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A VÁROS LAPJA

Miskolci Napló
Magyart 
vásároltak
a köztársasági elnök felesége „vedd 
a magyart! védd a magyart!” akciót 
szervezett, amihez Miskolc is csatla-
kozott. a város | 3. oldal

a ritka típust 
szereti
erdei sándor humorista, azaz 
rokker zsoltti a formája miatt 
szeretett bele autójába.  
négy keréken | 9. oldal

Mindenkiben 
van civil vágy
püspöki péter szerint minden 
emberben van tenni akarás, 
csak az a kérdés, kiben mennyi-
re erős.  a város | 4. oldal

Grafika – öt tételben

A grafika miskolci ünnepe ötven éve, 1961-ben kezdődött, több éven 
át biennáléként, 2008 óta pedig Miskolci Grafikai Triennáléként 
rendezik meg. Az idei triennále öt tárlata június 11-én, szombaton 
délelőtt 11 órakor nyílik meg.

» részletek a 4. oldalon

Partnerség a lakossággal
Újabb utcákat vonnának be la-

kossági kérésre a fizetős parkolási 
rendszerbe, és lenne olyan parko-

ló is, melyet olcsóbb zónába sorol-
nának át. Az erről szóló előterjesz-

tésről a júniusi közgyűlésen tárgyal 
a képviselő-testület. Ha megszavaz-

zák, elsősorban a Vologda város-
részben, a belvárosban és a Szent-

péteri kapuban kell majd újabb 
utcákban fizetni a parkolásért.

» részletek az 5. oldalon

Új utcaneveket szeretnének
Miskolcon is több utcanevet megváltoztatna a Kereszténydemokra-
ta Néppárt, amely szerint a Szigligeti Ede téren álló, a „román felsza-
badító hadsereget” dicsőítő emlékmű is jobb helyen lenne a Hősök 
temetőjében vagy egy történelmi emlékparkban.

» részletek a 3. oldalon

Még nincs megoldás
Nincs egyelőre sem egyezség, sem 
megoldás a Búza téri piacon. A ko-
rábban indított felszámolási eljárás 
ugyan megszűnt, de továbbra is ne-
héz helyzetben van az üzemeltető 
cég. A jelenlegi helyzetet az önkor-
mányzat csak úgy tudja rendezni, 
ha irányítási vagy döntésekbe törté-
nő beleszólási jogot kap a város. 
» részletek a 3. oldalon

HIrdeTésHIrdeTés

Ünnepi hazai szezonzárás. A szurkolók szenzációs 
hangulattal és látvánnyal, a klub remek show-val, a játékosok pe-
dig parádés játékkal járultak hozzá a bajnoki cím ünnepléséhez.

» Összeállításunk és interjú Benczés Miklóssal a 7. oldalon

Tíz napig Miskolc az operafőváros!
Utcai nyitó parádéval, a Bu-
dapesti Filharmónia Társaság 
zenekarának koncertjével, és 
több kiállítás-megnyitóval vet-
te kezdetét június 9-én, csütör-
tökön a Bartók + Verdi Miskol-
ci Nemzetközi Operafesztivál.

A 10 napos rendezvénysorozaton 
komolyzenei koncerteket, táncelő-
adásokat, filmvetítéseket és termé-
szetesen operákat láthat a közönség. 
Ezek közül az egyik legkülönlege-
sebb produkció mindenképp a Mis-
kolc, Bayreuth, Kassa és Eisen stadt 
közös produkciójaként létrejött 
operabemutató, Liszt Ferenc Don 
Sanche című műve. A Széchenyi ut-
cán és a csatlakozó tereken pedig vá-
sárral és különböző ingyenes prog-
ramokkal várják a fesztiválozókat, 
többek között színpadra áll Lajkó 
Félix hegedűvirtuóz és Liszt-imp-
rovizációkat is hallhatnak az érdek-
lődők két zongorán Szakcsi Lakatos 
Béla és Oláh Sándor előadásában. A 
június 19-éig tartó fesztivál részletes 
programja a www.minap.hu-n ol-
vasható.                          (fotó: Juhász Á.)

Kicsit 
másképpen
A Miskolci Napló ezen a hé-
ten kissé megváltozott: az ol-
dalak magassága néhány cen-
tivel nagyobb, mint eddig volt, 
talán a megszokott színek tó-
nusai is különböznek valame-
lyest. A magyarázat techni-
kai jellegű: másik nyomdában 
készül az újság. Van egy olyan 
különbség, ami nem techni-
kai, hanem tudatos változta-
tás: sok olvasónk kérésére nö-
veltük a cikkek betűméretét. 
Reméljük olvasóink megérté-
sét, további támogatását.

Miskolc Kártya: új rendszert hoznának létre
Több városi cégnél is meg-
szűnhet az év végén a Mis-
kolc Kártya által jelen-
leg nyújtott kedvezmény, 
amennyiben az erről szó-
ló javaslatot támogatja a vá-
ros közgyűlése június 16-ai 
ülésén.

A képviselő-testület esetleges dön-
tése azonban semmiképp nem je-
lentené azt, hogy 2012-től sem-
milyen kedvezményt nem adna a 
helyieknek Miskolc, a javaslat egy új 

rendszer koncepciójának kidolgo-
zásáról szól – még ebben az évben.

Az előterjesztésben foglaltak 
szerint a Miskolc Kártyát üzemel-
tető X-Centrum Nonprofit Kft.-
vel június 30-áig mondanák fel a 
2008-ban megkötött szerződése-
ket, a kedvezményeket pedig az év 
utolsó napjáig nyújtanák az érin-
tett cégek.

A jövő héten tárgyalandó javas-
lat előzménye, hogy az MVK Zrt., a 
Miskolci Turisztikai Kft., a Miskolci 
Városgazda Nonprofit Kft., továb-
bá a Régió Park Miskolc Kft. és a 
MIKOM Nonprofit Kft. kezdemé-
nyezte az X-Centrummal a Mis-
kolc Kártya-kedvezmények nyúj-

tására megkötött együttműködési 
szerződések felmondását. Mindeh-
hez pedig a városi közgyűlés hozzá-
járulása szükséges.

» folytatás az 5. oldalon
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» Dr. Nánási-Kocsis Norbert | a 10. számú választókerület önkormányzati 
képviselője lakossági fogadóórát tart június 14-én, kedden délután 5 és 7 óra között a 
Fidesz-irodában (Miskolc, Kossuth u. 16. sz.).

Képviselői fogadóóra ››››››››››››

Csökkent a pollen. A 22. héten 
Miskolc légkörének pollenterhelt-
sége az előző héthez képest csök-
kenést mutatott. A pázsitfűfélék 
pollenkoncentrációja csak néhány 
napon érte el a nagyon magas szin-
tet. Az allergén gyomnövények kö-
zül az útifű pollenmennyisége mu-
tatott emelkedést, de így is csak 

közepes mennyiségben keringett 
virágpora a levegőben. A többi al-
lergén nyári gyomnövény közül 
a lórom és a csalán virágporsze-
mei továbbra is alacsony szintet 
mutatnak. Szintén közepes meny-
nyiségben voltak jelen a fenyőfé-
lék pollenjei, valamint az allergén 
gombaelemek.

Kormányhivatali híreK ›››››››››››››››››››››

Ingatlaneladás miatt tett  
feljelentést a Jobbik
Egy 2005-ös ingatlanügy-
let miatt tett feljelentést az 
ügyészségen a Jobbik or-
szággyűlési képviselője 
szerdán. Véleménye sze-
rint a korábbi városveze-
tés nem megfelelően bánt 
a közvagyonnal.

Az ügyészség bejárata előtt tartott 
sajtótájékoztatón Egyed Zsolt, a 
Jobbik megyei elnöke, ország-
gyűlési képviselő elmondta, most 
kerültek a kezükbe olyan doku-
mentumok, amelyek bizonyítják, 
hogy törvénytelenség történt. Két 
Szemere utcai ingatlanról van szó 
(15. és 17. szám), melyek közül az 
egyiket 2004-ben vásárolta meg 
egy gyógyszertárhálózatot üze-
meltető cég. 2005-ben a szom-
szédos ingatlanra is benyújtották 
az igényt, erről zárt ülésen dön-
tött a közgyűlés. Méghozzá a kép-
viselő szerint úgy, hogy az eredeti 
144 milliós vételárat 106 millióra 
csökkentették, bár másik érdek-
lődő nem volt. Ez Egyed Zsolt ol-
vasatában azt jelenti, hogy a város 
vezetése 38 millió forintnyi köz-
pénzzel bánt rosszhiszeműen. 

Elhangzott az is, hogy a szer-
ződés szerint két éven belül fel 
kellett volna újítania az új tulaj-
donosnak az ingatlant, ám ezt 
nem tette meg. Így vissza kellett 
volna, hogy szálljon az önkor-
mányzatra, de ez ügyben sem-
milyen lépés nem történt, mi-
közben a tűzoltók rendszeresen 
járnak ki a vakolatszakadások-
hoz, hogy elhárítsák az életve-

szélyt. Egyed Zsolt felkérte Kriza 
Ákost, Miskolc polgármesterét, 
hogy az ügyben szintén tegye 
meg a feljelentést.

Megkeresésünkre Dobos Tí-
mea, a városháza szóvivője el-
mondta: az ingatlan nem szállt 
volna vissza az önkormányzat-
ra automatikusan, hanem elő-
vásárlási joga volt rá, és ennek 
hatálya valóban lejárt. Így az épü-
letek továbbra is a vállalkozó tu-
lajdonában vannak. Hozzátette, 
az önkormányzat felújításra nem 
kötelezheti a magánkézben lévő 
házak tulajdonosait, az életve-
szély elhárítására viszont igen, és 
ezt meg is tették. Ennek nyomán 
az elmúlt évben a tulajdonos a 
számlák bemutatásával is igazol-
ta a MIK-nél, hogy az életveszélyt 
elháríttatta a szóban forgó épü-
leteken. Ezen a téren az önkor-
mányzatnak több jogköre nincs.

A szóvivő ugyanakkor em-
lékeztetett rá: Kriza Ákos pol-
gármester hivatalba lépésekor 
azonnal átfogó vizsgálatot ren-
delt el a város cégeinél, amelyek 
nyomán több mint hetven felje-
lentés született, és minden ügy-
ben nyomozás is indult. A vá-
rosvezetés ezután is feljelentést 
tesz majd minden esetben, ami-
kor törvénysértő ügyre bukkan.

Az ügyben megkerestük az 
érintett ingatlantulajdonost is. 
Tihor Attila portálunknak azt 
mondta, az adásvételi szerződé-
sei teljesen szabályosak. Ezeket a 
dokumentumokat pedig bármi-
kor a médiumok rendelkezésére 
bocsátja. Az ügyben a vállalkozó 
egyébként feljelentést fontolgat 
az őt ért vádak miatt.                 H. I.

Általános segélyhívó: 112; Felnőtt háziorvosi ügyelet: MISEK Kft. (Csabai kapu 
9–11.): 46/560-080; MISEK Kft. Diósgyőri telephelye (Kórház u. 1.): 46/531-799; 
Fogorvosi ügyelet (Csabai kapu 9–11.): 46/555-666/1270; Gyer mek háziorvosi 
ügyelet (GYEK – Szent péteri kapu 76.): 46/412-572. Lelkisegély (vonalas telefon-
ról hívható, 24 órás, ingyenes): 80/505-505. Áldozatsegítő vonal (24 órás, ingye-
nes): 80/225-225. Város őrség: 40/200-893. MIHŐ műszaki ügyelet: 46/379-360. 
MIVÍZ központi ügyelet: 46/519-339. ÉMÁSZ-hibabejelentés: 40/282-828. Közte-
rület-felügyelet: 46/502-579. In Memoriam Temetkezés (halottszállítási ügyelet): 
46/353-909, 30/677-7958. Állategészségügyi Telep (kóbor, elhullott állatok beje-
lentése): 46/345-103, 30/339-6549. Megyei Állami Közútkezelő Kht.: 46/560-070. 
Fogyasztóvédelmi Felügyelőség: 46/506-071.

KözérdeKű telefonszámoK ››››››››››››

Itt kátyúznak
Június 14–17. között a tervek 
szerint a következő utcákban 
kátyúz a Városgazda Kft.: 
Sajórajáró u., Besenyői u., József A. 
u., felüljáró alatt, Gyimesi u., Zsig-
mondi u., Árok u., Régiposta u., 
Dankó P. bérházak közötti szakasz, 
Laborfalvy u., Pallos u., Király u. bel-
ső (óvodához vezető út), Arany J. 21. 
belső „U” alak, Kandia köz., Szabó 
Zoltán u., Szolártsik tér (foly.), Kapi-
tány u., 14. sz. buszforduló, Jegenyés 
u., Sütő János u., Fecske u., Páva u., 
Fagyöngy u., Bokros és Bakonyi ke-
reszteződés, Aradi u., Aradi sétány, 
Tapolca-Gömöri u., Tímármalom 
u., Tatár u., Szövő u., Bercsényi u., 
Tizeshonvéd u., Bársony J. u., Aba u., 
Virág u., Csehov u., Miklós u. 1. előt-
ti szakasz.

Június 3. | péntek
MISI-évzáró. Tanévzáró ünnepsé-
get tartott a Miskolci Sportiskola a 
Herman Gimnázium tornacsarno-
kában. Az ünnepségen fiatal tánco-
sok, tornászok tartottak bemutatót, 
és mások mellett beszédet mon-
dott Zsiga Marcell alpolgármester is, 
hangsúlyozva: a megyeszékhely ve-
zetése elkötelezett abban, hogy ne 
csak a város sportmúltja legyen ered-
ményes, hanem a jövője is csillogjon. 

Fotós kilátó. Öt alkotót – Belicza 
László Gábor, Kálmán Attila, Kiss 
Tanne István, Mitterpach Ildikó, 
Tasnádi Tamás – jutalmazott az Ava-
si Kilátó Fotópályázat szakmai zsű-
rije. A pályázatot a miskolci önkor-
mányzat kulturális osztálya hirdette 
meg azzal a céllal, hogy az alkotók a 
fényképek segítségével bemutassák 
a város gazdag építészeti örökségét, 
kultúráját, egyedülálló eseményeit, 
hangulatait; turisztikai szempontból 
láttassák a borsodi megyeszékhelyet. 
A pályázat anyagából októberben ki-
állítás nyílik a Miskolci Galériában.

Június 6. | hétfő

Vérüket adták a hivatalnokok. 
Az Első Kormánytisztviselői Véradó 
Napon a köztisztviselők önként ad-
tak vért hétfőn. Miskolcon több mint 
százan csatlakoztak az akcióhoz, az 
ÁNTSZ pedig ingyenes vércukor- és 
koleszterinmérést szervezett.

Adomány beteg gyerekeknek. 
Több mint ezer darab játékot gyűjtött 
össze két nap alatt a Keresztény Nők 
Egyesülete, a Kereszténydemokrata 
Néppárt és az Ifjúsági Keresztényde-
mokrata Szövetség Miskolci Városi 
Szervezete. A felajánlással a Kosztyu 
Ádám Emlékére a Leukémiás, Daga-
natos és Zemplén Fogyatékos Gyer-
mekeiért Alapítvány által szervezett 
sárospataki gyermektábor lakóinak 
szeretnének kedveskedni. Az ado-
mányokat az alapítvány képviselői-
nek Molnár Péter, a Keresztényde-
mokrata Néppárt Miskolc Városi 
Szervezetének elnöke adta át.

Megcsinálják a parasznyai 
utat. A héten megkezdték a nagy-
felületű burkolatjavítások második 
ütemének munkálatait a 2517-es 
jelű úton, Miskolc és Parasznya kö-
zött, ahol a tavalyi nagy esőzések kö-
vetkeztében kialakult rézsűcsúszás 
helyreállítása következik. A helyre-
állítás költsége bruttó 182 millió fo-
rint, várhatóan július végéig javítják 
ki az utat.

