zenék. 

– Az igényes könnyűzene ke-
rül a középpontba, így a jazztől 
a klezmeren át, a párizsi sanzo-
nokon keresztül, egészen a bal-
káni ritmusokig jutunk majd 
el a koncerteken – tudtuk meg 
Fehér Jánostól a Filharmónia 
Magyarország régióvezetőjé-
től. Kiemelte: olyan helyeken is 
megfordulhatnak a hangver-
senyre érkezők, ahol nem feltét-
lenül járhattak még korábban. 

A Muzsikáló Udvar sorozat 
első hangversenye július 2-án, 
kedden 19 órától kezdődik a mi-
norita templom udvarán, ahol a 
„Balkáni talpalávalót” a Zűrös 
Banda szolgáltatja majd. 

A négy éve alakult Zűrös Ban-
da zenéjében a különböző ke-
let-európai és balkáni zenei ha-
gyományok – román, magyar, 
macedón, cigány, szerb – mel-
lett a jazz és a modern tánczenék 
kapaszkodnak össze, két szaxo-
fonnal, dobfelszereléssel és egy 
Junior Prima díjas énekesnővel 
– tudtuk meg Varga Kornéltól, 
a Zűrös Banda frontemberétől. 
Ebből a különböző kultúrákat és 
zenei stílusokat magába foglaló 

elegyből alakul ki a Zűrös Ban-
dát jellemző egyéni zenei arcu-
lat. Koncertjeiket erő, lendület 
és energia jellemzi. A világ leg-
rangosabb világzenei listáját hu-
szonnégy ország ötven világzenei 
rádiós szakemberének szavazatai 
alapján állítják össze és teszik 
közzé minden hónap elején.

A Zűrös Banda első lemeze 
2015-ben felkerült a nemzet-
közi világzenei toplistára. A su-
pergroupnak is tekinthető csa-
pat debütáló albuma a World 
Music Charts Europe (WMCE) 
novemberi listáján a 17. helyet 
foglalta el. Az együttes a magyar 
világzenei színtér jól ismert ze-
nekarainak tagjaiból verbuváló-
dott. Az alapításban leginkább 
az játszott szerepet, hogy mind-
annyian rajonganak a modern 
balkáni zenéért.

Básits Branka a szerb, 
makedón és bolgár népzenét 
játszó Pravo énekesnője és az 
egyik legtehetségesebb hazai 
női előadó. Varga Kornél gitá-
ros, a Fianna és a Fabula Rasa 
zenekarból ismert, ahogy Ker-
tész Ákos dobos is, aki a Fabu-
la Rasa mellett egyben számos 
hazai és külföldi jazz projekt 
közreműködője. Boros Attila 
basszusgitáros a hazai világ-
zene alapzenekarában, a Ma-
kámban is játszik, Bede Péter 
szaxofonos szintén több  folk-, 
világzenei és jazz produk-
cióban muzsikál, köztük a Ba-
logh Kálmán Gypsy Cimba-
lom Bandben vagy a Fanfara 
Complexában. Babcsán Bence 
szaxofonos pedig a balkáni ze-
nét játszó Babra Zenekart erő-
síti. 

Filharmónia Muzsikáló udvar nyári programjai:
Július 2. 19.00 Minorita templom udvara: Balkáni talpalávaló, 

Zűrös Banda
Július 30. 19.00 Gárdonyi Művelődési Ház kertje: A varázslatos 

klezmer, David Klezmer Band
Augusztus 13. 19.00 Evangélikus templom udvara: Jazz est, 

Berki Tamás – ének, Bundzik István – zongora
Augusztus 27. 19.00 Nyilas Misi Ház udvara: Párizsi sanzonok 

– a harmonika világa, Győrfi Anna – ének, Kéméndi Tamás - 
harmonika



Miskolc is kiemelt helyszí-
ne az „Egy vérből vagyunk!” 
mottót viselő hatnapos jóté-
konysági futásnak. Sátoralja-
újhely, Sárospatak és Szerencs 
után a borsodi megyeszék-
helyre június 24-én érkeznek 
a futók, akikhez csatlako-
zik Deák-Bárdos Mihály és a 
Gyarmati Dezső Sport Általá-
nos Iskola diákjai is.

A véradással egybekötött jó-
tékonysági sporteseményen az 
ötszáz kilométeres távot felkért 
ultrafutók teljesítik, akikhez 
bizonyos szakaszokon lehet 
csatlakozni. A cél minél széle-
sebb körben felhívni a figyel-
met a véradás fontosságára, és 
egyben segíteni a kárpátaljai 
Szent Mihály Gyermekottho-
non is.

A résztvevők annyit, ameny-
nyit fizikai felkészültségük meg-
enged, illetve amennyit sze-
retnének. A futók egy bolyban 
futnak egy záró-, kísérő autó 
előtt haladnak, így csak azok a 
futók tekinthetők a jótékonysá-
gi futás résztvevőinek, akik nem 
szakadnak le a bolytól. Az Or-
szágos Vér ellátó Szolgálat meg-
bízásából szervezett véradó jó-

tékonysági futás június 21-én 
kezdődött a Vereckei-hágónál, 
ahonnan Rát – Kisszelmenc – 
Nagyszelmenc – Nagykapos, 
majd Sátoraljaújhely, Sárospatak 
és Szerencs érintése után június 
24-én, hétfőn érkeznek meg a 
résztvevők Miskolcra, a Fonoda 
utcára, ahonnan a megyeházáig 
futnak. A miskolci véradás 14.00 
órától lesz a megyeháza előtt. 

Harmadik alkalommal 
rendezi meg a Deboti VSE 
Hejőkeresztúrban orszá-
gos vitorlás versenyét, az 
Expert Fps Kupát, június 
29-30-án. A kupa a Magyar 
Vitorlás Szövetség ver-
senynaptárában szereplő 
versenyek közül az egyetlen 
kiemelt (1.2 faktorszámú) 
ranglista verseny, amelyet a 
Dunától keletre rendeznek. 

Lokálpatrióta cégeknek a 
Deboti sportegyesületnek és 
néhány lelkes sportembernek 
köszönhetően újjáéledt az egy-
kor nagy hagyománynak szá-
mító vitorlázás Miskolc kör-
nyezetében. Tavaly csaknem 
harmincan vettek részt a verse-
nyen, idén több mint negyven 
nevezőre számítanak a szerve-
zők. Hajdú László az Expert 
Társaságok tulajdonosa kifej-
tette, szeretnék megmutatni, 
hogy ennek a sportágnak is 
helye van Miskolcon, illetve a 
megyében. Idén először gaz-
dára talál a Kelet-Magyaror-
szág vitorlázásáért Expert FPS 
díj is a versenyen, szombaton 
18 órától pedig kerekasztal-be-
szélgetést tartanak a verseny 
helyszínén, melynek témája az 
egykezes vitorlázás lesz.

Miskolc önkormányzata 
ötszázezer forinttal támogat-
ta az idei versenyt. Rakaczki 
Zoltán sportért felelős polgár-
mesteri biztos kiemelte, Mis-
kolc önkormányzata a ren-
dezvény támogatásával nem 
csupán az eseményt támogat-

ja, hanem azt az elképzelést és 
sportszakmai tevékenységet is, 
ami a vitorlás sportban folyik. 
Felidézte, hogy a kilencvenes 
évek előtt nagyon komoly ha-
gyománya volt a vitorlázásnak 
a Miskolc környéki tavakon, 
ami a kétezres években sajnos 
feledésbe merült. Abban, hogy 
ez a sportág ismét erőre kapott 
és kezd népszerűvé válni, a 
Deboti VSE-nek elvitathatat-
lan érdemei vannak. Az egye-

sület munkássága kiemelkedő, 
hiszen foglalkoznak gyerekek-
kel, felnőttoktatással és tábo-
rok szervezésével. Az elmúlt 
öt évben több mint hatszáz fő 
vitorlázott náluk.

A verseny szakmai szerve-
zését Bödör Gergely, a Deboti 
VSE szakmai vezetője, világ-
bajnoki ezüstérmes és több-
szörös magyar bajnok vi-
torlázó végezte. Mint mondta, 
két hajóosztály, a kalóz és a 

finn vesz részt a versenyen. 
Három-három futamot ter-
veznek a kétnapos versenyen. 
– A finn hajóosztály olimpiai 
hajóosztály, amiben van reg-
náló világbajnokunk, Berecz 
Zsombor személyében, aki 
a legutóbbi Európa-bajnok-
ságon dobogós helyezést ért 
el – emelte ki. Az elmúlt tíz 
évben, ha találkozott miskol-
ciakkal és szóba került a vi-
torlázás, kiderült, hogy zömé-
ben a Balatonon vitorláznak. 
– Ezt a tendenciát szeretnénk 
átfordítani, amiben Mis-
kolc önkormányzata nagyon 
nagy segítséget nyújt azzal, 
hogy támogatja a versenyt 
és a sportágat – tette hozzá a 
szakmai vezető. A helyszínt 
a Demeter Vitorlás Kemping 
biztosítja.

Az MVSC Sporttelepen új 
futókör várja a sportolni 
vágyókat. Főleg azokra a 
lakosokra számítanak, akik 
már korábban is oda jártak 
mozogni. 

Rakaczki Zoltán elmondta, 
a sporttelep 2018-as felújí-
tása nem tartalmazta a sala-
kos futókör felújítását. – Erre 
most került sor az üzemeltető 

Miskolci Sportcentrum Kft. és 
három önkormányzati képvi-
selő, Szécsényi Marianna, Kato-
na Ferenc és Molnár Péter ösz-
szefogásának köszönhetően. 
A pálya új salak burkolatot és 
szegélyeket kapott. Az új salak 
megvásárlása és szállítása, az 
összesen kétszázhat folyómé-
ter szegély készítése, valamint 
az építési törmelék elszállítá-
sa, ártalmatlanítása mintegy 
2,6 millió forintba került – 

foglalta össze az MVSC ügy-
vezetője.

A költségekhez a képviselők 
egyenként félmillió forintot tá-
mogatással járultak hozzá kép-
viselői alapjukból. Az ötletgaz-
da Katona Ferenc volt. – Aktív 
futó vagyok és a legegészsége-
sebb felületet a salak biztosít-
ja az ízületeknek. Akkor is ez 
a legjobb, ha több figyelmet, 
gondoskodást igényel, mint 
egy rekortán pálya. Már több-

ször jeleztem, hogy meg kell 
tartani a futókört az amatőr 
futóknak.

Az MVSC Sporttelepen 
ugyanis elsődlegesen egyesü-
leti keretek között lehet spor-
tolni, a lakossági használatot 
éppen a futás jelenti. Molnár 
Péter önkormányzati képvi-
selő elmondta, sokan járnak a 
Vörösmarty városrészről a pá-
lyára. – Tudom, hogy sokan 
használják sportolásra a közeli 
pályát, mert csak át kell sétálni 
a hidakon. Ráadásul közel van 
az Andrássyhoz, a Bláthyhoz 
és a Kóshoz is, vagyis a gyere-
keknek is lehetőséget biztosít a 
mindennapi mozgásra.

Az ügy mellé állt Szécsé-
nyi Marianna is, aki a martin-
kertvárosiakat képviseli. – Nap 
mint nap járok el itt és már an-

nak is nagyon örültem, mikor 
a tavalyi felújítás megtörtént, 
szemet és szívet melengető 
volt. Ezen túl több olyan terü-
lete van Martinkertvárosnak, 
ami szintén alkalmas sporto-
lásra, bízom abban, hogy el is 
tudok jutni ezek megvalósítá-
sáig.

Fontos szerepet tölt be tehát 
a sporttelep a környező lakók 
életében A futókör rendbeté-
telét ezek figyelembe vételével 
fontos feladatának tekintette 
az üzemeltető Sportcentrum 
Kft., de az üzemeltetéssel járó 
számos egyéb feladat és költség 
mellett ennek 2-3 év múlva lett 
volna realitása. Annak köszön-
hetően azonban, hogy a há-
rom önkormányzati képviselő 
felkarolta az ügyet, már most 
megvalósulhatott a fejlesztés.
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MEGÚJULT A FUTÓKÖR
Tovább szárnyal a hazai 
öttusa fiatal tehetsége. 
Remek teljesítményének 
köszönhetően ezúttal egy 
felnőtt bajnoki ezüsté-
rem érkezett Guzi Blanka 
gyűjteményébe. 

Gyors egymásutánban, 
a magyar bajnokságon és a 
szintén hazai világkupán is 
a dobogó második fokára 
állhatott fel a fiatal miskolci 
talentum. Kitűnő produk-
ciót nyújtva, ezüstéremmel 
zárta a budapesti öttusa 
 országos bajnokságot Guzi 
Blanka. A miskolci Úszó és 

Öttusa Club tehetséges fia-
tal, junior Európa-bajnoki 
bronzérmese hibátlan tel-
jesítménnyel, maximális 
pontszámmal zárta a lovag-
lást. Blanka a futószámok-

ban is nagyszerűen helyt 
állt, megközelítette a végső 
győztes Alekszejev Tama-
rát, de befognia nem sike-
rült. Az öttusa válogatott 
miskolci üdvöskéje végül 
egy ponttal megelőzve el-
lenfelét, a dobogó második 
fokára állhatott. Guzi Blan-
ka magyar bajnoki ezüstér-
mének értékét csak tovább 
növeli az a tény, hogy fel-
nőtt mezőnyben szerezte 
értékes helyezését. 

Guzi Blanka egy hónap 
múlva rajthoz áll a junior 
vb-n, majd egy kéthetes pá-
rizsi edzőtábor következik. 

Ezek után augusztus ele-
jén, Nagy-Britannia ad ott-
hont a felnőtt Eb-nek, majd 
szeptember elején jön a vár-
va várt budapesti világbaj-
nokság.

Július 21-én rendezik a III. 
Diósgyőri vár trailt. 

A rendező Marathon Club 
és partnere, a Miskolc Egész-
séges Ifjúságáért Alapítvány 
ezúttal is három távot kínál 
a terepfutás kedvelőinek a 
július 21-i versenyen. A Joy-
son Félmaratont választók-
ra 19,407 km, a Nomád Kis-
maratonra nevezőkre pedig 
8,021 km teljesítése vár. Ez-
úttal is gondoltak a legkiseb-
bekre, akik 1,4 km-t teljesít-
hetnek majd a Diósgyőri vár 
körül. Kedvezményes előne-
vezésre július 14-én délig van 
lehetőség a maratonclubmis-
kolc.hu oldalon, de nevezni 

a verseny napján, a helyszí-
nen is lehet. A III. Diósgyőri 
vár Trail harmadik állomá-
sa a tavalyi sikeres szezon 
után idén is útjára indított 
„Miskolc-Joyson Félmara-
ton TOUR” elnevezésű futó-
verseny-sorozatnak. A széria 
egyediségét az adja, hogy az 
erőpróbákat kiemelt helyszí-
neken, illetve csodaszép ter-
mészeti környezetben, egy ki-
vétellel Miskolc turisztikailag 
és idegenforgalmilag frekven-
tált helyszínein hívják élet-
re. Az összetett értékeléséhez 
mindössze arra van szükség, 
hogy a sorozat hét versenyén 
legalább hat félmaratont je-
gyezzenek a futók.

Ezüstérem az ob-ról

Júliusban újra  
Diósgyőri vár trail

EGY VÉRBŐL VAGYUNK – JÓTÉKONYSÁGI FUTÁS MISKOLCON IS 

VAN HELYE A VITORLÁZÁSNAK
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Harminc csapat vett részt a 
megyei kosárlabda szövet-
ség nyárindító 3x3-as baj-
nokságán.  

Tavaly Miskolcon, az egyete-
mi szabadtéri pályán rendeztek 
először 3x3-as tornát a LIONS 
Club támogatásával, melyet 
2019-ben már négy hasonló 
torna követett. Idén június kö-
zepén tartották a nyárindító 
LIONS Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei 3x3-as Bajnokságot 
harminc csapat részvételével.

A százhúsz versenyző há-
rom korosztályban mérhette 
össze tudását az egésznapos 
rendezvényen. A legfiatalabb 
tíz éves, míg a legidősebb já-
tékos ötvenkilenc éves volt, 
akik egyforma elszántsággal 
küzdöttek. A helyszín ismét a 
Miskolci Egyetem, de ezúttal 
– a hőségriadóra tekintettel 
– a Körcsarnok „parkettjét” 
koptatták a résztvevők.

– Nagy örömünkre szol-
gált, hogy idén is elfogadták 
meghívásunkat a DVTK ke-
rekesszékes kosárlabdázói, 
akik lehetőséget biztosítot-
tak az érdeklődők számára, a 
kerekesszékes kosárlabdázás 
kipróbálására – fogalmazott 
Bene Szilárd, a megyei sport-
ági szövetség ügyvezetője. 
- A mérkőzések szünetében 

pedig dobóverseny színesí-
tette az eseményt, ahol érté-
kes tárgyjutalmakat lehetett 
nyerni. A 3x3-as kosárlabda 
vitathatatlanul a világ egyik 
legnépszerűbb, legnagyobb 
tömegeket megmozgató 
sportja. Játékosai között ott 
vannak az amatőr sportsze-
retők éppen úgy, mint a ha-
gyományos, 5×5-ös kosár-

labdát profi szinten művelő 
játékosok. Magyarországon, 
pár év leforgása alatt rendkí-
vüli népszerűségre tett szert 
a 3x3-as kosárlabda, de nem 
csak hazánkban, hanem vi-
lágszerte is óriási érdeklő-
dés övezi, melynek eredmé-
nyeképpen a tokiói olimpián 
már önálló sportágként fog 
szerepelni.

Minden szempontból külön-
leges szeptember elé néznek 
majd a diósgyőri birkózók, 
hiszen a sok éves hányattatás 
végére érnek és a tervek sze-
rint szeptemberben átadják 
új otthonukat. Megvalósul 
egy másik nagyon fontos 
fejlesztés, egy ultramodern 
orvos-diagnosztikai központ 
kialakítása is.