Június 7. | kedd

Felszámolnák a bürokráciát. 
Miskolcra érkezett kedden az az or-
szágos, közel harminc várost érin-
tő egyhónapos konzultációsorozat, 
melynek célja, hogy felszámolják a 
vállalkozásokat sújtó adminisztra-
tív terheket. Az „Egyszerű állam: az 
adminisztrációs terhek csökkentése” 
című konferencia harmadik állomá-

sa volt a miskolci rendezvény. A kon-
zultációsorozat során a vállalkozáso-
kat érintő adminisztratív terhekről 
és azok felszámolásának lehetőségei-
ről gyűjtenek javaslatokat. A tervek 
szerint az elkövetkező években 400 
milliárd forinttal csökkentenék a cé-
gek költségeit.

Jutalomkirándulás diákolim-
pikonoknak. A diákolimpiai elő-
döntőkbe, vagy a fináléba jutott közel 
400 diáksportoló számára szervezett 
jutalomkirándulást kedden a Mis-
kolc Városi Diáksport Szövetség. 
Lódi Gábor, a szövetség elnöke el-
mondta, új hagyományt szeretnének 
teremteni azzal, hogy jutalomkirán-
dulással ismerik el a gyerekek telje-
sítményét. 

Június 8. | szerda

„Diszkóbalesetet” szimuláltak. 
Meglepetést okozott, sőt, megdöb-
bentette a helyi középiskolák diák-
jait az I. Miskolci Rotary Klub, ami-
kor egy programra invitálták őket, 
de nem árulták el, hogy az miről is 
fog szólni. A 11. évfolyamos diákok-
nak élethűen eljátszották a Borsod 
Volán sportpályán, hogyan is néz ki 
egy úgynevezett „diszkóbaleset”. Szi-
rénázva érkezett a rohammentő, a 
rendőrség, a tűzoltók szétvágták az 
autókat… Döbbent csendben nézte 
végig az eseményt a közel 300 diák. 
A régióban egyedülállónak számí-
tó prezentáció az „Összefogás a jövő 
egészséges nemzedékéért” program-
sorozat keretein belül jött létre.

Borsodi helyszínelők. Látvá-
nyos versenyen mérték össze tudá-
sukat a megyei baleseti helyszínelők 
a miskolci KRESZ-parkban. A leg-
jobb közlekedési rendőrökből álló 
csapat képviseli majd a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Rendőr-főkapi-
tányságot az országos versenyen. A 
verseny célja a baleseti helyszínelést 
végző rendőrök szakmai tudásának 
elmélyítése és a szakterület fontossá-
gának hangsúlyozása.

Belvárosi akciók. Több száz autót 
ellenőriztek a közterület-felügyelők 
múlt heti, összehangolt akciójuk so-
rán a miskolci belvárosban. Az Ady-
hídtól a Városház térig egyszerre tíz 
közterület-felügyelő hajtott végre 
koncentrált akciót, melynek során a 
védett övezetbe történő behajtások 
jogosultságát ellenőrizték. Mintegy 
210 járművet ellenőriztek, összesen 
79 esetben szabtak ki bírságot – ezek 
összege 3000-től 20 000 forintig ter-

jed – és hat esetben alkalmaztak fi-
gyelmeztetést. 

Múzsák Kertje. Miskolc kiemelkedő 
alkotóművészeinek tiszteletére hoztak 
létre emlékhelyet a Miskolci Galéria 
Feledy-házának kertjében. Emléktáb-
lát avattak itt a múlt miskolci képző-
művészeinek tiszteletére. Ez csupán az 
első lépés: a jövőben a miskolci építé-
szet, fotóművészet, irodalom, zene és 
színház művészeinek is hasonlókép-
pen kívánnak emléket állítani.

Miskolcon járt Semjén Zsolt. A 
Kereszténydemokrata Néppárt el-
nöke a megyei választmány ülésé-
re érkezett. A politikus úgy nyilat-
kozott, hogy országjárásba kezdtek 
a KDNP vezető politikusaival a he-
lyi szervezetek megerősítése érde-
kében. Kulcsfontosságúnak tartják, 
hogy a megyékben és a településeken 
is hangsúlyosan jelen legyen a Keresz-
ténydemokrata Néppárt helyi ren-
dezvényekkel, olyan programokkal, 
amelyek valóban az emberek min-
dennapjait érintik, és amelyeket a 
velük való konzultációk során ala-
kítanak ki. A választmányi ülés alkal-
mából felszentelték és megáldották a 
történelmi egyházak képviselői a Ke-
reszténydemokrata Néppárt miskol-
ci székházát. Az épületet Varga Lász-
lóról, a KDNP egyik alapítójáról, a 
földszinti tanácstermet pedig a rend-
szerváltozás utáni időszak jeles képvi-
selőjéről, Isépy Tamásról nevezték el.

Június 9. | csütörtök

Buszmegállót döntött. Egy beton-
keverő rongálta meg az Újgyőri főté-
ri végállomás egy fedett buszmegál-
lóját. Az építmény a balesetben olyan 
súlyosan sérült, hogy el kell bontani. 
Hogy a betonkeverő pontosan mit 
keresett a végállomás területén, azt 
vizsgálat fogja kideríteni. 

Kitakarították a Kabar utcát. Több 
tucat önkéntes takarított a Kabar ut-
cán. A Városgazda Kft. markológép-
pel segített, az AVE Miskolc Kft. pedig 
gyűjtőzsákokat, konténereket bizto-
sított. Az akciót Gazdusné Pankucsi 

Katalin, a terület önkormányza-
ti képviselője szervezte, aki korábban 
helyszíni bejáráson mérte fel a kö-
rülményeket a Városgazda Kft., a Vá-
rosüzemeltetési Osztály, az AVE, a 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat, 
valamint a Factory aréna képviselői-
vel. Mint nyilatkozta, hatalmas meny-
nyiségű szemét gyűlt össze a területen, 
és megbeszélték, hogy a helyi lakosság 
bevonásával, önkéntesek közreműkö-
désével kitakarítják a területet. 

Lezárult a felülvizsgálat. Elvégez-
te a megyei kormányhivatal a törvé-
nyességi felülvizsgálati eljárást Simon 
Gábor szocialista frakcióvezető bead-
ványa kapcsán, melyet az április 14-i 
közgyűlésen történtek kapcsán kért. 
A frakcióvezető, idézve a kormány-
megbízottól kapott levélből, arról tá-
jékoztatott, hogy a vizsgálat szerint 
bár a polgármester összeférhetetlen-
sége a megválasztásától április 14-éig 
fennállt, ám az általa hozott intézke-
dések érvényessége nem kérdőjelez-
hető meg, mivel azokat a közgyűlés 
által alkotott rendeletek és határoza-
tok végrehajtása érdekében tette. A 
levél szerint az összeférhetetlenség 
ügyének napirendre vétele nem fe-
lelt meg a szervezeti és működési sza-
bályzatnak, és a tárgyalás módja ellen-
tétes az önkormányzati törvénnyel is. 
De ez nem olyan súlyú szabálytalan-
ság, amely a határozat érvényességét 
érdemben befolyásolná. Simon Gá-
bor szerint nincs ilyen a magyar jog-
rendben, valami vagy törvénytelen, 
vagy nem, nem lehet valami csak ki-
csit az. A frakcióvezető kis pozitívum-
nak értékelte, hogy az eljárási hibák 
okán a kormánymegbízott törvényes-
ségi észrevételt tesz a közgyűlés felé.

Adomány az adományozók-
nak. Többek között ruhákból és já-
tékokból álló adományt adtak át jú-
nius 9-én délelőtt a Páli Szent Vince 
Szeretetszolgálatnak, hogy a szol-
gálat továbbítsa a rászorulóknak a 
hasznos ajándékokat. Az adomány-
gyűjtéshez idén 34 helyi oktatási in-
tézmény is csatlakozott, és jelképes 
üzenetekkel kedveskedtek az ado-
mányban részesülő gyerekeknek. A 
rajzokat, üzeneteket és a használt ru-
hából, cipőkből, játékokból, köny-
vekből, plédekből álló adományt a II. 
Rákóczi Ferenc Általános Iskola két 
tanulója adta át a Páli Szent Vince 
Szeretetszolgálat székhelyén néhány 
rászoruló gyereknek.

Június 10. | péntek

Féltik a sportiskolát. Aggodal-
mát fejezte ki az MSZP a Miskol-
ci Sportiskola miatt: az egyesület két 
korábbi igazgatójának közelmúltbe-
li távozása további komoly problé-
mákat generálhat a szocialisták sze-
rint. A korábbi kettős vezetés helyett 
a közgyűlés elé kerülő javaslat sze-
rint már csak egy, a közelmúltban ki-
nevezett ügyvezető igazgató marad, 
akiknek pártatlanságát és hozzáérté-
sét is megkérdőjelezik a szocialisták.

Nem zavar a vágányzár
Az operafesztivál zavartalan le-
bonyolítása érdekében későb-
bi időpontra halasztja az MVK 
Zrt. a villamospálya megújult 
szakaszának garanciális javítá-
sát Miskolc polgármesterének és 
a fesztivál szervezőinek kérésé-
re. Eredetileg június 17-én estétől 
20-a hajnalig lett volna vágány-
zár, ez alatt az idő alatt végezték 
volna el a pressbeton sérült sza-
kaszainak helyreállítását és a sín-
törések javítását. Arra, hogy a 

munkák egybeesnek az opera-
fesztivál utolsó napjaival, illetve 
a Múzeumok éjszakájával, elő-
ször a Miskolci Napló hívta fel a 
projektigazgatóság figyelmét. A 
kivitelező először még arra az ál-
láspontra jutott, hogy mivel a vá-
gányzónában fognak dolgozni, 
a fesztivált nem fogják zavarni – 
azután viszont úgy döntöttek, új 
időpontban, június 24-én, pén-
teken este nyolctól kezdődnek 
majd csak a munkák.
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Magyart vásároltak
A köztársasági elnök 
felesége, Schmittné 
Makray Katalin „Vedd 
a magyart! Védd a ma-
gyart!” néven akciót 
szervezett, melyhez Mis-
kolc is csatlakozott. 

Az akció keretében a köztársa-
sági elnök feleségével egy idő-
ben, pénteken délelőtt 11 óra-
kor a megyei jogú  váro sok 
polgármestereinek feleségei, 
vagy a hivatal kiválasztott hölgy 
dolgozói szerte az országban, a 
helyi piacon, a helyi zöldséges-
nél egyszerre vásároltak magyar 
élelmiszereket. A megmozdulás 

célja, hogy felhívja a figyelmet 
a minőségi magyar termékek 
vásárlásának, fogyasztásának 
fontosságára. Az akció védnö-
ke Schmittné Makray Katalin, 
Schmitt Pál köztársasági elnök 
felesége. A programhoz csatla-
koztak a megyeszékhelyek pol-
gármesteri hivatalai is.

Miskolc Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatalát Do-
bos Tímea szóvivő, Adámyné 
Soltész Ildikó, a jogi és ön-
kormányzati osztály vezetője, 
Sáfrányné Vörösváry Ildikó, a 
gyámügyi osztály vezetője és 
Palotai Mariann, a humánpo-
litikai osztály vezetője képvi-
selte: ők a Búza téri őstermelői 
piacon vásároltak a kisterme-
lőktől zöldséget, palántát, vi-
rágot.

Szerdára készülhet el 
az aszfaltozás
Hatalmas dugók alakul-
nak ki a reggeli órákban a 
Nagyváthy – Geró utcák ke-
reszteződésében, ahol meg-
kezdődtek az aszfaltozást elő-
készítő munkák.

Az útépítés a csomópontban két 
hete kezdődött, akkor engedték 
először a forgalmat a megépített 
új szakaszra. Azóta szinte min-
dennaposak a dugók. Új burko-
latot kap a Nagyváthy u. – Geró 
utca, illetve a Kiss Ernő u. – Dam-
janich utcák kereszteződés több 
bekötőútja: vagyis a Nagyváthy, a 

Geró, a Füzes és a Damjanich ut-
cák bevezető szakasza is. 

Bár eredetileg június 10-éig 
tervezték befejezni az aszfalto-
zást, az esős időjárás miatt a ki-
vitelező eddig nem tudta azt 
elkezdeni, így – a Miskolci Vá-
rosfejlesztési Kft. tájékoztatása 
szerint – várhatóan június 15-
éig, szerdáig fejezi be a kivitele-
ző az aszfaltozást, addig reggel 8 
és délután 4 óra között idősza-
kosan félpályás útlezárásokra és 
forgalomkorlátozásra kell szá-
mítani, melyhez az autósok tü-
relmét kérik.

Fórum a 34-esről
Az elmúlt években a 34-es he-
lyi járat útvonala több válto-
záson ment keresztül. Csü-
törtökön lakossági fórumon 
kérték ki a miskolciak vélemé-
nyét a viszonylatot érintő leg-
újabb módosításról.

Mint arról korábban beszámol-
tunk, a hosszabb vonalak kiala-
kításának első jeleként a Mis-
kolc Városi Közlekedési (MVK) 
Zrt. június 16-ától összekapcsol-
ja a 34-es és 38-as járatokat: a 
buszok a jövőben az Arany Já-
nos utca – Tampere városrész 
– Bodótető – Arany János utca 
között közlekednek majd. Lesz-
nek azonban olyan buszok is, 
melyek – 38B jelzéssel – tovább-
ra is csak a Bodótetőre járnak a 
végállomásról.

A témában lakossági fóru-
mot szervezett Kovács József-
né önkormányzati képviselő, a 
miskolciak kérdéseire az MVK 
Zrt. szakemberei válaszoltak. A 

plénumon megjelentek közül 
legtöbben azt szeretnék elérni, 
hogy az új viszonylatok érintsék 
a Semmelweis kórházat is. Erre 
Braun Csaba, az MVK marke-
ting osztályvezetője azt felel-
te, egyelőre nem tudják tervbe 
venni a kérdést. Szintén felme-
rült lakossági igényként, hogy 
a 34-es eredeti vonalával meg-
egyezően érintse a Centrumot 
a Bodótető felé közlekedve a 
Búza téri piac és buszpályaud-
var közelsége miatt. A társaság 
szakemberei megvizsgálják en-
nek lehetőségét. A járatot érin-
tő probléma volt még a megje-
lentek szerint, hogy csúcsidőben 
közlekedik a „kis fehér busz”; 
Braun Csaba úgy felelt, intéz-
kedni fognak, hogy szólóbuszok 
járjanak az érintett időszakok-
ban. A bodótetőiek ellenvéle-
ményüket fejezték ki még a be-
tétvégállomás kialakítása miatt, 
ennek módosítására azonban 
jelenleg nincs lehetőség.

Új utcaneveket szeretne a KDNP Miskolcon
Miskolcon is több utcane-
vet megváltoztatna a Ke-
reszténydemokrata Néppárt, 
amely szerint a Szigligeti Ede 
téren álló, a „román felszaba-
dító hadsereget” dicsőí tő em-
lékmű is jobb helyen lenne a 
Hősök temetőjében vagy egy 
történelmi emlékparkban.

A KDNP ifjúsági szervezetének 
tagjai, országos akciójuk keretében 
Miskolcon is felmérik, vannak-e 
még olyan szimbólumok, utcane-
vek, amelyek a szocializmus évtize-
deire utalnak. Molnár Péter, a párt 
városi elnöke szerint köztudomású, 
hogy ezek az elnevezések akkoriban 
elsősorban politikai célzattal, utasí-
tásra születtek.

– Ebben az esetben egyáltalán 
nem lehet azzal érvelni – amire hi-

vatkozni szoktak –, hogy ezek a ne-
vek már benne vannak a köztudat-
ban. Közterületeket, intézményeket 
mindenhol olyan személyekről 
szoktak elnevezni, akik történelmi 
szerepük, munkásságuk, hazáju-
kért, városukért végzett tevékeny-
ségük okán valóban méltók erre – 
emelte ki az elnök.