Balla László műszaki projekt-
menedzser ismertette a diós-
győri birkózók már körvonala-
zódó új otthonának részleteit. 
Amennyiben minden a tervek 
szerint halad, úgy a nyár végén, 
szeptemberben vehetik birtok-
ba új, minden igényt kielégítő 
termüket a DVTK erős embe-
rei. Ugyanilyen jól halad a klub 
orvos-diagnosztikai központ-
jának kialakítása, ami a stadi-
onnal szemben található épü-
let földszintjét foglalja majd 
el. Az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma segítségével meg-
valósuló beruházás pedig új 
pályára állíthatja, az eddig is 
eredményes utánpótlás neve-
lést. A régi, legendás csarnok 
után több nehéz esztendőt kö-
vetően találhatnak otthonra a 
diósgyőri birkózók. A tervek 
szerint július végén levonul a 
helyszínről a generálkivitele-
ző, akkor kezdődhet meg a 435 
négyzetméteres birkózó terem 
feltöltése sportszerekkel. 

Szinay Attila, a DVTK-MISI 
elnöke elmondta, számítanak 
arra, hogy a DVTK mögött 
épülő multifunkciós csarnok-
ban akár nagyobb, nemzetközi 
versenyeket is megrendezhet-

nek. – Diósgyőr egy olyan pont 
lesz a közép-európai sportléte-
sítmények terén, amiről még 
sokat fognak hallani nemcsak 
az országon belül, hanem kí-
vül is.

Az építkezés végét izgalom-
mal várják. – A kivitelezővel 
és a megrendelővel folyama-
tosan kapcsolatban állunk. Ha 
visszatekintünk az indulás-
ra, meg kell említenem, hogy 
az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma segítségével lett 
kiemelt egyesület az DVTK 
és valósult meg a sportfinan-
szírozás és a létesítményfej-
lesztés. Feladatunk lett az is, 

hogy régiós központ legyünk. 
A Magyar Birkózó Szövetség 
elnöksége pozitívan beszélt a 
körülményekről, mikor leg-
utóbb ellátogatott Miskolc-
ra – ismertette Szinay Attila. 
– Az új létesítményben újabb 
gyerekeket tudunk majd fog-
lalkoztatni, és a már meglé-
vőknek is olyan körülménye-
ket biztosítani, hogy most 
már csak edzésmunkájukon 
és szorgalmukon múlik, hova 
fognak eljutni.

Az elnök beszélt a jelenlegi 
versenyekről is. – Kocsis Fe-
renc most egy Európa-bajnok-
ságon, három hét múlva pedig 

Botos Dominik és Szinay Csa-
ba képviseli Magyarországot 
és Diósgyőrt a serdülők közül, 
továbbá lesznek még kiemelt 
nemzetközi versenyek, amik 
már olyan szintűek, mint egy 
Európa-bajnokság. Azt hiszem, 
az országban kevés olyan egye-
sület van, ahol az utánpótlás 
korúak ennyi válogatotti po-
zíciót megszereztek. Ez mind 
annak szól, hogy Diósgyőrben 
jó munka folyik.

A régi birkózó csarnokot 
1981-ben adták át, ami akkor 
nagyon modernnek számított, 
sok gyereket vonzott be – em-
lékezett vissza az elnök. – Az-
tán fejlődött a technika, elsza-
ladtak a fenntartási költségek, 
és egy jóval kisebb helyen húz-
tuk össze magunkat. Jelenleg 
egy általános iskola tornater-
mében edzünk. 

Az új birkózó otthon any-
nyira jó adottságokkal rendel-
kezik, annyira modern, hogy 
állítom, ilyen még nem volt a 
diósgyőri birkózás történeté-
ben. Azt gondolom, ez lendü-
letet ad nemcsak Diósgyőrnek 
és Miskolcnak, hanem az egész 
régiónak – mondta Szinay At-
tila.

Rendkívül eredményes idő-
szak lezárásaként tartotta 
meg szokásos évzáró, díjki-
osztó ünnepségét a Miskol-
ci Sportiskola: 60 országos 
bajnokot, fiatal miskolci 
tehetséget köszönthettek a 
Művészetek Házában.

A Miskolci Sportisko-
la mára már a régió legna-
gyobb utánpótlásbázisává 
nőtt. Rakaczki Zoltán spor-
tért felelős polgármesteri 
biztos úgy fogalmazott kö-
szöntő beszédében: a sport-
iskola az egyesületi sportis-
kolák között minden évben 
a dobogón végzett. – 2011-
ben, 2012-ben, 2016-ban és 
2017-ben az ország legered-
ményesebb sportiskolája cí-
met érdemelte ki – emelte ki.

Illyés Miklós, a Miskolci 
Sportiskola ügyvezetője el-
mondta, az országos versenye-
ken egyre eredményesebben 
és sikeresebben szerepelnek 
a fiatalok. Az úszás, a judo, az 
atlétika, a birkózás sportágak-
ban már világversenyeken is 
szerepelnek sportiskolások és 
egyre több sportági finálénak 
adhat otthont Miskolc városa. 
Szerda délután 15 sportág 60 
országos bajnokát jutalmazta 
a sportiskola vezetése.

A hosszabb távú célki-
tűzések között szerepel és ad 
majd egyre jobb lehetősége-
ket a sportoló fiataloknak, 
hogy az egyetem képzési 
csomagjában, sportszervezői 
szak beindítása is szerepel – 
hangzott el a Miskolci Sport-
iskola évzáró ünnepségén.

Újra rangos vízilabda 
tornák színesítik a nyári 
időszakot, és válogatott 
mérkőzéseknek is otthont 
ad majd a Miskolctapolcai 
Strandfürdő. 

Ezúttal az utánpótlás kor-
osztályok csobbannak majd 
medencébe. Július 22-én az 
ÖMV Kupa válogatott tor-
na, augusztus 8-án pedig a 
klubcsapatok számára kiírt 
MENTO Kupa várja az ér-
deklődőket. 

Miután a korábbi évek so-
rán nagyszerű házigazdának 
bizonyult a miskolci klub, 
újra a gyönyörű környezet-
ben lévő miskolctapolcai 
strandfürdő ad otthont két 
nyári válogatott vízilabda 
tornának. Július 22-24-ig tart 
majd az ÖMV Kupa, a 2003 
– 2004-es korosztály rendkí-
vül erős mezőnyű négycsa-
patos erőpróbája. - Ez egy 
mini világbajnokság lesz az 
érintett korosztálynak. Az 
olaszok, a szerbek, a horvá-
tok és a magyarok csapnak 
össze a spanyolokkal kiegé-
szülve, vagyis az a világ elit, 
amelyik a jövőben is adni 

fogja a trónkövetelőket – is-
mertette Bachner András, a 
Pannergy-MVLC elnöke. S 
hogy a hangulat még jobb 
lehessen, ott lesz legjobbja-
ink között a miskolci póló 
rendkívül tehetséges fiatalja, 
Vismeg Zsombor is. 

A válogatottak erőpróbá-
ja mellett a miskolci klub 
is rendez egy tornát a nyá-
ri időszakban, klubcsapa-
tok részvételével, szintén 
erős mezőnnyel. A MEN-
TO Kupa a 2001-es és az en-
nél fiatalabb korosztályokat 
érinti, augusztus 8-10. kö-
zött, szintén Miskolctapol-
cán. A meghívottak a Vojvo-
dina Novi Sad, egy nagyon 
erős szerb csapat, a szlovák 
bajnok Hornets Kosice és a 
román bajnok Nagyvárad. 
A miskolci utánpótlás így 
pedig nagyon erős csapatok 
ellen mérheti le felkészültsé-
gét. Ez már csak azért is fon-
tos, mert a Miskolci Vízilab-
da Club tervei szerint az ob 
1 /B-ben is indít majd csa-
patot, ami fiók együttesként 
segítené az utánpótlásból ér-
kező fiatal játékosok és a fel-
nőtt csapat fejlődését is.