Molnár Péter elmondta: javasol-
ni fogják, hogy a Földes Ferenc utca 
kapja vissza eredeti nevét, régebben 
ugyanis Lonovics utcának nevez-
ték. Lonovics József Miskolc szülöt-
te, híres magyar főpap volt, az 1848–
49-es forradalom és szabadságharc 
hazaszerető papságának egyik jel-
képes alakja. Az elnök szerint sokan 
joggal kritizálják azt is, hogy 2011-
ben még mindig Földes Ferenc ne-
vét viseli egy miskolci gimnázium, 
akinek pedig semmi köze nem volt 
a városhoz: egy munkásmozgalmi 
író volt, akinek jelentősebb alkotá-
sát sem tartják számon. 

– A Közoktatásügyi Miniszté-
rium 1950-ben egyszerűen elren-
delte, hogy a Fráter György Gim-
názium nevét Földes Ferencre kell 
változtatni. A Széchenyi 56’ Emlék-
bizottság a rendszerváltástól küzd, 
hogy újra Széchenyi István nevét vi-
selje az intézmény – úgy, mint 1956-
ban, az iskola tantestületének és di-
ákjainak döntése nyomán. 

Pár éve civil kezdeményezés bon-
takozott ki az Uitz Béla utca nevé-
nek megváltoztatására, ami akkor 
nem járt sikerrel. Ezt is meg lehet-
ne újra vizsgálni, hiszen tudomá-
suk szerint ennek a képzőművész-
nek sem volt köze Miskolchoz. A 
KDNP kezdeményezni fogja, hogy 
a román emlékművet távolítsák el 
a Szigligeti térről: szállítsák el a Hő-
sök temetőjébe, vagy adományoz-
zák egy történelmi emlékparknak.

További elképzeléseiket össze-
gezve az elnök elmondta: illendő 
lenne, ha Miskolcon köztér visel-
né Kelemen Didák nevét, akinek 
nagy kultusza van, ma is működik 
az az iskola, templom és rendház (a 
minorita), amit ő alapított. Ugyan-
így illő lenne, ha utca őrizné a nevét 
Oláh Miklósnak, az 1957-ben, nem 
egészen 22 éves korában kivég-
zett miskolci forradalmárnak, Má-
rai Sándornak – a Kassa–Miskolc 
testvérvárosi kapcsolat jegyében –, 
a nemrégiben boldoggá avatott, II. 
János Pál pápáról elnevezett tér pe-
dig a lengyel–magyar barátság helyi 
szimbóluma is lehetne.      Szepesi S.

A hónap végére biztonságban lesznek a települések
A hónap végére száz százalé-
kos készültségben lesznek a 
vízbiztonsági beruházások.

A kormány által megítélt 7,3 mil-
liárd forintból megyénkben zá-
por- és szükségtározók, körgátak 
épültek, mederkotrások történtek, 
hogy megelőzzék az elmúlt évhez 
hasonló újabb árvíz kialakulását.

Kihelyezett kormányszóvivői tá-
jékoztatót tartott Nagy Anna kor-
mányszóvivő csütörtök délután 
Felsőzsolca mellett, ahol kijelentet-
te, hosszú távon is garantált a biz-
tonsága a környékbeli települések-

nek a hónap végéig megvalósuló 
árvízvédelmi, biztonsági beruhá-
zásoknak köszönhetően. 

Illés Zoltán, környezetügyért fe-
lelős államtitkár arról beszélt, hogy 
a Sajón harminc kilométer hosz-
szan végeztek mederkotrást, ami 
alatt négyszázezer köbméter hor-
dalékot szedtek ki. Körgát épült 
Felsőzsolcánál 6, Ónodnál 7,3, 
Nagycsécsnél 1,1 kilométer hosz-
szan. Boldogok, hogy meg tud-
ják védeni a településeket az árvíz-
től, de ez semmit sem ér, ha nagy 
víz jön, mert nem tud hol elfoly-
ni. Ezért hozta azt az intézkedést, 
hogy a nagyvízi mederben a jövő-
ben nem lehet építkezni, a Felső-

zsolca és Miskolc között lévő áru-
házláncok képviselőivel pedig egy 
találkozót hívott össze, ahol sike-

rült megegyezésre jutni. A terüle-
tet meg kell kotorni, és az érintett 
utakat „lábra állítani”, hogy szabad 
folyást kapjon a víz, a munka költ-
ségeinek a felét pedig az áruházak-
nak kell állni. 

A tájékoztató során jelentést tett 
Rácz Miklós, az Észak-magyar-
országi Környezetvédelmi és Víz-
ügyi Igazgatóság igazgatója, aki 
elmondta, a megépült, vagy elké-
szülés előtt álló záportározók fél-
millió köbméter vizet tudnak tá-
rolni. Harminc kilométernyi gát 
épült, és 98 település számára az 
árvízvédelmi tervet is elkészítették, 
melyet jelenleg a szakemberek vé-
leményeznek.                                       H. I.

Még nincs megoldás a Búza téri piacon
Nincs egyelőre sem egyez-
ség, sem megoldás a Búza 
téri piacon. A korábban in-
dított felszámolási eljárás 
ugyan megszűnt, de tovább-
ra is nehéz helyzetben van 
az üzemeltető cég.

Ahogy arról korábban beszámol-
tunk, az AVE Miskolc Kft. felszá-
molási eljárást indított a Búza téri 
piacot működtető Miskolc Piac 
Zrt. ellen a lejárt tartozások miatt. 
Ezt követően a miskolci közgyű-
lés városgazdálkodási és üzemel-
tetési bizottsága egyeztetett a pia-
cot működtető cég vezetőivel. Az 
ülésen arra szerettek volna választ 
kapni, hogy miként juthatott idá-
ig a miskolci piac. Közben az AVE-
tartozás, és ezzel a felszámolási el-
járás rendeződött, ám messze nem 
megoldott még a piac helyzete. 

Soós Attila, a városgazdálkodási 
és üzemeltetési bizottság elnöke ér-
deklődésünkre elmondta, folyama-
tosan nehéz helyzetben van a piac, 
a bérlők háromnegyedének elmara-
dása van. Van olyan cég, amely köz-
ben már megszűnt, vagy bezárta az 
üzletét, de semmilyen érdemi intéz-
kedés nem történt azért, hogy eze-
ket a kintlévőségeket beszedjék, be-
hajtsák. A bizottsági elnök szerint 
az egyeztetésen egyértelmű volt, 
hogy a piacüzemeltető cég kizáró-
lag a többségi tulajdonost képvise-
li (a Miskolci Piacüzemeltetési Zrt. 
tulajdonosa 33 százalékban Miskolc 
önkormányzata, 67 százalékban az 
Ikeron Zrt.).

Soós Attila szerint meglehetősen 
„sajátos” eljárás volt, hogy a cég ve-
zetője az önkormányzatot ostoroz-
ta az egyeztetésen olyan hibákért, 

amelyet az üzemeltető követett el. 
Ugyanakkor megállapítható, hogy 
nem hatékony a bérbeadás, a be-
szedés, a piac működtetése csep-
pet sem gazdaságos. Az Ikeron 
Zrt. közben folyamatosan támadja 
a várost, mert nem kap több száz-
milliós „lelépési díjat”, valamint az 
általa delegált piacvezetés sem tesz 
meg mindent, hogy csökkentse a 
bérlők jelentős tartozását, amivel 
a zrt. megroppant fizetési morál-
ja helyreállítható lenne. A keres-
kedők a magas bérleti díjakra pa-
naszkodnak, amelyet azonban 
nem az önkormányzat állapított 
meg, és amely a bizottsági elnök 
szerint azért magas, mert horribilis 
volt a beruházás összege. Az elkö-
vetett irányítási hibákat, a felelőtlen 
tulajdonosi szemléletet és elhanya-
golt követelésérvényesítést csúszta-
tás a város nyakába varrni – teszi 

hozzá – az önkormányzat min-
dent megtett és megtesz ezután is, 
hogy a Piac Zrt. működőképessé-
gét megtartsa. Sokáig tart elnyer-
ni a finanszírozó bank együttmű-
ködését, mely eddig meglehetősen 
egyoldalúan kívánta diktálni a fel-
tételeket, továbbá partnerségre 
bírni a többségi tulajdonost, mely 
szemmel láthatóan mindenben 
az önkormányzattól várja a meg-
oldást. Az Ikeron azt hangoztat-
ja, hogy megvásárolná az önkor-
mányzat részét a zrt.-ből. Hivatalos 
formában érdemi ajánlat azonban 
soha nem érkezett a többségi tulaj-
donostól a Piac Zrt. teljes megvá-
sárlására.

Soós Attila azt sem érti, a zrt. 
most miért nehezményezi, hogy az 
önkormányzat követeli a 40 millió 
forintos éves földhasználati díjat. 
Ezt véleménye szerint már az előző 

városvezetésnek is meg kellett vol-
na tennie. A földterület a városé, 
melynek kapcsán szerződés sze-
rint, teljesen szabályosan földhasz-
nálati díjat számol fel. Ha ezt nem 
tenné, akkor hanyag módon járna 
el, hiszen mindenben Miskolc vá-
ros és az itt lakók érdekeit kell kép-
viselnie. Furcsa és sajátos logikát 
követ az Ikeron vezetője, ha azt vi-
tatja, hogy miért kell jogos tartozá-
sait kifizetni.

Soós Attila azt is elmondta, az 
önkormányzat jelenleg is kutat-
ja annak lehetőségét, hogy milyen 
formában tud több parkolási le-
hetőséget biztosítani közvetlenül a 
csarnok környezetében. A keres-
kedők az eddigiekben azt vitatták, 
hogy az őstermelők konkurenciát 
jelentenek, most – hogy kiderült, 
ez nem így van – a parkolóhelyek-
re panaszkodnak, önmagukban, a 
magas árakban nem találnak hi-
bát, a ki nem fizetett bérleti díjak-
ról nem akarnak nyilatkozni.

– A jelenlegi helyzetet az önkor-
mányzat csak úgy tudja rendezni, 
ha bármilyen irányítási vagy dön-
tésekbe történő beleszólási jogot 
kap a város. A tárgyalásnak is csak 
akkor van értelme. Amíg egyhan-
gúan, kizárólag a többségi tulajdo-
nos szemmel láthatóan szakmai-
atlan hozzáállását követi a vezetés, 
addig nem várható javulás a be 
nem szedett bérleti díjak, a kaoti-
kus állapotok megoldására. Szin-
tén szükséges a finanszírozó hitel-
intézettel konstruktív tárgyalások 
folytatása az aránytalanul magas és 
kezelhetetlen terhek rendezésére, 
melyre most, a kisebbségi tulajdo-
nos következetes és a város érde-
keit mindenben figyelembe vevő 
magatartására volt szükség – tette 
hozzá a bizottsági elnök.

Horváth I.
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Minden emberben benne van a civil vágy
Közművelődéssel foglalkoz-
ni, méghozzá civil szervezeti 
keretek között cseppet sem 
egyszerű feladat. Püspöki 
Péter azok közé tartozik, aki 
számára mégis több ebben a 
pozitívum, mint a nehézség.

2008-ban alakult meg a Montázs 
Drámapedagógiai és Közművelő-
dési Egyesület. A szervezetet az-
zal a szándékkal hozták létre, hogy 
formális keretek között, a koráb-
binál hatékonyabb módon foly-
tathassák több évre visszanyúló 
közművelődési és az ifjúsági kor-
osztályt támogató munkájukat. 
Püspöki Péter, az egyesület veze-
tője szerint azonban három év alatt 
sokkal messzebbre jutottak, mint 
amit álmodni mertek.

– Hogyan jött a Montázs meg-
alakulásának ötlete?
– Egy tíz éve működő alko-

tói műhelynek akartunk kere-
tet adni. Nem titkolt cél volt per-
sze az is, hogy az egyesületi forma 
segítségével kihasználjuk a pályá-
zati lehetőséget. Szépen elkezdett 
növekedni aztán, és a színjátszó te-
vékenység mellett színházi nevelési 
programokat is indítottunk. Aztán 
egyre több munkát adott a velünk 
kapcsolatba került civil szerveze-

tek képviselete is. Ma négy pilléren 
áll az egyesület, a színházi nevelés 
mellett a drámapedagógia, fellépé-
sek és a civil szakmai tevékenység 
adja a keretet.

– Azt mondják, ma nincsenek 
könnyű helyzetben a civilek, és 
cseppet sem egyszerű közmű-
velődéssel foglalkozni. Mennyi-
re nehéz ezt a kettőt együtt csi-
nálni?
– Nagyon nagy feladat. Nem vé-

letlen, hogy csak 2008-ban szán-
tuk el magunkat az egyesület hiva-
talos formába öntésére, akkor volt 
itt az ideje. A civil létben állandó 
a bizonytalanság, de ha minőségi 
munkára törekszenek, akkor meg-
térül. Például a június 3-án meg-
rendezett Mi-Kor Fesztiválon ren-
geteg segítséget kapunk. A Baross 
Gábor Közlekedési és Postafor-
galmi Szakközépiskolából példá-
ul több mint 30 diák dolgozott ön-
kéntes segítőként a rendezvényen, 
és hozták magukkal az ismerőse-
iket máshonnan, szívesen vettek 
részt benne. De másoktól is az első 
szóra megkaptuk a segítséget. Azt 
hiszem, minden emberben benne 
van a civil vágy, a tenni akarás, csak 
az a kérdés, kiben mennyire erős.

– Ezek szerint a fiatalokat is 
meg lehet szólítani?
– Statisztikák vannak arra nézve, 

hogy a fiatalokat mennyire nehéz 
megmozdítani. Kétségtelen tény, 

hogy az idősebb korosztályból so-
kan nosztalgikusan emlékezhet-
nek vissza az állandóságra, amikor 
a közönségszervezés hőskorában 
szervezetten – és előemésztve – 
kaptuk a kultúrát. Ez ma már el-
tűnt, nagy a zűrzavar, de a kultúra 
iránti, sokszor artikulálatlan igény 
megvan az emberekben, és a fia-
talokban is. Csakhogy számukra 
ma már ez olyan, mint egy video-
klip, gyors, hamar eredményt hozó 
munkához meg lehet őket szólí-
tani, például egy flashmobhoz, de 
nehéz egy csoport állandóságát 
hosszú távon megőrizni.

– Említette, hogy a minősé-
gi munka megtérül. Olyannyi-
ra, hogy a CIMBIK Civil Háló 
keretében együttműködő ci-
vil szervezetek által szervezett 

Mi-Kor, vagyis Miskolci Kor-
zó Fesztivál része lett a Nemzeti 
Összetartozás Hete elnevezésű 
városi rendezvénysorozatnak.
– A civil szervezeteknek sze-

rintem nem lehetősége, hanem 
kötelessége eljutni a városi köz-
programokig! Volt egy sikeres pá-
lyázatunk a regionális együttmű-
ködés témakörében. Fiatalokkal 
foglalkozó öntevékeny csopor-
tokkal, segítőkkel kezdtünk el kö-
zösen gondolkodni, ez forrta ki 
magát. Az eltelt egy év során a kö-
zösen gondolkodó civil szervezek 
szellemi bázisának kis körei kap-
csolódtak egybe, amelyek lefedik a 
tevékenységükkel egész Miskolcot. 
Ennek a kiteljesedése a MI-KOR 
Fesztivál. Ez egyben a szerveződés 
érdekérvényesítő képességét is erő-
síti. Mára eljutottunk oda, hogy az 
önkormányzat illetékesei számíta-
nak a javaslatainkra, ötleteinkre. 

A CIMBIK Civil Hálóban 
együttműködő civil szervezetek 
mindannyian valamit akaró, sok-
szor láthatatlanul alkotó fiatalok-
kal foglalkoznak. Feladatunk, hogy 
ezt a láthatatlan kultúrát láthatóvá 
tegyük. Egy olyan pulzálást kell 
létrehozni, aminek örülni tudnak 
a miskolciak. Azzal az összefogás-
sal, ami most a munkánkban ben-
ne van, visszaigazolást kapott az a 
hit, amivel dolgozom.