Évet zárt az MVSI

Vízilabda  
nyáron is

Egyre szebb a birkózók otthona

NYÁRINDÍTÓ MEGYEI TORNA 



Miskolci Napló12 Hirdetés



2019. június 22. | 25. hét | XVI. évfolyam 25. szám
Miskolci Napló – A város lapja Hirdetés 13
Bulgárföldi  
Háztartási Bolt
BORSODCOLOR KFT. Miskolc, Kiss tábornok u. 6/a. Tel.: 46/530-336

Az akció érvényes: 2019. 06. 22-től 2019. 06. 28-ig 
Vanish folttisztító, 1 l   999 Ft
Clin ablaktisztító pump., 500 ml, 938 Ft/l  469 Ft
Brix WC fresh golyó, 55 g   259 Ft
Amodent fogkrém, 100 ml, 2890 Ft/l  289 Ft
Edényszárító fém, 35x35 cm   1349 Ft
Edényszárító fém, 48x30 cm   1599 Ft
Ruhaszárító ablakra, 53x45 cm   1499 Ft
Nivea krémhabfürdő, 750 ml, 1332 Ft/l  999 Ft
Fa tusfürdő, 550 ml, 1544 Ft/l  849 Ft
Dosia mosópor, 1,4 kg, 542 Ft/kg  759 Ft 
Lenor öblítő, 2,905 l, 550 Ft/l  1599 Ft
Coccolino öblítő, 925 ml, 1050 ml   599 Ft
Bio Kill rovarírtó permet, 500 ml, 4498 Ft/l  2249 Ft
Bio Kill kültéri rovarírtó permet, 375 ml, 5051 Ft/l 1899 Ft

Apróhirdetés
Kamionsofőrök jelentkezését vár-
juk friss jogosítvánnyal is, jó kereseti 
lehetőséggel, megbízható munkahe-
lyen. Feltétel: CE+GKI alapfokú né-
met vagy angol nyelvtudás. Érd.: 06-
70/635-0789.
Pótvizsgára felkészítést vállalok ál-
talános- és középiskolások részére hu-
mán tárgyakból, földrajzból, németből, 
kicsiknek angolból és matematikából. 
Tel.: 06-20-256-7949.
Ács-, tetőfedő munkák, gipsz kar-
to no zás, lambé riázás, filagóriák, elő-
tetők, kerítések, kerti házak és egyéb 
famunkák készítése; Ve lux ablakok 
beépítése, cseréje; íves fedések és 
hajlatok készítése; tetők szellőzteté-
se. www.kerekgyarto-acs.hu. Tel.: 06-
20/460-6775.
Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 
65 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók 
(műanyag, fa, alumínium), garázska-
puk cseréje óriási kedvezménnyel, tel-
jeskörű árnyékolástechnikával. Tel./fax: 
46/402-292, mobil: 30/336-5528, web: 
www.aluport.hupont.hu, bemutató-
terem: Miskolc, Bükk áruház I. emelet. 
Nyitva: h-p: 9–14 óráig, szo: 9–12 óráig.

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

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

Az Önálló Másság Életminőség Fejlesztő Alapítvány 
által megvalósítás alatt álló FOF 2018/130  pályázati program

Az alapítvány az alábbi  programokat tarja:
2018. április 1-jétől 2019. június 30-ig tartó időszakban

1.  Munkaerő-piaci szolgáltatás, tanácsadás. Fogyatékos és megváltozott 
munkaképességű munkavállalók, családtagjaik, hozzátartozóik  részére.

2. Önismereti tréninget 
3. Érzékenyítő Program
4. Mozgásfejlesztés
5. Bábterápia
6. Zeneterápia
7. Integrált sportnap
8.  Az alábbi Képzési programot kívánja megvalósítani: 

„Támogatott döntéshozatal” képzési programja címmel, 
15 fő Miskolcon dolgozó szociális szakember részvételével

A pályázati program helyszíne az alapítvány székhelye:  
Önálló Másság Életminőség Fejlesztő Alapítvány  

3526 Miskolc, Váltó u. 45. sz. 

A program támogatója: 
az Emberi Erőforrás Minisztériuma megbízásából 

a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.

POROSZKAI ÉTTEREM-PIZZÉRIA
Miskolctól csak 16 kilométerre

Rendezvények lebonyolítása akár 100 fős különtermeinkben
www.poroszkai.hu

facebook: Poroszkai Étterem – Pizzéria
Gesztely, Petőfi utca 11. 

Tel.: (46) 450 061, (30) 945 1329

l  POZSONY, A HAJDANI KORONÁZÓ-
VÁROS 2019. 07. 13.: 12.500 Ft/fő

l  A TISZA MENTÉN  
2019. 07. 27.: 5.900 Ft/fő

l  ERDÉLY GAZDAGON (5 nap/4 éj  
FP-val) 2019. 08. 18-22.: 69.000 Ft/fő

l  VÁROSNÉZÉS KŐSZEGEN  
2019. 08. 03.: 12.900 Ft/fő

l  AZ IGAZI MAGYAR PUSZTA  
– HORTOBÁGY  
2019. 08. 10.: 4.900 Ft/fő

l  RIMASZOMBAT-FÜLEK-LOSONC 
2019. 07. 13.: 5.900 Ft/fő

l  KIRÁNDULÁSOK KÁRPÁTALJÁN 
(5 nap/4 éj félpanzió) 2019. 08. 18-22.: 
59.000 Ft/fő

TOVÁBBI AJÁNLATAINKRÓL  
ÉRDEKLŐDJÖN IRODÁNKBAN  

VAGY HONLAPUNKON!

Cím: Miskolc, Bató-ház földszintjén 
Tel.: 46/344-454

WWW.KOLOMBUSZTOURS.HU



1920. június 4-én Magyar-
ország aláírta a trianoni bé-
keszerződést, mely kétséget 
sem hagyott afelől, hogy az 
első világháború vesztesei a 
nagyhatalmi politika áldo-
zatául estek, annak igazság-
talansága előre vetítette a 
második világháború kitöré-
sét. A trianoni döntés fogad-
tatása Miskolcon 2. rész.

Érdekesség az 1920. július 
13-i közgyűlésen Németh Imre 
indítványa, amely a Szepesség 
búcsúlevelére vonatkozott. A 
Szepesség ugyanis a történel-
mi Magyarország felbomlása 
után hivatalos levél formájá-
ban búcsúzott el. Németh Imre 
képviselő indítványában azt fo-
galmazta meg, hogy a levelet 
feketére alapozott, nemzeti szí-
nekkel ellátott, keretezett for-
mában, fekete lepellel letakarva, 
helyezzék el a közgyűlés termé-
ben és minden iskola minden 
tantermében. A levél szövegét 
pedig az oktatók tanulják meg, 
annak jelentőségét magyarázzák 
el a diákoknak. A levélre a pol-
gármester írjon egy ünnepélyes 
válaszlevelet, és emellé még egy 
ódai költemény megírására tett 
javaslatot a képviselő. A bizott-
ság azonban az indítvány több 
pontját, mint az oktatói elsajátí-
tást, az ódai költemény megírá-
sát és a levél kihelyezését eluta-
sította. A határozat indoklása a 
következőképpen hangzott: „a 

megcsonkított Magyarország a 
jelenlegi állapotokat nem tekinti 
véglegesnek, hanem csupán ide-
iglenesnek és az elszakított te-
rületről nem mond le soha egy 
pillanatra sem, márpedig a fáj-
dalmas búcsúzkodás, a gyászfá-
tyol és a gyászkeret olyan színt 
és látszatot adna, mintha a cson-
ka Magyarország testrészeinek 
búcsúzását és elszakadását vég-
legesnek tekintené.”

A következő rendes havi köz-
gyűlésen (1920. október 12.) 
tárgyalta a bizottság a Védő 
Ligák Szövetségének megke-
resését, mely az irredentizmus 
ápolásával volt kapcsolatos. A 
bizottság döntése értelmében a 
határozat életbe lépésétől kez-
dődően a törvényhatósági köz-
gyűlések és a polgármester által 
tartott mindennemű gyűlés és 
értekezlet a Magyar Hiszekegy 
című fohásszal indul és zárul. A 
közigazgatás minden nemű do-
kumentumára a „Csonka Ma-
gyarország nem ország. Egész 
Magyarország mennyország” 
jelmondat kerül. A határozatot 
üdvözölték a közgyűlésen je-
lenlévők, Bulyovszky Gusztáv 
(a Nemzeti Casino korelnöke, 
főügyész) a következő beszéd-
ben hangsúlyozta a döntés fon-
tosságát: „E szent ima elsöp-
rő szavai: hiszek egy Istenben, 
lehet annál szentségesebb hit, 
mint bízni, hinni a Mindenha-
tóban, a magyarok Istenében, 
ki oly sok dúló harcot, megpró-

báltatást, szenvedést, de annyi 
dicsőséget is hozott az ezeréves 
nemzetre, hiszünk és bízunk, 
míg magyar él e szent földön. 
Hiszünk egy hazában, mert 
minden igaz magyar ember 
lelkébe és szívébe be kell vésve 
lennie a nagy költő ama ma-
gasztos szavának, hogy „itt él-
ned, s halnod kell”, mert „e nagy 
világon e kívül nincsen szá-
modra hely”. Hiszünk egy isteni 
örök igazságban, mert honala-
pító Árpád fejedelem által el-
foglalt Szent István, Nagy Lajos, 
Igazságos Mátyás királyaink 
által újrateremtett dicső haza 
nem lehet prédája a martaló-
coknak, rablóknak, nem lehet, 
hogy e szent föld egy porszeme 
más nemzet rabigájában szen-
vedjen, nem lehet, hogy véreink 
jajkiáltása korbácsolja fel örök-
ké végtelen fájdalmunk égbeki-
áltó bosszúját, mert nem lehet, 
hogy az ezer éves haza, mely 
védbástyája és rettegett hatal-
ma volt egész Európának össze-
tett kézzel nézze, miként fojtják 
életerejében, nem, ez nem le-
het soha, soha, soha, míg ma-
gyar él e szent földön. Hiszünk 
Magyarország feltámadásában, 
hisz Jézust, az isteni embert 
megkínozták, ezután kereszt-
re feszítették, de feltámadott, 
a kereszténység megváltásá-
nak örömére, Isten dicsőségé-
re, az emberek boldogságára. 
Édes hazánk az átkos forrada-
lom és kommün által kifosztva, 

tönkretéve, a szomszéd nem-
zetek által kirabolva, legyilkol-
va, s a trianoni béke által szét-
marczangolva, megcsonkítva 
lett […] S mert itt állunk meg-
dermedve, szent imánkkal, hű 
fohászunkkal, hogy az annyi 
vérrel és dicsőséggel áztatott, 
magyar nemzetből mi 
lett.”

A trianoni bé-
k e s z e r z ő d é s t 
aláíró Gr. Ap-
ponyi Albert 
iránti tiszte-
letét fejezte ki 
a városveze-
tés azzal, hogy 
1921. május 
19-én rendkívü-
li közgyűlést tartott 
75. születésnapja alkal-
mából. A törvényhatósági bi-
zottság amolyan születésnapi 
ajándékként határozott arról 
is, hogy a város díszpolgárává 
válasszák, és róla utcát nevez-
nek el Miskolcon. Gr. Apponyi 
Albert mindezekre egy köszö-
nőlevéllel reagált, melyet 1921. 
szeptember 30-án olvasott fel 
Lichtenstein László főispán.

A főispánhoz hasonlóan, az 
1922. november 28-án polgár-
mesterré választott Hodobay 
Sándor is kitért székfoglaló 
programbeszédében a trianoni 
döntésre, többször hangsúlyoz-
va annak igazságtalanságát. A 
város gazdaságával kapcsolat-
ban többször megemlíti, hogy 

a békediktá-
tum által Mis-
kolc határváros 

lett és „a szeren-
csétlen békekötés 

ezen súlyát és gond-
ját nem csak az ország, de 

mi is e határváros lakói érez-
zük. A súlyos gazdasági vi-
szonyok, amelyekben élünk, 
de amelyekkel megküzdeni 
mindnyájunknak elsőrendű 
kötelessége”. A polgármester 
kiemeli, hogy a város kulturális 
életét úgy alakítja, hogy abban 
is visszaköszönjön a revízió 
gondolata. A város új színhá-
zának építésével kapcsolatban 
a következőket mondja: „A 
Miskolczi Színház többé nem 
szórakozóhely, hanem a ma-
gyar kultúra olyan erős végvá-
ra, melynek túl a határokon át, 
az elszakított magyar testvérek 
felé ontania kell a magyar géni-
usz, a magyar szellem teremtő 

erejét.” Hozzáteszi, ami a festé-
szetet illeti, Miskolcon szeretné 
kialakítani az új Nagybányát.

A törvényhatósági bizottság 
jegyzőkönyveit tüzetesen meg-
vizsgálva elmondhatjuk, hogy 
nem volt olyan miskolci politi-
kus, aki kisebb-nagyobb mérték-
ben ne hangsúlyozta volna a tri-
anoni döntés igazságtalanságát. 
Mai szemmel nézve az idézett 
beszédek valahol radikálisnak is 
tűnhetnek, pedig akkoriban az 
ilyesfajta megnyilatkozások tel-
jesen természetesek voltak. Ho-
dobay polgármester beszédéből 
kiderül, hogy Miskolcot a csonka 
Magyarországon határvárosnak 
tekintették a helyi politikusok, 
amely egy teljesen új fejezetet 
nyitott a város történelmében, hi-
szen szerepe és státusza is, első-
sorban a szűkebb régióban alap-
vetően átalakult.

NAGY ATTILA
TÖRTÉNÉSZ

Miskolci Napló14 Kultúra

„A trianoni béke által szétmarczangolva…” 

Földtörténeti felfedezőútra 
is invitálja az érdeklődőket 
a Herman Ottó Múzeum a 
Pannon-tenger kiállítóépü-
letben a múzeumok éjsza-
káján.

A Dinók Földjén - Mezo-
ZOOikum című kiállításon a 
képzelt Saurucaria-expedíció 
nyomában járva szerezhetnek 
érdekes ismereteket a dinók-
ról és világukról a látogatók, 

míg az Őserdei ösvényeken... 
című tárlaton a Kárpát-me-
dence kialakulásának szem-
pontjából fontos miocén kort 
barangolhatják be. 

 A múzeum számos más 
programmal is várja a látoga-
tókat. Az intézmény képtára 
például időutazásra hívja az ér-
deklődőket. A 250 évet felölelő 
művészettörténeti kalandozás 
az 1700-as évektől indul és egé-
szen a 20. század közepéig tart. 
A remekművekből álló kiállítá-
son most először lesznek látha-
tóak a múzeum legújabb jelen-
tős szerzeményei: a reform kori 
festő, Orlai Petrich Soma két 
alkotása. Az összetartozó port-
répár miskolci magántulajdon-
ból került nemrégiben a köz-
gyűjteménybe. 

A múzeumok éjszaká-
ján a látogatók a zöldhalom-
pusztai szkíta aranyszarvast 
is megnézhetik. A 37 centi-
méter hosszú, hiányosan 409 
gramm súlyú ötvösmű erede-
tileg egy két és félezer évvel ez-
előtt élt nomád törzsfő pajzsát 
díszíthette. A lelet ékszerek-
kel - oroszlánfigurákkal díszí-
tett aranylánccal, 136 félgömb 
alakú pitykével, aranycsüngő-
vel - és más tárgyakkal együtt 
hamvak között pihent egy ha-
lomsír alatt egészen 1928. áp-
rilis végéig. Akkor a ma már 
Csincséhez tartozó terület bir-
tokosának, Kubik Gyulának 
a temetési előkészületei so-
rán bukkantak munkások az 
aranylemezből trébelt szarvas-
alakra, amelyhez csak egy ha-

sonló ismert a Kárpát-meden-
cében. Az aranyszarvast első 
alkalommal 1952-ben láthatta 
a miskolci múzeum közönsé-
ge, 1957 óta a múzeum jelképe.

A Herman Ottó Múzeum-
ban szombaton festményvéle-
ményezésre is lehetőség nyílik: 
az este folyamán művészettör-
ténészek segítenek a behozott 
képek „kaliberének” megállapí-
tásában. A festmények megte-
kintése és véleményezése előze-
tes bejelentkezés alapján 17-24 
óra között 20 percenként tör-
ténik. Személyenként egy-egy 
időpont foglalható és alkalman-
ként egy, maximum két fest-
ményt tudnak véleményezni.

A Miskolci Galéria főépü-
letében, a Rákóczi-házban 
Szalay 110 címmel Szalay 
Lajos születésének 110. év-
fordulója alkalmából nyílik 
kiállítás a világhírű magyar 
rajzművész csaknem 80 grafi-
kájából, amelyek argentin 
munkásságát mutatják be. A 
Kovács Gábor Művészeti Ala-
pítvány – Buenos Airesben az 
Eduardo Sívori Múzeumban 
bemutatott – kiállítása Ma-

gyarországon először a Mis-
kolci Galériában lesz látható. 
A kiállítást Sümegi György 
Szalay utazásai című előadá-
sával nyitják meg.

„A művészet nem luxus” 
címmel a 100 éve alapított 
Miskolci Képzőművésze-
ti Szabadiskola indulásának 
történetéről is nyílik kiállítás, 
amelyen az 1994-ben indult 
és jelenleg is működő Nyári 
Képzőművészeti Szabadisko-
lát is megismerhetik a látoga-
tók. A Rákóczi-házban az új 
kiállítások mellett tárlatveze-
tések, linómetszés és dzsessz-
koncert is várja a közönséget.

A Színészmúzeumban, a 
Thália-házban a Bartók Plusz 
Operafesztivál, a Spanyolnátha 
művészeti folyóirat és a Magyar 
Küldeményművészeti Társaság 
Légy itt, Léda ott - Ady köze-
lebb címmel rendezi meg a 19. 
Légyottot, az operafesztivál kí-
sérőrendezvényét. A látogatók 
különböző jelmezekbe is beöl-
tözhetnek, megismerhetik és 
elsajátíthatják a szerelmi legye-
zőnyelv titkait és papírszínhá-
zakat is készíthetnek.

Kiválasztották azt a har-
minckettő kisfilmet, 
amellyel a nézők és a zsű-
ri szeptember 13. és 21. 
között találkozhatnak a 
CineFest Miskolci Nem-
zetközi Filmfesztivál ver-
senyprogramjában.

A sokszínű szelekció egyik 
sztárfilmje az izraeli születé-
sű Guy Nattiv amerikai alko-
tása, a Skin. Az egy neonáci 
és egy afro-amerikai férfi kö-
zötti viszályt bemutató Os-
car-díjas dráma Magyaror-
szágon elsőként a CineFest 
programjában látható majd.

A francia Jacqueline Lentz-
ou mozija, a Hector Malot: 
The Last Day of the Year ko-
rábban a Cannes-i Nemzet-
közi Filmfesztivál Kritikusok 
Hete programjában tűnt fel 
és a Leica új felfedezettek-
nek járó elismerését hozhatta 
haza, míg az ausztrál Charles 
Williams költői munkája, az 
All These Creatures az Arany 
Pálmát érdemelte ki.