Horváth Imre

Isten Lelke vezérletével
Pünkösdkor a keresztények egy igen jelentős újszövetségi eseményre, a Szent-
lélek eljövetelére emlékeznek. Az „ötvenednapi” ünnep Jézus korában a Sínai-
hegyen történt első szövetségkötés megünneplését jelentette. Az Apostolok 
Cselekedetei azonban arról számol be, hogy ezen a húsvét utáni ötvenedik na-
pon lángnyelvek ereszkedtek le az apostolokra, s „mindannyiukat eltöltötte a 
Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni” (2,4).

Az ősegyház születésének ez a látványos mozzanata ma is sokakat tűzbe hoz 
és ünneplésre indít. Milliók imádkozva várják a Szentlélek leszállását. Az idén 
– kivételesen – keleti és nyugati keresztények teljesen egyidejűleg ünneplik a 
Szentlélek eljövetelét.

Még ha sokan törekszenek is a különleges „karizmák”, kegyelmi adomá-
nyok elnyerésére, ebben a különleges évben sokatmondó lehet számunkra a 
„mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek” bibliai ige. Az Apostolok Cselekedetei 
nem arról szól, hogy ki tett szert a többiekénél nagyobb adományokra, hanem 
hogy beteljesült Joel próféta jövendölése: „Ez lesz az utolsó napokban – mondja 
az Úr –, kiárasztom Lelkemet minden emberre; akkor fiaitok és leányaitok prófé-
tálni fognak… Szolgáimra és szolgálóimra is kiárasztom Lelkemet azokban a 
napokban, és prófétálni fognak… És ez fog történni: mindaz, aki segítségül hív-
ja az Úr nevét, üdvözül” (2,17-21)

Péter apostol pünkösdi beszéde arról számol be, hogy ezen az ünnepnapon 
beteljesült a jövendölés, s Isten nem is csak jámbor férfiakra, hanem valóban 
mindenkire – még a szolgákra is – kiárasztotta Szentlelkét. Az üdvösség nagy 
lehetőségét kínálta fel mindenki számára.

A kinyilatkoztató Isten pünkösdi üzenete ma is aktuális. A keresztényeknek 
alázatos szívvel imádkozniuk és fáradozniuk kell, hogy „Szentlélek ajándékát” 
elnyerjék, illetve megtarthassák. Hiszen a beavató szentségekben egyszer már 
elnyerték a Szentlelket. Az imádságban és alázatos őszinteségben való kitartá-
son kívül szükség van arra az engedelmességre is, amellyel átadják magukat 
a Szentlélek vezetésének. „Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai” (Róm 8,14)

Talán nem túl sokan vannak olyanok, akik határozottan engedik, hogy Is-
ten Lelke vezérelje őket. Ellenben nagyon sokan vannak, akik kirekesztik éle-
tükből a Szentlelket. A pusztán a televízió vagy rádió által irányított tömegek, 
s főként az alkohol vagy egyéb szenvedélyek által vezérelt embertársaink nem-
igen engedik, hogy Isten Lelke vezérelje őket. „Ne részegedjetek le bortól, mert 
abból erkölcstelenség fakad, inkább teljetek el Lélekkel!” – írta Pál apostol az 
efezusiaknak (5,18). Valószínűleg nem véletlenül igyekeznek az emberek a 
kocsmák felé: azt az űrt akarnák megtölteni, ami lényük legmélyén van. Csak-
hogy az ital szerezte mámor nem tölti be az űrt, mert az ember nem szeszre, ha-
nem Istenre van hangolva. Ezért „inkább Lélekkel teljetek el!” – folytatta levelét 
Szent Pál. Ahogy a mámort kereső ember valami teljes élvezetet, boldogságot 
keresve részegedik le és emiatt már nem is élvezheti azt, amit keresett, a keresz-
tényeknek épp ellenkezőleg: a vezérlő Szentlélekkel, az Egyházat mindenestül 
átjáró Lélekkel kell megtelniük.

Vezesse hát Miskolc keresztényeit is magának Istennek Lelke, hogy Isten Or-
szágának jelenlétéről mások felé is tanúskodjanak! Nem egymással rivalizálva, 
hanem úgy, hogy az apostoli mintára „mindannyiukat eltöltse a Szentlélek”. Az 
Egyházat létesítő és a megváltott emberiséget összetartó Szentlélek.

Orosz Atanáz püspök exarcha

PROFIL

A grafika múltja és jelene öt tételben
A grafika miskolci ünne-
pe ötven éve, 1961-ben kez-
dődött, előbb biennáléként, 
2008 óta pedig Miskolci 
Grafikai Triennáléként ren-
dezik meg. A június 11-én, 
szombaton délelőtt 11 óra-
kor megnyíló tárlatokról 
Bán András kurátorral (ké-
pünkön), a Miskolci Galéria 
igazgatójával beszélgettünk.

– Triennáléként második alka-
lommal rendezik meg a grafi-
kai seregszemlét, miben lesz új 
és milyen vonalon követi a ha-
gyományokat a rendezvény?
– Két fontos aspektust tartot-

tunk szem előtt. Az egyik a hagyo-
mányőrzés, a másik pedig az újítás. 
Az előző években különböző szek-
ciókra lehetett beadni a munkákat. 
Ez segítette a technikák áttekintését, 
idén azonban nem ez az irányvonal. 
Ma már az a kérdés, hogy egy alko-
tás jó vagy nem. Az idei triennále – 
amellett, hogy bemutatja múltját – 
szeretné a frisset, a grafika mai fő 
vonalát megmutatni.

– Hogyan lehet egy rendezvé-
nyen egyszerre felmutatni a ha-
gyományt és az újdonságot?
– Két fő tárlat lesz a XXV. Mis-

kolci Grafikai Triennálén. Az egyik 
a hagyományos szabad beadá-
sos kiállítás, a másik pedig az újí-

tó, mimetikus szerkezetek nevet 
viselő gyűjtemény. Kísérő rendez-
vényként foglalkozunk a grafika 
történetével, Petneki Áron törté-
nész gyűjteményéből táplálkozva, 
a grafikai biennále elmúlt fél évszá-
zadát is felelevenítjük, illetve, szin-
tén hagyományosan, bemutatjuk 
az előző triennále nagydíjasának, 
Rácmolnár Sándor grafikusmű-
vésznek a munkáit.

– A mostani újdonságok csak 
az út elejét jelentik? Három év 
múlva még több változásra szá-
míthatunk?
– Nem nagyon gondolkozunk a 

jövőben, egyelőre azt szeretnénk, 
hogy három év múlva is legyen le-
hetőségünk triennálét szervezni.

– A jelenlegi grafikai triennále 
programját mennyire befolyá-
solta a szűkös költségvetés?
– Az előző rendezvényhez képest 

idén fele összegből gazdálkodtunk. 
Úgy vélem azonban, hogy a két fő 
kiállítási anyag mellett három olyan 
tárlat várja a közönséget, amivel si-
kerül idén is helytállnunk.

– Rangjából nem veszített a tár-
lat: a hagyományos szabad be-
adásos kiállításra a szakmai 
zsűri 277 művész 655 mun-
kájából választott ki végül 

126 művésztől 187 munkát. A 
mimetikus szerkezetek tárlat 
pedig 24 alkotó munkáját mu-
tatja be, meghívásos alapon. 
Hogyan zajlott a kiválasztás?
– A 24 kiállító nem előre terve-

zett szám volt, egyszerűen a teher-
bírásunk miatt alakult így, hiszen 
Bódi Kingával jártuk a műterme-
ket és kerestünk alkotókat, akik 
az elgondolásainkba illeszked-
nek. Nem tűztük ki célul, hogy 
teljes képet mutassunk, ehelyett 
olyan új tendenciákat kerestünk, 
amelyek újra kívánják definiál-
ni a sokszorosítás, a sokszorozás, 
multi plikálás komplex fogalmát. 
Sikerült olyan alkotókat kiválaszta-
ni, akiknek munkái áttekintést ad-
nak a kortárs magyar képzőművé-
szeti viszonyokról, emellett „friss 
szellőt” is jelentenek.

– Milyen szempontok alapján 
választották ki a tárlat anyagát?
– Azt figyeltük, hogyan kezelik 

az ábrázolás kérdéseit, problémá-
it az alkotók. Figyeltük, kik azok, 
akik a technikai kötöttségeken túl-
lépnek. Izgalmas anyag állt össze, 
hiszen például van olyan kiállítónk 
is, aki bár grafikusként végzett, ma 
már messze van ettől a területtől.

Kiss J. | fotó: Juhász Á.

Összetartozunk
A Nemzeti megemlékezés teré-

vé változott múlt szombaton a 
miskolci Városház tér a triano-
ni békeszerződés évfordulója, a 

nemzeti összetartozás napja alkal-
mából. Színpadon, pavilonokban 

és a terület egész atmoszférájá-
ban ott láthattuk, érezhettük Er-

dély, Felvidék és a többi elszakított 
nemzetrész értékeit, hangulatát. 
Kriza Ákos polgármester ünne-
pi beszédében többek között azt 
hangsúlyozta: e nap jelentősége 

csak akkor nyerhet igazi értelmet, 
ha valóban egy új korszak kez-

detét jelenti össznemzeti létünk-
ben, a szomszédos országokhoz, 

és a világban szétszóródva élő, va-
lamennyi magyarhoz való viszo-

nyunkban. (fotó: Mocsári L.)

» Összekovácsoló. Táncbemutatókkal, operettslágerekkel és utcabállal juniális „batyus” 
rendezvényen mulathattak a környékbeliek a Bedegvölgy úton. Kovács Józsefné önkormányzati 
képviselő elmondta, a hagyományteremtőnek szánt összejövetel legfontosabb célja, hogy a kör-
zetben élőket összekovácsolja, és sikerüljön egy jó közösséget kialakítani a városrészben. 

» Felújítják a játszóteret. Felújíttatják a Melinda utcai játszóteret – erről döntött Eper-
jesi Erika, a 8. számú, és Molnár Péter, a 9. számú választókörzet képviselője csütörtöki bejárása 
után. A játszótér régóta elhanyagolt, az eszközök balesetveszélyesek. Képviselői keretükből közö-
sen tervezik a felújítást, mivel a létesítmény a körzethatáron található. A határidőket még nem lát-
ni: most a költségkalkuláció készül. 

városrészi hírek ››››››››››››

Várostörténetből a legjobbak

Harmadszor szervezte meg a 
miskolci általános és középisko-
lások várostörténeti vetélkedő-
jét Fodor Zoltán önkormányzati 
képviselő és a Miskolci Kommu-
nikációs Kft. A selejtezők tíz-tíz 
legjobb csapata június 3–4-én 
vetélkedett a városháza díszter-
mében megrendezett döntőben. 
A kérdéseket Dobrossy István ál-
lította össze. Az általános iskolás 
kategóriában az első három he-
lyen a Bársony – Hunyadi Álta-
lános Iskola egy-egy csapata vég-
zett. Középiskolás kategóriában 

első lett a Teleki tehetséggondo-
zó, a második a Fáy szakközép-
iskola, a harmadik a Diósgyő-
ri Gimnázium csapata. Az elsők 
mindkét kategóriában digitá-
lis fényképezőgépet, a második 
helyezettek MP4-es lejátszót, a 
harmadik helyezettek MP3-as 
lejátszót nyertek, de a többi csa-
pat sem maradt ajándék nélkül. 
A 2011/2012-es tanévben ismét 
lesz vetélkedő. A tervek szerint a 
felhívás ősszel jelenik meg és ja-
nuár hónapban már kezdődik az 
előselejtező.                     (fotó: M. L.)
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Régió Park: partnerség a lakossággal
Újabb utcákat vonnának 
be lakossági kérésre a fize-
tős parkolási rendszerbe, és 
lenne olyan parkoló is, me-
lyet más, olcsóbb zónába so-
rolnának át. Az erről szó-
ló előterjesztésről a júniusi 
közgyűlésen tárgyalhat a 
képviselő-testület.

Ha a közgyűlés megszavazza, első-
sorban a Vologda városrészben, a 
belvárosban és a Szentpéteri kapu-
ban kell majd újabb utcákban fizet-
ni a parkolásért, de egy új parkolót 
is kialakítanának a volt Szentpáli 
iskola udvarán.

Perecsenyi Attila ügyvezető 
igazgató szerint egy-egy ilyen lé-
pést követően az érintett területe-
ken felmérést végez a Régió Park 
Miskolc Kft., hogy valóban indo-
kolt igényről van-e szó.

– Cégünk elsődleges feladata a 
kulturált közlekedés és parkolás 
feltételeinek megteremtése. Par-
kolót, utcát a rendszerbe akkor ja-
vaslunk bevonni, ha az legalább 
hetven százalékosan telített, ilyen-
formán pedig az ott lakók életét 
negatívan befolyásolja az ingye-
nes parkolás – mondja Perecse-
nyi Attila.

– Korábban már elhangzott: 
olcsóbbá kívánják tenni a zú-
zalékos kővel szórt, nem meg-
felelő minőségű parkolókat. 

Egyáltalán, meddig kíván ilye-
neket üzemeltetni a Régió Park?
– Az ilyen parkolókat olcsóbb 

zónába fogjuk átsorolni, egy ilyen 
javaslat már a mostani előterjesz-
tésben is van: a zöldből a sárga zó-
nába kerülne a Városház tér 7–12. 
szám alatti murvás parkoló. A leg-
több ilyen terület egyébként leendő 
beruházások helyén van, üzemel-
tetni addig fogjuk, amíg a fejleszté-
sek el nem kezdődnek, illetve ter-
mészetesen, amíg igény van rájuk.

– Sokak szerint a földalatti par-
kolásé a jövő…
– Ez a trend a világban, így ne-

künk is ezt kell követni. A meglévő 
mélygarázsok mellé legközelebb a 

Patak utcán épül hasonló létesít-
mény, és tervezünk még továbbia-
kat is, ám egy ilyen beruházás igen 
költséges. Feladatunk az is, hogy a 
már meglévő mélygarázsok, par-
kolóházak kihasználtságát növel-
jük, hiszen az autósok többsége 
még a felszíni parkolást részesíti 
előnyben akkor is, ha a közelben 
van egyébként mélygarázs.

– A kulturális programok este 
6 után kezdődnek, ekkor már a 
földfelszíni parkolás ingyenes, a 
mélygarázs azonban nem…
– Rugalmas cég vagyunk, a ren-

dezvények szervezőinek, intézmé-
nyeknek kell bennünk gondolkod-
ni, megkeresni minket ötleteikkel.

– Tavaly ősszel vette át a Régió 
Park Miskolc Kft. vezetését. Az 
eltelt időszakban mit tekint a 
legfontosabb változásnak?
– Próbálunk mindenben part-

nerek lenni, kiszolgálni a lakos-
ságot, azt azonban tudomásul 
kell venni, hogy a szabályok be-
tartását ellenőriznünk kell, azok 
megszegését pedig szankcionál-
ni. A legfontosabb azonban, hogy 
megváltozott a cég kommuniká-
ciója, úgy érzem, előnyére, és ezt 
igazolja az is, hogy idén még nem 
érkezett panasz a hatósági osz-
tályhoz az ügyfélszolgálatunkkal 
kapcsolatban.

Tajthy Á. | fotó: Mocsári L.

Miskolc Kártya: új, saját rendszert hozna létre az önkormányzat
Több városi cégnél is megszűnhet 
az év végén a Miskolc Kártya ál-
tal jelenleg nyújtott kedvezmény, 
amennyiben az erről szóló javas-
latot támogatja a város közgyűlése 
június 16-ai ülésén.

» folytatás az 1. oldalról
A Miskolc Kártya megvalósításának ötle-
tével az előző városvezetés kezdett el fog-
lalkozni, annak alapját Szinay Attila és 
Juga György (korábbi helyi fideszes frak-
cióvezető és képviselő) önálló képviselői 
indítványa képezi, melyet 2007. november 
22-én tárgyalt a grémium. Ebben többek 
között az állt, hogy egy – más városokban 
már működő – városkártya, mely kedvez-
ményeket ad a miskolci lakcímmel ren-
delkezőknek a helyi szolgáltatások árából, 
erősítheti a „Miskolc brandet”. A javaslat 
már akkor felhívta a grémium figyelmét 
arra, hogy a kedvezményeket – melyeket a 
kártya biztosítana – városi költségvetésből 
kellene kompenzálni, ezért pontos meg-
határozásuk komoly előkészítő munkát és 
előzetes számításokat igényel. A képvise-
lők javasolták továbbá azt is, hogy éppen a 
fentiek miatt, a rendszer bevezetését az ak-
tuális évi költségvetéssel együtt tárgyalják 
majd. Az ellenzéki javaslatot az akkori szo-
cialista városvezetés is támogatta.

Alig egy évvel később, a 2008. szeptem-
ber 18-ai közgyűlésen aztán ismét Miskolc 
Kártyáról, pontosabban a kártyarendszer 
bevezetéséről tárgyaltak a képviselők, illet-
ve döntöttek is arról. Az előterjesztésben a 
rendszer előzményeként említették – a fenti 
indítványon túl –, hogy 2007. elején a Mis-

kolci Egyetem Marketing Intézet oktatói-
nak és az ott működő taniroda hallgatói-
nak közös gondolkodása révén egy városi 
hűségkártya-program alapjai vázolódtak 
fel, melynek előkészítő munkái a Marketing 
Intézettel szoros szakmai kapcsolatban álló, 
a Miskolc Holding érdekeltségébe tartozó 
X-Centrumnál folytatódtak. Az elképzelés 
a „MiskolcCard koncepció” nevet kapta.

A határozat
A határozati javaslat – a koncepcióval kap-
csolatos, a miskolciak körében elvégzett 
felméréssel alátámasztva – egyebek mel-
lett arról szólt, hogy a Miskolc Városi Kár-
tya (MiskolcCard) koncepciót a város elfo-
gadja, a rendszer bevezetését támogatja, és 
a koncepciót saját hatáskörben fejleszti és 
üzemeltetteti. A rendszer működtetésével 
– a koncepció előkészítő munkáit is végző, 
s (akkor még) a Miskolc Holding érdekelt-
ségébe tartozó – X-Centrumot bízta meg, 
a bevezetésre és a működtetésre pedig a 
városi önkormányzat és a Holding terhére 
biztosítottak forrást – vissza nem térítendő 
támogatásként –, csak 2009-ben több mint 
33 millió forintot. Ezt az összeget akkor a 
beruházásokra és az üzemeltetésre kapta 
a cég, azonban ez utóbbira már 2008-ban 
is kapott a támogatási szerződés tanúsága 
szerint 4,6 millió forintot, a tavalyi és idei 
évre pedig megközelítőleg 3,5 millió forin-
tot rögzített a dokumentum ugyanerre. Az 
ezzel kapcsolatos szerződéskötésre a köz-
gyűlés Káli Sándor akkori polgármestert 
utasította, az önkormányzati közlekedé-
si, kulturális, turisztikai, parkolási és sport, 
szabadidős szolgáltatásokat nyújtó válla-
latokat, intézményeket pedig arra, hogy 
a MiskolcCard rendszerrel a csatlakozási 
szerződéseket kössék meg és 2009-es díj-

szabásukat, árrendszerüket ennek megfe-
lelően alakítsák.

Városi – de magánkézben?
A kártyakoncepciót – mint annak kidol-
gozója és tulajdonosa – a 2008-ban még a 
Miskolc Holding érdekeltségi közébe tar-
tozó X-Centrum Kft. kezdte el fejleszteni, 
majd 2009. július 1-jétől ez a cég is üzemel-
tette a megvalósult rendszert. Más kérdés, 
hogy a koncepció 2008. szeptemberi tár-
gyalása és a rendszer indulása közötti idő-
ben eladták a Holdingnak a cégben meg-
lévő tulajdonrészét, így a Miskolc Kártyát 
egy olyan cég kezdte el üzemeltetni, amely 
akkor már nem is volt városi tulajdonban, 
2009 őszétől pedig az ügyvezető kizáróla-
gos érdekeltségi körébe került.

Mindezzel a probléma leginkább az, 
hogy a 2008-as, a Miskolc Kártya beveze-
téséről szóló határozat kimondja: „a kon-
cepciót a város saját hatáskörében fejleszti 
és üzemelteti”. Mivel az X-Centrumot ér-
tékesítették, így nem valósult meg ez a cél. 
Ráadásul a 2008-as határozat szól arról is, 

hogy az önkormányzat jogosult arra, hogy 
a kártya fejlesztésének és üzemeltetésének 
menetét ellenőrizze, azonban a cég ma-
gánkézbe kerülése miatt az önkormányza-
ti kontroll nem tudott megvalósulni.

Ki nyer vele?
A kártyától várt szakmai hatásokról is ve-
gyesek a vélemények. A 2008-as előter-
jesztés a várható hatások között meg-
fogalmazta, hogy erősödik a verseny a 
szolgáltatók között; az ebből származó elő-
nyök a kártyabirtokosnál jelentkezhetnek. 
Valamint azt is, hogy az egyes szolgálta-
tóknál többletbevétel jelenik meg, mely a 
városi tulajdonú szolgáltatók által összes-
ségében profitot hoz a városnak, mivel a 
bevételnövekedés várható mértéke jóval 
meghaladja a MiskolcCard kibocsátási és 
menedzselési költségeit már a vizsgált első 
három év alatt.

A rendszer honlapja szerint (www.
miskolckartya.hu) a Miskolc Kártya rend-
szer mára valódi közösséggé nőtte ki ma-
gát, amelybe az immár 300-nál is több 

elfogadóhely mellett közel 15 ezer kár-
tyatulajdonos és a kedvezményeket velük 
együtt élvező családtagok, barátok majd 30 
ezer fős tábora tartozik. Tény, hogy a mis-
kolciak közül sokan szeretik és használják 
a Miskolc Kártyát, mint ahogy az is, hogy 
az – általunk megkérdezett – vállalkozók-
nak megéri kártya-elfogadóhelyként funk-
cionálni.

Más a helyzet a városi cégekkel. A je-
lenlegi közgyűlési előterjesztés jelentős 
veszteségekre hivatkozik, és mint Pásztor 
Imrétől, a Miskolc Holding szóvivőjétől 
megtudtuk, csak 2011-re az MVK Zrt.-
nek a kártya miatt előirányzott vesztesé-
ge 50 millió forint; a Miskolci Turiszti-
kai Kft.-nél több mint 15 millió forintos, 
a Régió Park Kft.-nél pedig összességé-
ben tavaly 3 milliós veszteséget generált 
a Miskolc Kártya. A várt forgalomnöve-
kedés pedig elmaradt. 

Új, városi rendszer
Akárhogy is, a Miskolc Kártya jelenleg 
csak részben tudja betölteni feladatát, hi-
szen bár jó a miskolciaknak, jó a kedvez-
ményhez csatlakozó magáncégeknek, ad-
dig Miskolc városának nem jó, hiszen se 
ráhatása nincs a nevét viselő kedvezmény-
rendszerre, se bevétele nincs – viszont 
vesztesége van belőle. Emiatt is kezdemé-
nyezte a város több cége a megbízási szer-
ződés felmondását.

A határozati javaslat szerint a novemberi 
közgyűlésig új kártyarendszert fejlesztené-
nek ki, mely száz százalékban illeszkedik az 
önkormányzat stratégiájához, és a városnak 
beleszólása lenne, milyen koncepció men-
tén fejlesszék. A feladatra utasítást is adná-
nak a Miskolc Holdingnak. Amennyiben a 
grémium a jövő héten megszavazza az elő-
terjesztést, arról novemberben tárgyalhat-
nak majd a képviselők.

Tajthy Á. | fotó: Juhász Á.

Hogy olthassák a tüzet
Beszámolót tárgyal a közgyűlés 
a Miskolc területén lévő közép-
magas és magas épületek tűzol-
tósági területének felülvizsgála-
táról is.

Amennyiben a közgyűlés elfo-
gadja a tűzoltósági beszámolót, 
és jóváhagyja az előterjesztést, 
elrendelik, hogy készüljenek 
megoldási javaslatok a tűzoltó-
sági felvonulási területek bizto-
sítására azon magas és közép-
magas lakóépületek esetében, 
amelyek nem rendelkeznek 
ilyenekkel Miskolcon. Döntést 
hoznak a szükséges fakivágások 

elvégzéséről, közúti jelzések ki-
helyezéséről, tűzcsapok terüle-
tének jelöléséről is a tűzoltósági 
részjelentés alapján. 

A határozati javaslat része új 
várakozóhelyek és szilárd bur-
kolattal ellátott, felvonulási terü-
letek kiviteli teveinek elkészítése 
is a középmagas lakóépületeknél. 

A tűzoltósági részjelentésben 
megállapított hiányosságok meg-
szüntetése az önkormányzat, a 
tűzoltóság, valamint a magas- és 
középmagas épületek kezelését 
ellátók együttes feladatát képezi, 
hangsúlyozza az előterjesztés. 

Sz. S. 

Gondoskodnak a rászorultakról
Módosíthatják a jövő héten az ön-
kormányzat pénzbeli és természet-
ben nyújtott szociális ellátások helyi 
szabályairól szóló rendeletét. 

Az intézkedés jobban érvényre jut-
tathatja a tervek szerint a szolida-
ritás elveit és fokozottabban érvé-
nyesítheti a rászorultsági elveket. 
A rendelet módosítására egy tör-

vénymódosítás miatt van szükség, 
az energiatámogatási rendszerrel 
kapcsolatos kormányzati változ-
tatások miatt szeptember 1-jétől 
ugyanis átalakul a lakásfenntartá-
si támogatás rendszere. A módosí-
tás célja egyrészt a szociális gáz- és 
távhőtámogatás megszűnése mi-
att ellátás nélkül maradó jogosul-
tak befogadása a lakásfenntartási 

támogatás rendszerébe, másrészt 
a támogatás célzottságának és ha-
tékonyságának növelése.

A jogosultsági jövedelemhatárt 
a törvény az öregségi nyugdíjmi-
nimum (melynek összege jelenleg 
28 500 forint) 250 százalékában ha-
tározza meg a korábbi 150 százalék 
helyett, ugyanakkor eltörli a lakás-
fenntartási költségek jövedelmen 

belüli arányára vonatkozó előírást. 
A jövedelemszámítás alapja az egy 
főre jutó jövedelem helyett a háztar-
tás fogyasztási szerkezetét jobban 
kifejező fogyasztási egység lesz. 

Több olyan személy lesz jogo-
sult – a módosításnak köszönhe-
tően – normatív lakásfenntartási 
támogatásra, akik eddig csak he-
lyi lakásfenntartási támogatásban 
részesülhettek, a város költségve-
tési kiadásai várhatóan csökkenni 
fognak.

Közművelődés civilekkel
A meglévők mellé hat újabb ci-
vil szervezettel kötne megállapo-
dást az önkormányzat közműve-
lődési feladatellátásra. 

A júniusi közgyűlés tárgyal-
ja majd a javaslatot, mely sze-
rint hat civil szervezettel kötne 
együttműködési megállapodást 
az önkormányzat. Kákóczki 
András, a kulturális osztály ve-
zetője azt mondja, ezek a szer-
vezetek eddig is részt vettek a 
város kulturális életében, és ed-
dig is jó volt az együttműködés 
az önkormányzattal, ezt szeret-
nék még szorosabbra fonni, és 
keretet adni hozzá.

Mint az osztályvezető el-
mondta, kétféle megállapodás 
él a civil szervezetekkel, ezek 
egyik típusa, amikor kötelező-
en vállalt feladatokat látnak el, 
ilyen a városrészek közműve-
lődési feladatellátása közösségi 
házakban, ahol nincsenek ön-
kormányzati fenntartású köz-
művelődési intézmények. A 
másik típus esetében az önkor-
mányzat egy meghatározott fel-
adat ellátására kötött közműve-
lődési megállapodást. 

Kákóczki András hozzátet-
te, az első körbe tartozó meg-
állapodásoknál az önkormány-

zat támogatást is ad a kötelező 
feladatok mellé, míg a második 
típusúnál nincs anyagi hozzá-
járulás. A hat új megállapodás 
szintén a második típusba tar-
tozik, melyet egyelőre egy évre 
kötnének. A jó együttműködés 
után azonban ezt meghosszab-
bítanák. Most olyan szervezetek 
kerültek a hatba, akikkel jó az 
együttműködés, és nagy mun-
ka van a tevékenységük mögött. 

Kákóczki András szerint 
azonban ez csak a kezdet, sze-
retnék tovább bővíteni az ilyen 
típusú megállapodásokat. A ci-
vilek az osztályvezető szerint 
nagyon aktívak, maguk is kü-
lönböző tömörüléseket hoznak 
létre, amelyek segítségével még 
hatékonyabban vesznek részt a 
miskolci közművelődésben.  

A grémium elé kerülő javas-
lat szerint megállapodást köt-
nének a „Bükkalja Táncszínház” 
Alapítvánnyal, a Nyilas Misi 
Alapítvánnyal, a Lévay József 
Közművelődési Egyesülettel, a 
Montázs Drámapedagógiai és 
Közművelődési Egyesülettel, a 
Dialóg a Közösségekért Köz-
hasznú Egyesülettel, és az Észak-
Keleti Átjáró Kulturális és Tudo-
mányos Egyesülettel.

Horváth I.
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Heti horoszkóp
Kos (03. 21–04. 19.) A szokásosnál lassabban halad a célja felé, nehezen boldogul az ad-
minisztrációval és a szervezéssel. De aggodalomra semmi ok, mert amiről most lemarad, az hama-
rosan ismét az útjába kerül, és sokkal több lehetőség lesz benne. A munka könnyen eltereli a figyel-

mét a családról, megfeledkezik a barátainak tett ígéretéről is. Maradjon nyugodt. 

BiKa (04. 20–05. 20.) Jelentős sikereket könyvelhet el a hivatásában, de valahogy nem 
tud örülni, mert úgy érzi: túl nagy árat fizetett érte. Legjobb volna, ha néhány napra elvonulna pi-
henni. Kikapcsolódás közben hasznos ismeretségekre, kitűnő ötletekre tehet szert. Lenyűgöző fel-

lépésével, kellemes modorával bárkit meghódíthatna, de úgy tűnik, csak az kell, akinek a szíve már foglalt. 

iKreK (05. 21–06. 21.) Riválisai folyton irigykednek elért eredményei miatt. Így legalább 
tudni fogja, hogy kiktől kell tartania. A tervezett beruházásokat halassza el. A hét végi program ter-
vezésekor jó volna, ha a partnerére hallgatna. Így megúszhat egy vitát. Amennyiben még szingli, 

akkor oda menjen, ahol a leginkább esélye van párt találni!

ráK (06. 22–07. 22.) Nemcsak azért dolgozik egyedül, mert így könnyebben halad a 
munkájával, hanem mert sikerült magára haragítani a többieket. Bevételei átmenetileg csökken-
nek, de jó úton jár. A párja nem tud maradéktalanul örülni a kényeztetésnek, ha utána a szemére 

hányja, hogy mennyi áldozatot hoz érte. A hét vitákat is tartogat, amiből nem kerülhet ki győztesen.

oroszlán (07. 23–08. 22.) Ötleteivel sikerül megnyernie a főnökeit, de bátran be-
levághatna egy önálló vállalkozásba is. Érdemes több vasat tartania a tűzben, hogy garantáltan ka-
matoztathassa a tehetségét. Amennyiben külföldi álláslehetőség adódik, fogadja el! Az ígéretét 

tartsa meg, és ne várakoztassa meg a párját, mert nem fogja tudni kiengesztelni.

szűz (08. 23–09. 22.) Váratlan (és kellemetlen) események kényszerítik változtatásra. 
Egyre nehezebben tud szót érteni a kollégáival. Ha ez az állapot megmarad, akkor érdemes lesz 
(akár kevesebb pénzért is) új állás után néznie. Most könnyen lelepleződnek a titkai. Ne dicseked-

jen a sikereivel, mert most még a barátai is örömüket lelik abban, hogy pletykálhatnak.