Várják a jelentkezéseket 
a Dargay-díjra

Dargay Attila-díjat a ma-
gyar animáció ifjú tehetsé-
gének ítéli oda a CineFest 
bruttó egymillió forint ér-
tékben. A fesztivál 30 évnél 
fiatalabb magyar nemzeti-
ségű animációs filmesek je-
lentkezését várja. 

A díj nem konkrét filmért, 
hanem a legígéretesebbnek 
tartott fiatal rendezőnek jár. 
A nevezési határidő: július 
15.  Jelentkezni szakmai ön-
életrajzzal, a kitöltött és alá-
írt jelentkezési adatlappal 
és elkészült filmmel lehet (a 
filmet vimeo linken kérjük, 
angol felirattal), az alábbi 
e-mail címen: office@cine-
fest.hu

A fesztivál az öt legjobb 
nevező listáját szeptember 
elején hozza nyilvánosság-
ra, a díjátadó a CineFest zá-
róünnepségén, szeptember 
21-én lesz. Jelentkezési lap és 
további információk a feszti-
válról: www.cinefest.hu 

Földtörténeti felfedező út Miskolcon DÍJNYERTES  
KISFILMEK  
A CINEFESTEN



A hejőcsabai Gárdo-
nyi Parkban, varázslatos 
környezetében, június 
28-án lehet majd egy kü-
lönleges zenei csemegét 
nézni-hallgatni. A gitár 
forradalmárjának, Jimi 
Hendrixnek a muzsikáját a 
legkiválóbb interpretálás-
ban tolmácsolja a Message 
To Hendrix Tátrai Tibor-
ral.

A 2008-ban alakult Messa-
ge to Hendrix névre hallga-
tó power trió Jimi Hendrix 
korszakalkotó munkásságát 
varázsolja a szemünk elé. 
Az autentikus élmény mel-
lett a srácok egyéniségüket 
is megcsillantva hozzák létre 
az improvizációkkal tarkí-
tott ütős produkciót. 

A trió hangzásvilága az 
első közösen zenélt percek-
ben kialakult már: feszes 
tempók, harapós gitár-riffek 
és magas fokon izzó ener-
gia az első daltól az utolsóig, 
mindez átitatva Jimi Hend-
rix szellemével. Különleges, 

ritka alkalmakkor a fiúkkal 
fellép Tátrai Tibor, az or-
szág legismertebb gitárosa 
is. „Nagyon jó érzés tehetsé-
ges fiatalokkal zenélni, en-
gem is inspirálnak és nagy 
öröm, hogy sokan hívnak is. 
Élmény, és megtisztelő is! 

Látom rajtuk az örömöt, 
ha ott vagyok velük. Ez olyan 
nekik, mint mikor Radics 
Bélával léphettem fel anno. 
A nagy öregek jelenléte min-
dig különleges alkalom a kö-
zönségnek és a zenészeknek 
is – vallja Tátrai Tibor arról, 
hogy miért szeret ő fiatalok-
kal zenélni.

Június 22-én ismét fellob-
ban Szent Iván tüze, amely-
nek fényénél szerelemről, 
csalfaságról, emberi gyarló-
ságról mesél a vár népe. Az 
év legrövidebb éjszakáján 
tűzkígyó öleli körbe a várat, 
hastáncosok szórakoztatják 
a közönséget. 

A Diósgyőri vár emeleti ter-
meiben újra léptek koppan-
nak és szoknyák suhognak, 
Szent Iván éjjelén egy szenve-
délyes történet szereplői tűn-
nek elő a gyertyák fényében. 
A Diósgyőri Aranysarkantyús 
Lovagrend dramatikus játéká-
ban a reménytelen szerelem és 
a mindent elsöprő vágyakozás 
elevenedik meg az udvaron. 

Az éjszaka sötétjét szerelmi 
tűztánc világítja meg. A ven-
dégek párválasztó táncházban 
is egymásra találhatnak, kifür-
készhetik a jósnőnél mit tarto-
gat számukra a jövő, a versíró 
műhelyben pedig középkori ze-
nészek és költő segítségével hó-

díthatja meg kiválasztottja szívét 
a szerelmes hölgy vagy férfiú. 

Szorgalmasan dolgozik 
majd a kovács és a fazekas; a 
várteraszon pedig csillagá-
szok várják azokat, akik az eget 
kémlelnék. Készülhet szerelmi 
zálog és szalmagyűrű is, me-

lyet választottja ujjára húzhat, 
aki kiállta a próbákat és akár 
házassági fogadalmat is tehet 
ceremónia mesterünk előtt. Az 
est végén pedig egymás kezét 
fogva ugorhatjuk át a parazsat, 
hogy teljesüljenek legtitkosabb 
vágyaink is.
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MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ:
június 28. péntek 19:00 Férjek és 

feleségek, Nagyszínház
június 29. szombat 19:00 Széttépve, 

Nagyszínház
CSODAMALOM BÁBSZÍNHÁZ:
Június 22. szombat 10:30 Süsü, a sárkány
Művészetek Háza: URÁNIA-TEREM:
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

Június 27. csütörtök-július 3. 
szerda, naponta 15:30 Hercegnő 
Csodaországban | naponta 17:30 és 
20:00 Yesterday

Művészetek Háza: BÉKE ART-MOZI:
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

Június 27. csütörtök-július 3. szerda, 
naponta 16:00 Sarkvidék | naponta 
18:00 Bajnokok | naponta 20:15 
Fájdalom és dicsőség

CINEMA CITY:
Június 20. csütörtök-26. szerda, naponta 

több időpontban – Aladdin | Átkozottul 
veszett, sokkolóan gonosz és hitvány 
| Bosszúállók: végjáték | Csaló csajok 
| Csekély esély | Egy kutya négy útja | 
Godzilla II. – A szörnyek királya (csak 
szombaton) | Gyerekjáték | John Wick: 
3. felvonás – Parabellum | Men in Black 
– Sötét zsaruk a Föld körül | Pokémon 
– Pikachu, a detektív | Rocketman | Toy 
Story 4. | Undipofik | X-men: Sötét főnix

KIÁLLÍTÁS:
Június 22. szombat 16:00-23:59 

Múzeumok éjszakája, minden 
múzeumban, az MVK Zrt. 
telephelyén, a Szabó Lőrinc 
Idegennyelvi Könyvtárban

Június 29-ig, keddtől szombatig 
naponta 9:00-17:00 Radics Márta: 
Utórezgések, Miskolci Galéria

Június 30-ig, vasárnapig, naponta 14:00-
22:00 Zoz fotók – Úton: Kecskeméti 
Zoltán fotóriporter emlékkiállítása, 
Művészetek Háza

ELŐADÁS:
Június 22. szombat 20:00 Szent Iván-éj, 

Diósgyőri vár
Június 23. vasárnap 16:00 Légy jó 

mindhalálig!, Művészetek Háza
Június 25. kedd 17:00 Beszélgetés 

Péterfy-Novák Éva írónővel, II. Rákóczi 
Ferenc Megyei és Városi Könyvtár

Június 27. csütörtök 18:00 Az építészet 
szakralitása, Tudomány és Technika 
Háza

KONCERT:
Június 22. szombat 20:00 Petró Dalma, 

Avalon Ristorante
Június 29. szombat 18:00 Mesefilmfónia, 

Generali Aréna
EGYÉB:
Június 22. szombat 9:00-17:00 

Helyfoglaló Zenei Tehetségkutató, 
Helynekem

10:00-17:00 Kreatív nap, Szinvapark
18:45 Szent Iván-éj, Diósgyőri vár
Június 23. 10:00-18:00 Sulizáró 

Strandnap, Miskolctapolcai 
Strandfürdő

19:00 Chill szaunaprogram, 
Miskolctapolcai Strandfürdő

Június 29. szombat 18:00-22:00 Retro 
parti, VOKE Vörösmarty Mihály 
Művelődési Ház

Június 30. vasárnap 19:00 Pihentető 
szaunaprogram, Miskolctapolcai 
Strandfürdő

FESZTIVÁL:
Június 21. péntek-22. szombat XIV. 

Miskolci Fröccsfesztivál, Kisavas
Június 21. péntek-23. vasárnap, naponta 

11:00 XV. Virágzó Népművészet, 
Diósgyőri Kézműves Alkotóház

Június 21. péntek-22. szombat, 
naponta 16:00-23:00 XIV. Miskolci 
Fröccsfesztivál, Kisavas

Június 23-ig Bartók Plusz Operafesztivál, 
több helyszínen a belvárosban

Június 28. péntek-30. vasárnap, naponta 
10:00-21:00 Miértt, Erzsébet tér

Június 29. szombat 13:30-19:00 VIII. 
Péter-Pál napi mulatságok, Rónai 
Ferenc Általános Iskola

MOZGÁS:
Június 22. szombat 10:00-12:00 

Gyermek táncház, VOKE Vörösmarty 
Mihály Művelődési Ház

Június 22. és 29. szombat, naponta 
20:00-24:00 Miskolctapolcai 
Barlangfürdő

Június 23. vasárnap 8:00-18:00 
Vándorlás a Bükkben, Búza tér 
(további részletek: Nagy Róbert: 
20/2287-287)

Június 24. hétfő 13:30 Jótékonysági 
futás, Fonoda utca (3-as főút)

Június 24. hétfő 18:30 Családi zumba 
fitness, Ady Endre Művelődési Ház

Június 24. hétfő és 26. szerda 18:30 
Pilates, Ady Endre Művelődési Ház

Június 25. kedd 18:30 Jóga, Ady Endre 
Művelődési Ház

Június 26. szerda 18:00 Görög táncház, 
Inkubátorház (Andrássy 96.)