Mérleg (09. 23–10. 22.) Ne legyen türelmetlen. Most tényleg lassabban bontakoznak 
ki az események, de a holdfogyatkozás elhárítja az akadályokat és felgyorsulnak az események. A 
gondok rákényszerítik, hogy megújuljon és felfrissítse tudását. Túlbonyolítja a dolgokat és sötéteb-

ben látja a felvetődő problémákat, mint amilyenek valójában. Érzelmi gondjai is hamarosan megoldódnak.

sKorpió (10. 23–11. 21.) A folyamatban lévő ügyeit le kellene zárnia, méghozzá mi-
előbb, mert akkor kisebb lesz a veszteség. A váratlan helyzetek miatt sem ideje, sem energiája nem 
marad a tárgyalásokra, vitatkozásokra. Kifelé ugyan keménynek mutatja magát, de érzékenysége 

minden eddiginél erősebb, ami a hét közepén fokozódni fog, így már egy apróság miatt is teljesen kiborulhat.

nyilas (11. 22–12. 21.) Lehet, hogy elkötelezi magát? Ezen a héten bármi előfordul-
hat! Hiszen még azoknak is felpezsdülhet szerelmi életük, akik már régóta párkapcsolatban van-
nak. A következő napokban a Nyilas-jegyűek új színt fedezhetnek fel egy régi, kedves ismerősük-

ben vagy jelenlegi partnerükben.

BaK (12. 22–01. 19.) Egy már lezártnak hitt ügy ismét napirendre kerül. Ha most nem 
zárja rövidre a vitát, akkor a karrierje kerül veszélybe. Se a baráti körében, se a családon belül ne ad-
jon kölcsönt a héten. Hamarosan kedvezőre fordul az élete, amikor több sikert könyvelhet el magá-

nak, mint amennyi gonddal kell majd megküzdenie. 

Vízöntő (01. 20–02. 18.) A héten semmit nem szabad erőltetni. Mindent halasszon 
későbbre. A héten figyelmetlenné, szétszórttá válhat. Nem tud a lényegre koncentrálni, s még bal-
eset is érheti. A barátai köréből választhat szerelmi partnert, ha még egyedülálló, de a barátai le-

hetnek a segítségére akkor is, ha már házasságban él, és összezördül a párjával.

HalaK (02. 19–03. 20.) A jelenlegi hullámvölgy rövidesen megismétlődik, ha nem fi-
gyel oda a részletekre. A kollégái között akad, aki mást mond a háta mögött, és mást szemtől szem-
ben. De hamarosan egy átszervezés révén megszabadulhat tőle. Tegyen meg mindent a kedvesé-

ért, de ne hagyja magát zsarolni. Mosolyszünetre számíthat, s csak öntől függ, meddig tart a vihar utáni csend.

Mit láthat (hallhat) a fesztiválon?

Négyrészes rejtvényünkben a Bartók + Verdi Nemzetközi Operafesz-
tivál egy-egy fellépőjének, produkciójának nevét, címét rejtjük el. 
Most minden rejtvény megfejtését külön várjuk a megjelenést követő 
hét csütörtökéig, ez esetben június 16-áig! A levelezőlapot a Miskol-
ci Kommunikációs Kft. címére küldjék: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9., 
e-mail címünk: megfejtes@mikom.hu. A kisorsolt nyertes két belépőt 
kap az operafesztivál egy előadására, amit a színház jegyirodájában 
(Miskolc, Déryné u. 1.) vehet át, illetve egy strandtáskát kap a Szerviz 
Iroda Utazásszervező Kft.-től (Miskolc, Mártírok u.1.).
A  június 4-ei keresztrejtvényünk megfejtése: JANDÓ JENŐ – zongora-
művész. Nyertesünk Burkus Andrea (Miskolc, Középszer u.) miskolci ol-
vasónk, nyereményéhez gratulálunk! 
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HIrDEtés

Áruházunk legkelendőbb és  
legbiztonságosabb gyermekülése...

...az ikrek is ezt ajánlják: BeSafe iZi Comfort X3 

Pr-cIKK (X)

A gyártó három fontos szempontot – biztonság, ké-
nyelem és kezelhetőség – olyan összhangban terem-
tett meg, amely kategóriájában egyedülálló.

Egy ütközés alkalmával már nem 
tudsz változtatni döntéseden, 
ezért nagyon fontos, hogy most 

válaszd ki a legjobb gyermek-
ülést, és megfelelően helyezd be 
az autóba!

Nem minden gyermekülés 
egyforma. skandináv biztonság 
annak, aki tudja, mit veszíthet. 
Most szenzációs áron: 49 990 Ft! 
(Ajánlatunk július 2-ig, illetve a 
készlet erejéig tart.)

Gyertek el gyermekeddel és 
próbáljátok ki a Besafe gyer-
mekülést. INGYENEs tanácsadás 
és bekötés az autóba.

Címünk: TÉGEL BABA 
Miskolc, József Attila u. 27. 

FÖLDSZINT – TBSZ EURO Kft. 
Nyitva tartás: hétfőtől  

szombatig 10–18 óráig.

Ezen a hétvégén pünkösdöt mutat a naptár. A keresztény egyházak ilyenkor – húsvét után 
az ötvenedik napon – emlékeznek meg a Szentlélek eljöveteléről. De az ünnep gyökerei az 
ókori Róma tavaszi virágünnepére, a floriáliára vezethetők vissza. Számtalan néphagyo-
mány is kapcsolódik pünkösdhöz: ezek közül a legismertebb a pünkösdikirály-választás. 
Játsszunk most mi is az alkalomhoz illő játékokat: képzeletben menjünk fel a Pünkösd-
hegyre, mutassuk meg, ki a király, és köszöntsük virágos jókedvvel az ünnepet! 

Pünkösdi királyok, virágok és játékok
Pünkösd-hegyi 
kirándulás
Ha jól válaszolsz a miskolci 
Pünkösd-heggyel kapcsola-
tos kérdésekre, a helyes vála-
szok előtti betűk összeolvasá-
sából megtudod, mely nyelv 
pentékoszté szavából szárma-
zik a magyar pünkösd szó? 
(A pentékoszté jelentése 50 – 
húsvét után 50 nappal ünne-
peljük pünkösdöt.) 

1. Miskolc melyik városré-
szében található a Pünkösd-
hegy?

F – Lillafüred
G – Pereces
H – Miskolctapolca

2. A közlekedési vállalat há-
nyas számú autóbusza közle-
kedik a Pünkösd-hegy felé?

I – 2-es
O – 4-es
Ö – 6-os

3. Melyik heggyel „szomszé-
dos” a miskolci Pünkösd-
hegy?

R – Jónás-hegy
S – Barát-hegy
T – Ostoros-hegy

4. Melyik völgy fölé emelke-
dik a Pünkösd-hegy? 

O – csanyik-völgy
Ö – Erenyő-völgy
U – Bedeg-völgy

5. Mely sportágnak van több 
pályája, sporttelepe a Pün-
kösd-hegyen?

F – kézilabda
G – tenisz
H – foci 

Két szál pünkösdrózsa... ....kihajlott az útra... – kezdőd-

ne az ének, de mielőtt dalra fakadnánk, nézzük meg a képeket! 

találjátok ki, melyik milyen rózsa? Van itt babarózsa, bazsarózsa, 

csipkerózsa, kövirózsa, labdarózsa, tubarózsa, tündérrózsa.   

Melyik ezek közül – ismertebb nevén – a pünkösdi rózsa?

bazsarózsa csipkerózsa

babarózsa

kövirózsa

labdarózsa tubarózsa tündérrózsa

Pünkösdikirály-választás 
A rövid ideig tartó dicsőségre szokták mondani: „Hamar múlik, mint 
a pünkösdi királyság”. A különböző ügyességi versenyeken megválasz-
tott pünkösdi király általában egy napig, legfeljebb egy évig „uralkodott”. 
Egykor a falvakban, aki megkapta ezt a címet, ingyen ihatott a helyi kocs-
mában, és hivatalos volt minden lagziba. A most velünk játszók közül az 
lehet a király, aki felismeri a többi – igazi – királyt. Kik ők?

kalapos király ..................................................................

lovagkirály ..................................................................

keringőkirály ..................................................................

kuruckirály ..................................................................

Előző számunk rejtvényének 
szerencsés nyertese FeRSlI 
AleXANdRA (Miskolc, Felsőruzsin 
krt., 13 éves), aki kiadónk, a MIKOM 
könyvajándékát kapja. Gratulálunk! 
Nyereményed munkaidőben szer-
kesztőségünk titkárságán veheted 
át. E heti rejtvényünk megfejtésé-
nek beküldési határideje: június 21. 
Küldd el a Pünkösdhegyi kirándu-
lás és a Két szál pün kösd rózsa... 
megfejtését szerkesztőségünk cí-
mére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 
9. A borítékra írd rá: Mi-csoda – gye-
reksarok. E-mail címünk: gyereksa-
rok@mikom.hu. Küldd el a címedet 
és az életkorodat is!

Apróhirdetés
Állás diplomásoknak! Fix + juta lék. értékesítő irodát nyitottunk Miskolcon, ahová 
munkatársakat keresünk azonnali kezdéssel. Fizetés fix + jutalékos rendszerben. Dip-
loma előnyt jelent. Fényképes önéletrajzot a bene.klara.tgr@gmail.com címre kérem 
küldeni.
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Június 11. | szombat » Labdarúgás: NB II Keleti csoport, Orosháza – Diósgyőri VTK. Oroshá-
za, 18.00. » Kerékpár: Encs nagydíj. Nyílt országúti mezőnyverseny. Encs, 9.00. » Sportlövészet: 
Egyetemi Kupa. Miskolci Egyetem, 50 méteres lőtér, 9.00. » Úszás: Regionális béka seregszemle. Miskolc, 
dr. Kemény Dénes Városi Sportuszoda, 9.00. » Vitorlázás: Északerdő Kupa. Mályi tó, 10.00.

Június 12. | vasárnap » Kerékpár: Szikszó Nagydíj. Nyílt országúti kritériumverseny. 
Szikszó, 9.00. » Sportlövészet: Egyetemi Kupa. Miskolci Egyetem, 50 méteres lőtér, 9.00. » 
Úszás. Regionális béka seregszemle. Miskolc, dr. Kemény Dénes Városi Sportuszoda, 9.00. » Vitor-
lázás: Északerdő Kupa. Mályi tó, 9.00.

Június 18. | szombat » Sportlövészet: Borsod-Abaúj-Zemplén megyei bajnokság. 
Miskolc, MVK lőtér, 9.00.

sportműsor ›››››››››››››››››

HIrdetés

Országos döntők Miskolcon
A III. korcsoportos lányok és fiúk labdajáték-diákolimpiai országos 
döntőit a borsodi megyeszékhelyen rendezik június 15–18. között. 
A viadalon több csapat is képviseli városunkat: a Szabó Lőrinc Álta-
lános Iskola leány kosárlabdában, a Bem József Általános Iskola fiai 
és a Szilágyi Dezső Általános Iskola lányai pedig röplabdában lépnek 
parkettre a bajnoki címért.

A remélhetően sokáig utolsó hazai, NB II-es mérkőzésén már bajnok-
ként és biztos feljutóként gólgazdag, tetszetős játékkal hálálta meg a sta-
dionba látogató kilencezer embernek a DVTK labdarúgócsapata az egész 
éves biztatást. Noha három perc után a Cegléd vezetett, Granát triplájá-
val, George két és Dobos egy góljával magabiztosan tették gálamérkőzés-
sé az összecsapást a piros-fehérek. A találkozót követően jöhetett az ön-
feledt ünneplés: a játékosok konfettiesőben emelték magasba a klub saját 
gyártású kupáját, miután egyenként a színpadra léptek, majd tűzijáték és 
az „Amíg élek én…” zárta az arénabeli ünnepet.

A fiesta a városházán és környékén folytatódott, oda pedig panorámás 
buszokkal érkeztek a bajnokok – az úton végig álltak Diósgyőr-szurkolók, 
de volt, aki végigfutotta az öt kilométeres távot a kedvencek mellett. A bel-
városban is ezrek várták a csapatot, Benczés Miklós a jegyzői erkélyről le-
vezényelte a „Hé, fiúkat”, majd a díszteremben fogadta az együttest Kri-
za Ákos polgármester. Az ünnepségen jelen volt Leisztinger Tamás is, aki 
elmondta, sokkal több sikerélményt kapott az elmúlt fél-egy évben, mint 
valaha is gondolta volna.  (fotó: Mocsári L.)

» Kazár győzött. Pályafutása első győzelmét szerezte meg az elmúlt hétvégén pilótaként 
Kazár Miklós, aki Percze Nándorral az oldalán diadalmaskodott az országos bajnokság harmadik 
futamán. A miskolci autós élete egyik legnagyobb sikerének nevezte a Bükfürdői első helyet.

» Kiesett a Volán. Búcsúzott az első osztálytól a Borsod Volán Szabadidőközpont futsalcsapata, 
miután összesítésben alulmaradt az Újszegedi TC-vel szemben az NB I–II osztályozóján. Itthon ugyan 
nyertek 5–3-ra, de nem tudták ledolgozni ötgólos hátrányukat, összesítésben 10–7-re ellenfelük nyert.

» Támogató kerestetik. Segítséget kér Kovács Attila rádiós tájfutó, ARDF Európa-baj-
nok ahhoz, hogy részt vehessen a közelgő két megmérettetésen. A Tájfutó Mesterek Világbajnok-
ságának idején orfűi sátorhelyre, a nagyváradi Európa-, Afrika- és Közel-Kelet-bajnoksághoz pe-
dig anyagi támogatásra lenne szüksége a miskolci sportembernek.

röviden ››››››››››››

Ünnepi hazai szezonzárás

Miskolci Sportiskola: 
távozott az igazgató
Kun Attila, a Miskolci Vá-
rosi Sportiskola Nonpro-
fit Kft. korábbi ügyveze-
tő igazgatója május utolsó 
napján távozott az intéz-
mény éléről. A munkavi-
szony közös megegyezés-
sel szűnt meg.

A Miskolci Városi Sportisko-
la tanévzáró ünnepségén Sza-
bó Brigitta ügyvezető igaz-
gató köszöntőjében volt egy 
érdekes mondat. Arról tett emlí-
tést, hogy meghívták az ünnep-
ségre Kun Attilát is, de a sport-
vezető nem tudott jelen lenni az 
eseményen, mert „aligha bírta 
volna könnyek nélkül”. A meg-
állapítás telitalálat, hiszen Kun 
Attila ezer szállal kötődött az in-
tézményhez, évtizedes munkája 
feküdt benne, így aztán (immá-
ron kívülállóként) meglehető-
sen nehéz lett volna fesztelen vi-
selkedést magára erőltetnie.

A szakembert régi kapcsolat 
fűzte a sportiskolához, hiszen 
2002-ben lett igazgatóhelyet-
tes (az igazgatói teendőket ak-
kor Fuhrmann Géza látta el, aki 
ugyancsak májusban, nem sok-

kal Kun Attila előtt hagyta el a 
Miskolci Sportiskolát).

A vezetésben 2008-ban hely-
csere következett be: Kun lett az 
igazgató, Fuhrmann pedig a he-
lyettes. Egy évvel később, 2009-
ben a szervezet gazdasági társa-
sággá alakult, Kun Attila kapta az 
ügyvezető igazgatói feladatokat (a 
megyeszékhely közgyűlése ötéves 
időtartamra választotta meg), 
Fuhrmann Géza szakmai vezető-
ként dolgozott a folytatásban.

Kun edzőként is letette a név-
jegyét, a Diósgyőri Kézilabda 
Club csapatával a tavalyi NB I 
B-s pontvadászat során a má-
sodik helyet szerezte meg, és 
egyetlen ponton múlt a feljutás. 
Szeptemberben is merész tervek-
kel, és nagy reményekkel vágott 
neki együttesével a bajnokság-
nak, amelyben szintén jól szere-
peltek, de menet közben anya-
gi gondok támadtak, és ennek 
következtében a tavaszi idényt 
már nem tudták folytatni, a DKC 
visszalépett a küzdelmektől.

A miskolci közgyűlés soron 
következő ülésén a képviselők 
minden bizonnyal hozzájárul-
nak távozásához. A tanári, illet-
ve szakedzői képesítéssel rendel-
kező sportvezető akár külföldön 
is dolgozhat az elkövetkezendő 
időben.                                        D. L.

Benczés: lépésről lépésre kell haladni
Benczés Miklós egy év alatt 
megjárta a poklot, majd a 
mennyet is:  „beugróból” lett 
ünnepelt edző.

– Gondolta volna tavaly május-
ban, hogy ma ismét az első osz-
tályról beszélhetünk?
– Nem szoktam ennyire elő-

re tervezni, akkor csak az járt a fe-
jemben, hogyan oldjuk meg a hát-
ralévő négy fordulót.

– Hagyományosan nehezen in-
dult az ősz, bizonytalan volt a 
háttér, s ez meglátszott a játé-
koskereten is.
– A nyári felkészülés finoman 

fogalmazva sem volt ideális. Csak 
az adósságállományról lehetett 
hallani, a szurkolók is elfordul-
tak tőlünk, hiszen kiestünk az NB 
I-ből, és rengeteg játékos távozott. 
Aztán lehetett hallani az Arago Zrt. 
érdeklődéséről, de nem lehettünk 
biztosak semmiben. Két útban 
gondolkodhattunk: fiatal játéko-
sokkal vágunk neki a szezonnak, 
vagy jön a befektető, és gyorsan 
megerősítjük valahogy a keretet.

– A téli szünetre aztán össze-
gyűlt hét pont hátrány az éllo-

vas Nyíregyházával szemben, és 
a Mezőkövesd is a DVTK előtt 
állt. Mi járt akkor a fejekben?
– Az első két fordulóban gya-

korlatilag ificsapattal álltunk fel, és 
öt pont hátrányt szedtünk össze. A 
harmadiktól viszont csak két pont 
pluszfórt szerzett riválisunk. Szá-
momra ennek volt jelentősége, re-
ményre adott okot. Tudtam, hogy 
ha sikerül megerősíteni a keretet, 
akkor befoghatjuk ellenfeleinket.

– Hét új játékos érkezett télen, 
többen azonnal a kezdőcsapat-
ba. Mit tehet az edző a gyors be-
illeszkedés érdekében?
– Ez a csapat érdeme volt. Olyan 

jó közösség alakult ki, hogy köny-
nyű volt beilleszkedniük. Szeretet-

tel várták az új társakat, nagy segít-
ség volt ez nekem.

– Volt olyan pont a szezonban 
– a mezőkövesdi mérkőzés előtt 
–, amikor érezte, hogy meglesz 
a feljutás?
– Úgy gondolom, a Vecsés volt 

a mérleg nyelve, mely a tábláza-
ton elfoglalt helye ellenére nagyon 
jó együttes. Mi Bacsa Patrik góljá-
val megvertük itthon a 19. forduló-
ban, míg a Nyíregyháza és a Mező-
kövesd nem tudta felülmúlni őket. 
Éreztem, hogy ez nagy dolog, és 
akkor kezdtem el bizakodni...

– Mi a siker kulcsa?
– Kevés gólt kaptunk, sokat lőt-

tünk. A csapat diadala a bajnoki 
cím megszerzése, nem tudnék sen-

kit kiemelni. A rábízott feladatot 
minden labdarúgó igyekezett ma-
ximálisan teljesíteni, és ahol tudta, 
még segítette a társakat.

– Hosszú évek után megbízható, 
hozzáértő vezetése van a klub-
nak, az anyagi háttér rendezett. 
Milyen lesz így a felkészülés?
– Fontos lenne, hogy időben 

megérkezzenek az új játékosok, a 
felkészülés kezdetére, június 22-
ére kialakuljon a keret, mert ke-
vés időnk lesz a felkészülésre. Az 
NB I küzdelmei rég befejeződ-
tek, nekünk pedig még egy fordu-
ló hátravan. Idén is el tudunk utazni 
edzőtáborba, de itthon is elenged-
hetetlen lenne, hogy jó körülmé-
nyek között készülhessünk – gon-
dolok itt az edzőpályák minőségére.

– Milyen tervei vannak az élvo-
nalban?
– Lépésről lépésre kell halad-

nunk. Lehet és kell is nagyokat ál-
modni: az a jó, ha az ember realis-
ta-optimista. Meg kell erősíteni a 
keretet, és képesek lehetünk meg-
lepetéseket okozni. Ugyanakkor 
nem szabad, hogy a győzelmi má-
mor eluralkodjon rajtunk, mivel 
az első osztály teljesen más, gyor-
sabb a játék, és más csapatok vár-
nak ránk. 

Soós Péter
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Miért jó a gyógyszer-házhozszállítás?
u teljesen ingyenes, és nincs sorban állás
u kérhet recept nélküli, homeopátiás készítményeket
u közgyógyigazolvánnyal rendelkezők is igénybe vehetik
u a kiszállítást kérheti munkahelyére is!

Hogyan rendelheti meg 
gyógyszerét a Gyogyófutárral?

Diósgyőri Gyógyszertár                                 www.gyogyofutar.hu
Miskolc, Nagy Lajos király útja 34.
Nyitva tartás: hétköznap 8–19 óráig, szombaton 8–13 óráig

Házhoz visszük a gyógyulást!

u a kiszállítás nincs összeghatárhoz kötve
u  az egész városra kiterjedő kiszállítás  

az országban egyedülálló módon
u a kiszállítás időpontját előre egyeztetjük
u  gyógyszerészünk telefonon is  

rendelkezésére áll
u  nemcsak készpénzes, hanem egészség 

pénztári és bankkártyás fizetést is kínálunk

Miután Ön bejelentette igényét tele
fonon, a gyógyszerfutár kimegy a recep  
tekért, és az összeállított csomagot 
egyez tetett időpontban kiviszi. Fizetnie 
csak ekkor kell, előre soha nem kérünk 
pénzt.

Tel.: 46/532-231 

Milyen további előnyöket kínál  
a Gyogyófutár?

Akció 2011. 06. 14-től 2011. 06. 25-ig

Diszperzit homlokzatfesték, fehér, 14 l, 471 Ft/l 6599 Ft
színezhető, kiadósság: 70 nm/vödör
Diszperzit mennyezet- és falfesték, 14 l, 207 Ft/l 2899 Ft
Héra falfesték, fehér, 16 l, 281 Ft/l 4499 Ft
Héra Prémium színes falfesték, 5 l, 1059 Ft/l 5299 Ft
Trinát mf. fehér zománc, 1 l  1999 Ft
Trinát Dekor fémfesték rozsdára, 0,75 l, 3598 Ft/l  2699 Ft
Trikolor kerítésfesték fémre, fára, 0,75 l, 1665 Ft/l 1249 Ft
Hungarocell díszléc, 2 m hosszú  199 Ft/db-tól
Öntapadós tapéta 45 cm széles  470 Ft/m
Öntapadós tapéta 67 cm széles  690 Ft/m

3525 Miskolc, Nagy Imre u. 17. l Tel./fax.: 46/412-142
www.vilaglatoutazas.hu 

www.vilaglatoutazas.hu  

SPANYOLORSZÁGI NYARALÁS 
CAMPING CALA LLEVADÓ

autóbusszal, szállással, félpanziós ellátással
AKCIÓ: 2011. június 17–28. 12 nap/9 éj 78 900 Ft/fő helyett 69 900 Ft/fő

Akciós ajánlataink autóbusszal:
Sarti: 06. 22–07. 05. 14 nap/11 éj, apartman 53 990 Ft/fő

Paralia: 06. 27–07. 06. 10 nap/7 éj apartman 39 400, 07. 04–13.  44 400 Ft/fő
Bulgária:  06. 26–07. 07. 12 nap/9 éj hotel*** all inc. 86 990 Ft/fő

Repülővel: Törökország: 06. 24–07. 01. hotel*** all inc. 84 900 Ft/fő + illetékek
Tunézia: 06. 21–28. hotel**** all inc. 77 900 Ft/fő, 06. 28–07. 05. 82 900 Ft/fő + illetékek

R
-01745/98

A betegbarát modern inzulin
Folytatva múlt heti sorozatunkat, a 
modern inzulinok előnyéről dr. Lu-
kács Miklóst, a MISEK Miskolci Sem-
melweis Ignác Egészségügyi Köz-
pont és Egyetemi Oktató Kórház 
belgyógyász-diabetológus főorvosát 
ezúttal a modern inzulinok rugalmas-
ságáról kérdeztük.

A hagyományos inzulinkezelésben ré
szesülő betegek számos olyan problé
mával küzdenek, amelyek jelentős élet
minőségváltozást hoznak életükbe 
– mondta a belgyógyász diabetológus főorvos. Az in
zulint ugyanis a megfelelő módon, időben és helyen 
kell beadni maguknak. Ezért a betegeknek elfoglalt
ságaikat többször meg kell szakítaniuk napközben. 
Emellett az étkezésekre is külön fel kell készülniük. A 
hagyományos inzulint ugyanis 1520 perccel az étke
zések előtt kell beadni. A munkahelyeken, éttermek
ben és menzákon viszont nem mindig biztosítható, 
hogy az inzulin beadásának ideje és az étkezés között 
elteljen a kötelezően betartandó idő, ami számos kel
lemetlenséget okoz a dolgozó betegeknek, és az in
zulinkezelésben részesülő, menzán étkező diákok
nak. Az inzulinkezelés mellett gondot okoz az ételek 
szénhidráttartalma is – mutatott rá dr. Lukács Miklós. 
A táplálékok szénhidráttartalmának és felszívódási 
ütemének hasonlónak kell lennie az inzulinadagok
hoz és fölszívódásához. Így a betegek az úgynevezett 
magas glikémiás indexű táplálékokat nem fogyaszt
hatják, illetve amennyiben ilyen táplálékot esznek, 
akkor megemelkedik a vércukorértékük. Ezek a kö

töttségek sok betegnek kellemetlensé
get okoznak. 

Éppen ezért a kezelésnél az inzu
lin mellett a helyes táplálkozásra is 
oda kell figyelni, ami azt jelenti, hogy 
a betegnek a megfelelő táplálkozási 
ismereteket is át kell adnunk – hang
súlyozta a MISEK főorvosa. Meg kell 
tanítanunk őket az egyes táplálékok 
szénhidráttartalmának hozzávetőle
ges megállapítására. Dr. Lukács Mik
lós szerint megkönnyítené a bete
gek dolgát, ha a közétkeztetésben, 

és az éttermekben az étlapokon feltüntetnék az 
adott táplálék szénhidrátmennyiségét.  A hagyo
mányos inzulinok további hátránya a 68 órás in
zulinhatás is. Az inzulin beadás utáni étkezése
ket úgynevezett közti étkezéseknek kell követnie, 
mert különben a beteg hipoglikémiás lesz.  

A modern, gyorshatású inzulinok forradalmi 
változást hoztak a betegek életébe, mivel gyorsan 
felszívódnak. Az inzulin beadását követően a be
teg azonnal étkezhet, és a táplálék vércukoremelő 
hatásával közel megegyező ideig hat. Ritkábban 
fordul elő alacsony vércukorszint, így a közti étke
zések elhagyhatók, ami jótékony hatással lehet a 
testsúlyra is – emelte ki a főorvos. A modern inzu
linokkal a cukorbetegek akkor esznek, pihennek, 
ébrednek, amikor szeretnének. Nagyobb rugal
masságot biztosítanak a beteg számára, például 
a reggeli vagy az esti inzulinbeadás időpontjai is 
szabadon választhatóak – összegezte dr. Lukács 
Miklós.

TÚLNYOMÁSOS  OXIGÉNTERÁPIA-
KÖZPONT
Diabéteszes láb, nehezen gyógyuló sebek gyógykezelésére javasoljuk, 
ajánljuk a Hyperbár terápiakamrát Kassán.
E külföldi orvosi kezelés igénybevételét ugyanolyan feltételekkel veheti 
igénybe, mintha a szlovák államban lenne kötve a betegsegélyező bizto
sítása, mivel ezt a magyar egészségbiztosító fogja fedezni.  
Kapcsolatok: e-mail: svehlik@dodo.sk
Mobil: 00421 905 611 758.  Telefon :  00421 55 67 700 32, www : hyperbarickecentrum.sk 

Apróhirdetés
TÁRSAJÁNLÁS – minden korosztály
nak – fényképes adatbázisból! ZENIT 
TÁRSKERESŐ IRODA Miskolc, Arany 
J. u. 1113  l.em. Tel.: 46/411710, 
30/4456741. Július 1től új helyen!!!

Acél biztonsági ajtó beépítve  
56 900 Ft, továbbá nyílászárók (mű
anyag, fa, alumínium) cseréje óri
ási kedvezménnyel, teljes körű ár
nyékolástechnikával. Érdeklődni: 
30/3365528, www.aluport.hupont.
hu. Bemutatóterem: Miskolc, Bükk 
áruház I. emelet .

Munkatársakat keresünk: fémmeg
munkáló gépkezelő, gyártósori ösz
szeszerelő, AFIhegesztő, csiszoló, 
targoncavezető munkakörökre. Je
lentkezés: 70/3769189; miskolc@
gwm.hu email címen.

Győri kapu, Zoltán utcai 2 szobás, 
gázfűtéses (cirkó), felújított (fűtés, víz, 
gáz, villany, nyílászárók), nagy kony
hás (Bosch gépek), nagy fürdőszo
bás, kívülről hőszigetelt, téglaépítésű 
társasházi lakás eladó. Ár: 8 900 000 
Ft. Tel.: 30/9159367.

A Miskolci Csodamalom Bábszínház 

takarítói és nézőtéri felügyelői 
munkakörre 

1 fő jelentkezését várja. 
Gyermekek közt töltött idő, érettségi előnyt jelent. 

Önéletrajzzal jelentkezni lehet:  
3525 Miskolc, Kossuth L. u. 11. sz. postacímen.

Beadási határidő: június 20.

PüNKÖSDI  wELLNESS AKcIó 
A BARLANGFüRDő****-BEN!

Pünkösdkor is nagy szeretettel várjuk kedves vendégeinket
a miskolctapolcai Barlangfürdőben****

a tavalyinál kedvezőbb árakon és bővített szolgáltatásokkal.
Újdonságunk a szaunaszeánsz, mellyel a szaunázás szerelmeseinek kedveskedünk.

Akik a mozgást kedvelik, vízi aerobikon vehetnek részt. 
Ez alatt gyermekeikre a kreatív játékkuckóban vigyázunk.

Az újonnan megnyílt Barlang Aquaterápia részlegünkben
a felfrissülni és regenerálódni vágyóknak biztosítunk kellemes perceket.

NYITÁSI AKcIóNK KERETÉBEN MINDEN EGYES vENDÉGüNK
20%-OS KEDvEZMÉNNYEL vEHETI IGÉNYBE

A FRISSíTő ÉS KÉNYEZTETő SZOLGÁLTATÁSAINKAT.
Kedvezményes szolgáltatások:

MELEG SóBARLANG:
40 perc felnőtteknek 1200 Ft –20% l 40 perc gyerekeknek 600 Ft –20%

FRISSíTő TESTMASSZÁZS vÁLASZTHATó OLAJOKKAL:
20 perces 1600 Ft –20% l 40 perces 3000 Ft –20% l 60 perces 4000 Ft –20%

LÁTOGASSANAK EL HOZZÁNK!
BARLANGFüRDő****  MISKOLC-TAPOLCA, PAZÁR ISTVÁN SÉTÁNy 1.

Telefonszám: (36) 46/560030 l Fax: (36) 46/370998
Email: info@barlangfurdo.hu l Web: www.barlangfurdo.hu

Nyitva tartás: 9.00–20.00 l Pénztárzárás: 19.00
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HIrdetés

műszaki vizsgáztatás mindennap.
ingyenes átvizsgálás 

műszaki vizsga+környezetvédelmi mérés: 
l személygépkocsi: bruttó 20 000 Ft, 
l haszongépjármű: bruttó 22 000 Ft-tól, 

l utánfutó: bruttó 14 200 Ft

Rokker Zsoltti a ritka típust szereti
Erdei Sándor humorista, 
közismertebb nevén Rokker 
Zsoltti egy Lancia Thesis tí-
pusú személyautóval jut el ra-
jongóihoz, elmondása sze-
rint a formája miatt szeretett 
bele a nem éppen hétköznapi 
modellbe.