Június 29. szombat 9:00-12:00 
Kamakupa, Lillafüredi Herman Ottó 
Emlékház

PROGRAMAJÁNLÓ

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (Budapest) ké-
relmére, az M30 gyorsforgalmi út Miskolc-Tornyosnémeti 
közötti, A. építési szakasz 30+100 – 40+500 km szelvények 
közötti 132 kV-os és 400 kV-os elektromos távvezeték kivál-
tások kapcsán, a területi környezetvédelmi hatóság (B.-A.-Z. 
Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környe-
zetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály – 3530 Miskolc, 
Mindszent tér 4.) a folyamatban volt előzetes vizsgálati eljá-
rást lezárta és megállapította, hogy az előzetes vizsgálati do-
kumentációban foglaltak megvalósításához környezeti ha-
tásvizsgálat lefolytatása nem szükséges.

A határozat teljes szövege – előzetes egyeztetést követő-
en - 2019. július 17-igmegtekinthető a B.-A.-Z. Megyei Kor-
mányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztályán (Miskolc, Mindszent tér 4. 
sz.), valamint Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hi-
vatala Építési és Környezetvédelmi Osztályán (3525 Mis-
kolc, Városház tér 8. sz.) – ügyfélfogadási időben.

A Civil Összefogás Fórum 
Klub Miskolc Sorskérdések 
című előadássorozatának 

következő témája az építé-
szetben megjelenő szakrális 
jelentéstartalom. A program 
vendége Rostás László, Ybl 
Miklós- és Pro Architectu-
ra díjas építész, Miskolc ko-
rábbi főépítésze, moderátor 
Máger Ágnes festőművész, 
Miskolc díszpolgára. A ta-
lálkozóra mindenkit szere-
tettel várunk június 27-én 
18 órakor, a Tudomány és 
Technika Házában. A rész-
vétel ingyenes.

Közérdekű közleményAz építészet  
szakralitása a CÖF 
Klub programján

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
Június 24. hétfő: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Ma-

gazinok ismétlése 15:00 Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 
18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Programpont (programaján-
ló) 18:25 Miskolci Napló (közéleti magazin) 19:00 Miskolc 
Ma ism. (híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 
19:25 Építech (építészeti magazin) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 Időjárás-je-
lentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság

Június 25. kedd: 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 Sportpercek (sportmagazin) 19:00 Miskolc Ma ism. (hír-
adó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 19:25 Mérkő-
zés 21:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 21:17 Időjárás-jelentés 21:20 Programpont ism. 
(programajánló) 21:25 Képújság

Június 26. 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 Program-
pont (programajánló) 18:25 Testközelből ism. (szórakoztató-ismeretterjesztő ma-
gazin) 19:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont 
ism. (programajánló) 19:25 Generációnk (nyugdíjasok magazinja) 20:00 Miskolc 
Ma ism. (híradó) 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 
20:25 Képújság

Június 27. 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 Program-
pont (programajánló) 18:25 Promenád (kulturális magazin) 19:00 Miskolc Ma ism. 
(híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 19:25 
Kedvenceink (állatbarát magazin) 19:40 Köztünk élnek ism. (portré) 20:00 Miskolc 
Ma ism. (híradó) 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 
20:25 Képújság

Június 28. 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 Program-
pont (programajánló) 18:25 Egészségpercek ism. (egészségügyi magazin) 18:45 
Egészségére (egészségügyi magazin) 19:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 19:17 Idő-
járás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 19:25 Forgószínpad ism. 
(színházi magazin) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 
Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság

Június 29. szombat: 07:00 Az előző esti adás ismétlése 14:00 Képújság 18:00 Króni-
ka (heti hírösszefoglaló) 18:30 Testközelből ism. (szórakoztató-ismeretterjesztő ma-
gazin) 19:00 Krónika ism. (heti hírösszefoglaló) 19:30 Sportpercek ism. (sportmaga-
zin) 20:00 Krónika ism. (heti hírösszefoglaló) 20:25 Képújság 

Június 30. 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 Egészségper-
cek ism. (egészségügyi magazin) 18:50 Egészségére ism. (egészségügyi magazin) 
19:00 Promenád ism. (kulturális magazin) 19:30 Gasztrokaland ism. (gasztronómi-
ai magazin) 19:45 Kedvenceink ism. (állatbarát magazin) 20:00 Köztünk élnek ism. 
(portré) 20:15 Köztünk élnek ism. (portré) 20:30 Képújság

A Miskolc Televízió Hí-
vőszó című műsorában 
június 23-án, vasárnap 17 
órai kezdettel a diósgyőri 
református templomból 
közvetítenek. Igét hirdet: 
Péter András református 
lelkész. 

Szombaton, 22-én tartják 
15 órától a minorita temp-
lomban a Fráter György 
Katolikus Gimnázium tan-
évzáró szentmiséjét. Va-
sárnap, 23-án Úrnapja lesz, 
minden templomban a 
helyben meghirdetett idő-
pontban lesz a körmenet. 
Szerdán, 26-án a minori-
ta templomban karizmati-
kus szentmisére kerül sor 
18 órától, melyet Jacek Gór-
ski lengyel domonkos mutat 
be. Június 27-én, csütörtö-
kön 17 órakor zárul a vá-
rosi szentségimádási iskola, 
melynek ezúttal az Avas-dé-
li Ige-temploma ad otthont, 
tanítással az Oltáriszent-
ségről, szentségimádás és 
szentmise. 28-án, pénteken 
Jézus Szíve ünnepén a pe-
recesi templom búcsúján a 
szentmisét 18 órai kezdet-
tel Ternyák Csaba egri ér-
sek mutatja be, és megáld-
ja a felújított templomot. 
Ezen a napon lesz a tapolcai 
Sziklakápolna Jézus Szíve 
búcsúja is. A 18 órai szent-
misét Juhász Ferenc mind-

szenti plébános mutatja be. 
Június 30-án lesz a Mind-
szenti templom Péter-Pál 
búcsúünnepe. Az ünnepi 
szentmisét 10 órától Csókay 
Károly jezsuita atya mutat-
ja be. Az ünnepen a Balázs 
Ferenc kántor által szerzett 
mise ősbemutatója szólal 
meg. A szentmise után kör-
menetet tartanak, ami miatt 
a fél 12-es szentmise elma-
rad. Ugyancsak jövő vasár-
nap lesz a martinkertváro-
si plébániatemplom Jézus 
Szíve búcsúja. A 11 órakor 
kezdődő szentmisét Lóczi 
Tamás, a Fráter György Ka-
tolikus Gimnázium igaz-
gatója mutatja be. Előtte, 
28-án, egésznapos szentség-
imádás lesz a templomban. 
Jövő vasárnap 15 órakor a 
Szent Efrém férfikar kon-
certje lesz a jezsuita temp-
lomban.

Június 28-30-ig az Erzsébet 
téren összgenerációs keresz-
tyén találkozót tartanak MI-
ÉRTT néven, melyre színes 
programokkal, koncertekkel 
és értékes előadókkal várják 
az érdeklődőket. A megnyitó 
pénteken este 6 órakor kez-
dődik, szombaton délelőtt 9 
órától lesz az első program és 
tart a fesztivál este fél 11-ig, 
míg vasárnap szintén délelőtt 
9 órakor kezdődik az imád-
ság, a záró program pedig dél-
után 1-kor ér véget. 

EGYHÁZI HÍREK

Egy este, amikor bármi  
megtörténhet 

Hendrix műsor  
Tátraival



Kidőlt fák, megrongált 
háztetők a megyében

Viharkárok adtak mun-
kát vasárnap Borsod-Aba-
új-Zemplén megye jelen-
tős részén a tűzoltóknak, akik mintegy negyven alkalommal 
vonultak kidőlt fákhoz, leszakított elektromos és távközlési ve-
zetékekhez, megrongált háztetőkhöz, kéményekhez. A műszaki 
mentések során főként kidőlt fák és leszakadt faágak eltakarí-
tása, illetve három esetben összegyűlt nagy mennyiségű csapa-
dékvíz eltávolítása adott munkát az egységeknek. A hivatásos 
és az önkéntes tűzoltók motoros láncfűrész és kéziszerszámok 
segítségével távolították el a veszélyt jelentő fákat. Voltak olyan 
káresetek, amikor lakóépületben okozott kárt a vihar. Szomo-
lyán a hirtelen lezúduló csapadék mennyisége miatt kellett in-
tézkedni. Egyik esetnél sem történt személyi sérülés. Csincsénél 
vasúti felsővezeték szakadt le, a tűzoltók száznyolcvan utasnak 
nyújtottak segítséget, hogy el tudják hagyni a szerelvényt.

Még a talicskát is eltolta 
Elfogták azt a férfit, aki egy sajószentpéteri családi házhoz 

tartozó garázsba tört be. Az akkor még ismeretlen tettes Sajó-
szentpéteren, a Gedely utcában egy családi házhoz tartozó ga-
rázsba tört be és onnan kéziszerszámokat, elektromos gépeket, 
talicskát, valamint egy fűkaszát tulajdonított el. A nyomozók 
adatgyűjtésük során megállapították az elkövető kilétét, gyanú-
sítottként hallgattak ki, továbbá az eltulajdonított értékeket is 
megtalálták, amelyeket hiánytalanul visszaadtak tulajdonosá-

nak. A 29 éves helyi férfi-
val szemben lopás miatt 
folytat büntetőeljárást a 
Kazincbarcikai Rendőrka-
pitányság.

Holttestek a nyéki tóban
Egy személygépkocsi gurult be a Nyékládháza mellett lévő 

egyik tóba június 14-én késő este. Az autót a katasztrófavéde-
lem munkatársai emelték ki a vízből, amelyben egy férfi és egy 
gyermek holttestét találták meg. Az ügy körülményeit a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság vizsgálja. A 
bejelentést a Gólem-tó környéken lévők tették, ők észlelték az 
autó vízbe gurulását és megpróbáltak segíteni is a kijutásban a 
két embernek, de ez már nem sikerült. 

Nekiesett a bírónak a meccsen
Gyorsított eljárás keretében, nyilvános rendezvényen elköve-

tett garázdaság miatt állítottak bíróság elé egy 30 éves kisgyőri 
férfit. A megye II-es Kisgyőr-Ónod labdarúgó mérkőzés 70. per-
cében a játékvezető az Ónod csapata javára büntetőrúgást ítélt 
meg, mert meglátása szerint a vádlott – aki a kisgyőri csapat 
egyik labdarúgója – szabálytalanságot követett el. A labdarúgó 
előbb felháborodásának hangot adva vitatta a döntés jogossá-
gát, majd odarohant a játékvezetőhöz és lendületből, felugorva 
előbb könyökkel tarkón, majd ököllel szájon ütötte. A bántal-
mazás következtében a játékvezető nyolc napon belül gyógyu-
ló sérülést szenvedett, azonban könnyű testi sértés vétsége mi-
att magánindítványt nem terjesztett elő a vádlottal szemben. A 
Miskolci Járásbíróság az ügyészi indítvánnyal egyezően a bün-
tetlen előéletű férfit pénzbüntetésre ítélte. Az ítélet jogerős.

Zebrán előztek
Három hónapra eltiltotta a rendőrség a vezetéstől azt a két 

sofőrt, akik Tokajban, gyorshajtás közben a zebrán előztek. A 
járőrök június 13-án észlelték, hogy egy-egy autó vezetője a 
Bodrogkeresztúri úton egy kijelölt gyalogátkelőhelyen előzött, 
és túllépték a megengedett sebességet is. A tetten ért sofőröket a 
rendőrök előállították, ahol a hatóság – még aznap meghozott – 
elsőfokú határozatában a szabálysértőket három hónapra eltil-
totta a járművezetéstől és pénzbírsággal is sújtották őket.

További rendőrségi, katasztrófavédelmi, bírósági hírek 
első kézből hírportálunkon, a www.minap.hu honlapon.

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

MINDENKIT ÉRHET JOGESET

HETI HOROSZKÓP

Kos (március 21 – április 20) Az érzelmi életében választás 
elé kerülhet, hiszen nem minden alakulhat a tervei szerint. El 
kell döntenie, hogy hajlandó-e lentebb adni az igényeit, és ru-

galmasabban kezelni párja bosszantó szokásait. 

Bika (április 21 – május 20) Kellemes napjai lehetnek, magá-
néletedben újra igazi harmónia uralkodik, és semmi sem teheti 
tönkre ezt az idilli hangulatot! Úgy érzi, minden illúziójával le 

kell számolnia, főleg ami a kapcsolatait illeti. 

Ikrek (május 21 – június 21) A magánéletében adódhat egy 
kis szabadideje, így egy buli is beleférhet az életébe, kedvesével. 
A hirtelen jött szabadság miatt elképzelhető, hogy nem tudják, 

hova menjenek. Lehet, hogy végül otthon maradnak. 

Rák (június 22 – július 22) Kerülje a munkahelyi csatákat. 
Különösen a főnökökkel, a hatóság embereivel nem érdemes 
küzdenie, mert ha nem is feltétlenül ön húzná a rövidebbet, de 

még a győzelem is igen drága volna.

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Használjon ki minden 
percet, amikor munka után együtt lehet szerelmével. Ha ott-
hon van, akkor száműzze a fejéből a munkahelyi ügyeit. Ne be-

széljen munkahelyi problémákról a legmeghittebb pillanatban! 

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Alig jut ideje a kedve-
sére, annyi a tennivalója, hogy ki sem látszik belőle. Ne törődjön 
bele a hétköznapok szürkeségébe! Ügyeljen arra, hogy az idő, 

amit együtt töltenek, örömteli és boldog lehessen! 

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Maga sem érti miért, 
de pesszimista hangulatban köszönt önre ez a hét. Mindenbe 
beleköt, így nem huny szemet párja hiányosságai fölött sem. 

Hogy ne legyen ebből vita, koncentráljon arra, ami jó a kapcsolatukban. 

Skorpió (október 24 – november 22) Minden idejét a pár-
jával töltené, annyira érzéki hangulatban lesz a héten. A hét 
második felére ez odáig fajul, hogy ő már inkább elmenekülne, 

mintsem élvezné az együttlétet. Ön ettől csak féltékennyé válik. 

Nyilas (november 23 – december 21) Annyira fáradt, hogy 
minden szabad percét pihenésre kell(ene) fordítania. Feküdjön 
le korábban, és aludja ki magát jó alaposan! Szívügyekben ked-

vetlenebb, nincs türelme ahhoz, hogy meghallgassa párja problémáit. 

Bak (december 22 – január 20) A magánéletében több izga-
lomra vágyik, örülne, ha felpezsdülhetne az élete. A szerelem 
is bekopogtathat az ajtaján, de egy flörtre mindenképpen van 

kilátása! Vigyázzon, ne vegye túl komolyan! 

Vízöntő (január 21 – február 19) Munkahelyi összejövetelre 
hívják, ahova egyedül megy. Kedvese egy kissé bosszús lehet a 
„kimaradás” miatt, de elejét veheti a zúgolódásának, ha megí-

géri, hogy legközelebb őt is magával viszi. 

Halak (február 20 – március 20) Magánéletét felforgathatja 
a változás szele, és könnyen beleszerethet egy olyan személy-
be, akit csak most ismert meg. Szerencsés időszakot tudhat 

maga mögött, azonban válogassa meg jól, kikkel lép szövetségre! 

FORRÓ NYOMON
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Négyrészes keresztrejtvény sorozatunkban ezút-
tal is Miskolc kitüntetettjeinek neveit rejtettük el. 
Kérjük megfejtéseiket a sorozat végén, együtt, 
egy levélben vagy e-mailben küldjék el. Bekül-
dési határidő: 2019. július 10. Szerkesztőségünk 
címe: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad utca 9. E-mail 
cím: info@mikom.hu. A helyes megfejtések be-

küldői között könyvjutalmat sorsolunk ki. 
Előző rejtvényünk helyes megfejtései: 1. Dr. Károlyi Zsuzsánna, Máger Ág-
nes 2. Bartók Plusz Operafesztivál 3. Lovász Emese 4. Fecske Csaba. 
Nyertesek: Váradi Béla (Miskolc), Szakács Árpádné (Miskolc). Gratulálunk, 
nyereményüket postán küldjük el.

Kétszáznegyvenöttel több, Miskolcon végzett rendőr szolgálja 
a hazát. A fiatalok a szerdai kibocsátó ünnepséggel vettek búcsút 
a Miskolci Rendészeti Szakgimnáziumtól. A szakképesítéssel és 
az eskü letételével mind a 245 rendőr teljes intézkedési jogkörrel 
rendelkezik. A végzősök felkészülten hagyták el az iskolát, de az 
igazi megmérettetést számukra a gyakorlat jelenti majd.

Kibocsátó ünnepség

A hét fotója
JUHÁSZ ÁKOS 

FELVÉTELE

SZÜRKEBARÁT KONCERT  
A MINORITA TEMPLOMBAN

Az Éltető Lélek Alapítvány szervezésében korabarokk hangszeres templomi muzsikát és Handel-zenét hallgathattak, akik a mi-
norita templomba ellátogattak vasárnap. A hangversenyen közreműködött a Miskolci Egyetem Régizene Együttese, a minorita 
templom Szent Ferenc Kórusa, a Miskolci Cardinal Mindszenty Kórus és a Cantus Argiensis Kamarakórus. Az előadás karnagya 
Gergely Péter Pál volt. Altot Bakos Kornélia énekelt, basszust Sajó Dániel, gitáron kísért Vihula Mihajlo gitárművész.

(FOTÓ: BEREGI LÁSZLÓ)
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