– Két szempont nagyon fontos a 
számomra, ha autót választok. Az 
egyik természetesen a megbízha-
tóság, hiszen sokat utazom, a má-
sik pedig a külalak. Nekem sikerült 
ebben az esetben a forma alap-
ján választanom, és egészen Pécsig 
utaztam az én Lancia autómért, 
ami megbízhatóság szempontjá-
ból azért hagy némi kívánnivalót 
maga után – mondta el lapunknak 
Erdei Sándor. 

Hozzátette, motorikusan még 
soha nem volt gondja a járművel, 
de elektronikusan vannak problé-
mái, hiszen, ahogyan ő fogalmazott, 
„mindig világít a műszerfalon vala-
mi, mint a karácsonyfán”.

– A fogyasztása viszont „vi-
lágbajnok”, ugyanis annak elle-
nére, hogy 2,4-es, csak 5-6 litert 

fogyaszt, és ez hosszú távon kifi-
zetődő – mondta el a humorista, 
hozzátéve, hogy mióta nála van az 
autó, több mint 300 fellépésre vit-
te már el. Erdei Sándor elmondá-
sa szerint sokan luxusautónak vé-
lik a kinézete miatt, de ha jobban 
utánanéz az ember, akkor kiderül, 
hogy nem elérhetetlen. Nem vá-

gyott soha nagy autókra, és ha ven-
ne másikat, akkor ilyen típusúra 
cserélné le a jelenlegit. 

– Érdekes, de pont a napokban 
nézegettem egy hasonló autót, csak 
2007-es kiadásban, de végül úgy 
döntöttem, nem cserélem le, hiszen 
rengeteget költöttem már a sajá-
tomra, és nem érné meg eladni. Így 

belföldön eljárkálok vele, külföldre 
viszont nem indulnék el, bár egy íz-
ben Nagyváradig már elmerészked-
tem vele.

Erdei Sándor (Rokker Zsoltti) 
autója egy 2002-es évjáratú Lancia 
Thesis. Benne: 2400 cm³, 129 kW, 
175 LE, full extrás.

Vajtó László

Tiszta levegő klímával
A nyári napok izzasz-
tó hőségében üdítő érzés 
a hűvös autóba beülni. A 
klímaberendezés azonban 
számtalan veszély forrá-
sa lehet. A megbetegedé-
sek könnyen elkerülhetők, 
ha a berendezést rendsze-
resen tisztítjuk – tudtuk 
meg egy klímaberendezé-
seket forgalmazó szakem-
bertől.

Mint minden berendezés, a klí-
ma is akkor fejti ki megfelelő 
hatását és működik optimáli-
san, ha karbantartjuk – hang-
súlyozta Szabó Ottó. A lég-
kondicionáló rendszer ugyanis 
ideális élettere a baktériumok-
nak, a gombáknak és más mik-
roorganizmusoknak, amelyek 
allergén reakciókat válthat-
nak ki. A gépkocsiban találha-
tó különböző szűrőknek, így a 
pollenszűrőknek is az a szere-
pük, hogy azokon telepedjenek 
meg a különböző szennyeződé-
sek. A rendszertelenül karban-

tartott szűrők azonban nem ké-
pesek tiszta levegőt biztosítani, 
és ahelyett, hogy visszatarta-
nák a kórokozókat, bejuttatják 
az utastérbe.

Mindezek miatt ajánlatos 
évente legalább egyszer megtisz-
títani a klímaberendezést. 

– A tisztításhoz speciá-
lis összetételű klímatisztító 
spray-k és mosószerek kap-
hatók – mondta Szabó Ottó. 
– Ezen kívül jó, ha heten-
te öt percre be is kapcsoljuk. 
Amennyiben autónk a napon 
felhevült, ügyeljünk arra, hogy 
indulás előtt nyitott ablakok-
nál maximális befújásra állí-
tott klímával átszellőztessük 
az utasteret. Fontos az is, hogy 
döntően külső levegő befújá-
sával használjuk a légkondit, 
és semmiképpen se hűtsük le 
az utasteret a külső hőmérsék-
letnél 8 Celsius-foknál alacso-
nyabbra – tanácsolta. 

Amennyiben poshadt, dohos 
szagot érzünk, ha zajt hallunk a 
klíma bekapcsolásakor, ha nem 
kielégítő a hűtés, és ha zörög a 
hűtő, mindenképpen fordul-
junk szakszervizhez – hívta fel a 
figyelmet a szakember. 

Balogh Csilla | fotó: Mocsári L.

az én autóm ››››››››››››››››››››

Elalvás, tompultság mint a baleset okozója
Szerencsére a közlekedési balesetek-
nél csak kisebb hányadát teszi ki, amikor 
a sofőr elalszik vezetés közben. Egy kis 
odafigyeléssel és a tudatosan trenírozott 
vezetéssel azonban megelőzhető a me-
net közben való elalvás.

A frontok időszakában a közutakon megemel-
kedik a balesetek száma, mondja Lovassyné 
Németh Mária alezredes, a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Baleset-megelőzési Bi-
zottság titkára. A fronthatásokra az emberi 
szervezet fáradtsággal is reagálhat, aminek kö-
vetkeztében a vezetéshez szükséges mozdula-
tok gyorsasága, a külső eseményekre való rea-
gálási képesség csökken. 

A fáradtság csalhatatlan jelei közé tartozik 
többek között: 

» a szemhéj elnehezülése, 
» szájszárazság, 
» verejtékezés, 
»  súlyosabb esetben a kettőslátás és a fantá-

ziaképek megjelenése, 
» legfőképpen az alvás kívánása. 

Fontos tudni azt is, hogy a fáradtságot ki-
válthatja:

» az alvás hiánya, 
» a különböző fronthatások, 
»  a táplálkozás vagy a folyadékbevitel hiánya, 
» az egyhangúság, 
» az ingerszegény környezet, 
» az egyedüllét. 

A szakember tanácsai:
»  mindig kipihent állapotban üljünk a volán 

mögé,
»  mielőtt elindulunk, tervezzük meg az útvonalat, 
»  győződjünk meg a várható időjárásról! számolni 

kell-e esetleges forgalmi akadályokkal pl.: útépí-

tés, torlódás. Várható-e fronthatás, eső vagy ma-
gas hőmérséklet, 

»  győződjünk meg arról, hogy a járműben jól mű-
ködik-e a páramentesítő, illetve ha van a gépkocsi-
ban klímaberendezés, az használható-e vagy sem, 

»  a vezetés megkezdése előtt megfelelő mennyi-
ségű ételt, valamint italt vigyünk be a szervezet-
be. természetesen alkoholmentes folyadékot fo-
gyasszunk! 

»  a jóllakottság érzése tompítja a figyelmet, és a fá-
radtságérzetet is növelheti,

»  nagyon fontos, hogy legyen – lehetőleg hűtött – 
folyadék a járműben, 

»  hosszú úton menet közben álljunk meg többször, 
mozgassuk meg végtagjainkat, ezzel is elősegít-
ve a megfelelő vérellátást és keringést,

»  vezetés közben ne hallgassunk olyan zenét, ami 
akár elalváshoz is vezethet, 

»  amennyiben van utas az autóban, kérjük meg, 
hogy a figyelmünket el nem vonva, de tartson 
szóval bennünket,

»  ha érzékeljük a fáradtság, álmosság első jeleit, ér-
demes azonnal megállni és pihenni, mert nincs 
következő pillanat!

HIrdetés

» Vagányul néz 
ki és úgy is megy. 
Megjelentek az első hiva-
talos fotók az új három-
ajtós, sportos, kompakt 
GTC Astráról. Az új GTC 
Astra vagány designnal és 
menettulajdonságokkal 
emelkedik ki. Az utat va-
lamennyi változata a kü-
lönleges HiPerStrut – High 
Performance Strut – ru-
góstaggal fogja, amely együttműködik az Opel által szabadalmaztatott okos, Watt-ru-
das hátsó tengellyel. Az ötajtós Astrához képest a GTC-t 15 milliméterrel leültették, míg 
a futómű alapméretei kissé nőttek. A hosszabb hátsó lengőkarok miatt a tengelytáv 10 
milliméterrel lett nagyobb. A nyomtáv elöl 1584 (+ 40), hátul 1588 mm (+ 30). Így el-
férnek a nagy gumiabronccsal felszerelt sportos kerekek, amelyek egyaránt jót tesznek 
a stabilitásnak, az útfogásnak és a látványnak.

» A Toyota a legnagyobb. A világgazdasági forgatagában ismét elveszített 
egy vezető szerepet az Egyesült Államok. A frissen megjelent, első féléves adatok alap-
ján már nem a General Motors, hanem a japán Toyota a világ legnagyobb autógyártója. 
A keletiek fél év alatt 4,8 millió autót gyártottak, ellentétben a GM 4,54 milliós teljesít-
ményével. Furcsa mód az amerikaiaknak sikerült Európában növelni az eladási adata-
ikat, azonban éppen saját hazájukban buktak nagyot: húsz százalékos a visszaesés. A 
veszteség oka egyértelműen a fogyasztói szokások megváltozása, hiszen az Egyesült 
Államokban a benzinfaló terepjárók és pickupok egyre inkább háttérbe szorulnak, míg 
a Toyotának kedvez a hibrid modellek iránt növekvő érdeklődés.

Fényszóró ›››››››››››››

Műszaki vizsga-akció Személygépkocsi 19 990 Ft
Minden további megrendelésre

15% munkadíj-, 10% alkatrész-kedvezmény
46/509-994, 30/968-8715

3526 Miskolc, Blaskovics út 11–13. www.postaauto.com
Az akció időtartama: 2011. 05. 16–2011. 06. 30.
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Miskolcon, a Langwest Nyelvi Központban a BME 
általános nyelvvizsga lehetőségei tovább bővülnek.

Az angolon és németen kívül, a kisnyelvek közül
francia, olasz és spanyol nyelvvizsga is tehető

az augusztusi vizsgaidőszaktól.

Jelentkezési határidő július 22.
Ismertető kiadványokkal, próbavizsgával,

felkészítő tanfolyamokkal és
online jelentkezési lehetőséggel várjuk az érdeklődőket!

Langwest Nyelvi Központ l BME államilag elismert vizsgahely
Miskolc, Nagy Imre u. 11. l www.langwest.hu

Már francia, olasz, spanyol 
nyelvvizsga is a LaNgwEstBEN!

Városi tulajdonú telekrészek 
a Dayka Gábor utca mellett
Elhárult az utolsó akadály a tavaly meg-
épült Dayka Gábor utca végleges haszná-
latba vétele elől.

A „Miskolc, Dayka Gábor utca korszerűsíté-
se” című ÉMOP-3.1.2/B-2008-0010 kódszá-
mú projekt keretében kiépítésre került a bel-
város nyugati határát képező Dayka Gábor 
utca 374 méteres szakasza, amely összeköti 
a Hunyadi utcát a városi rendőrkapitányság 
előtti szervizúttal. Az utcában akadálymente-
sítés biztosítása mellett 17 méter pályaszéles-
ségben 2 x 1 forgalmi sáv, kétoldali parkolósáv 
és járda épült. A fejlesztés eredményeként 
biztosítottá vált a belváros déli és északi vá-
rosrészei közötti összeköttetés. 

A kivitelezési munkálatok 2009 november 
közepén kezdődtek, és 2010 szeptemberéig 
tartottak. A projekt megítélt európai uniós tá-
mogatása 153 millió Ft. 

A projekt a Magyar Állam tulajdonában 
lévő ingatlanokat is érintett. Az összességé-

ben 378 négyzetméternyi telekrész városi 
tulajdonba vételével kapcsolatban az ügyin-
tézés már a projekt indulása előtt, 2009-ben 
megkezdődött. Az ingatlanrész adásvéte-
li szerződését hosszas egyeztetést követően 
2011. április 28-án írták alá az érintett felek. 
Az önkormányzat kiegyenlítette a 13 600 000 
Ft vételárat. A tulajdonjog átvezetését még 
megelőzi a telekalakítási eljárás lefolytatása, 
amely a Miskolc Körzeti Földhivatalban az 
adásvételi szerződés aláírását követően meg-
indult. Az MNV Zrt. az adásvételi szerződés 
aláírásával egyidejűleg a város rendelkezésé-
re bocsátotta a telekalakítási eljárás megin-
dításához szükséges hozzájárulást. Miután 
a földhivatal hozzájárul a telekalakításhoz, 
a Dayka Gábor utca felújításával érintett te-
lekrészek hivatalosan is Miskolc város tulaj-
donába kerülhetnek. Ezzel elhárul az utolsó 
akadály is a beruházás elszámolása elől, az 
önkormányzat lehívhatja a támogatás ösz-
szegét.
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Június 11. | szombat
11.00–02.00 | Bartók + Verdi Miskolci Nem-

zetközi Operafesztivál kísérőprogramjai. 
Belváros.

11.00 | GrafiTri – XXV. Miskolci Grafikai 
Triennále. Ünnepélyes megnyitó és díjkiosztó 
gála. Művészetek Háza.

11.30 | 2 Morvay kiállítás. Morvay Zsuzsa kerami-
kusművész és Morvay Vica grafikus-festőművész 
alkotásai. Megtekinthető az operafesztivál ideje 
alatt. Képcsarnok, Szőnyi István-terem.

15.00 | Radírmocsok. Vendég: Lackfi János, két-
szeres Ibby-díjas, József Attila-díjas költő és a 
Sajtkukacz zenekar. II. Rákóczi Ferenc Megyei 
Könyvtár.

Június 12. | vasárnap
16.00–02.00 | Bartók + Verdi Miskolci Nem-

zetközi Operafesztivál kísérőprogramjai. 
Belváros.

09.00–17.00 | Pünkösd napi kézműves vásár. 
Diósgyőri Kézműves Alkotóház.

16.00 | Kerti parti. Fellép: Mozgásművészeti Óvoda, 
Zumba Fitness, Majorette és a Ködmön Táncegyüt-
tes. Ifjúsági és Szabadidő Ház.

Június 13. | hétfő
15.00–02.00 | Bartók + Verdi Miskolci Nem-

zetközi Operafesztivál kísérőprogramjai. 
Belváros.

Június 14. | kedd
17.00–02.00 | Bartók + Verdi Miskolci Nem-

zetközi Operafesztivál kísérőprogramjai. 
Belváros.

Június 15. | szerda
17.00–02.00 | Bartók + Verdi Miskolci Nem-

zetközi Operafesztivál kísérőprogramjai. 
Belváros.

Június 16. | csütörtök
15.00–02.00 | Bartók + Verdi Miskolci Nem-

zetközi Operafesztivál kísérőprogramjai. 
Belváros.

Június 17. | péntek
15.00–02.00 | Bartók + Verdi Miskolci Nem-

zetközi Operafesztivál kísérőprogramjai. 
Belváros.

22.00 | Légyott könyvbemutató. Közreműköd-
nek a Miskolci Nemzeti Színház művészei. Miskolci 
Nemzeti Színház, Déryné park.

Június 18. | szombat
10.00 | VII. Magyar Fényünnep. Regős ünnep., 

fényviadal íjászoknak, nemzettudat megerősítése 
előadássorozat, Kriza Ákos polgármester köszöntő-
je, közös dobolás hazánkért, nemzetünkért, a fény-
viadal csapatának tüzes nyilazása a gyilokjáróról, 
éjszakai viadal íjászoknak. Diósgyőri vár.

15.00–02.00 | Bartók + Verdi Miskolci Nem-
zetközi Operafesztivál kísérőprogramjai. 
Belváros.

17.00 | Miskolci Dance Stúdió vizsgaelőadása. 
Művészetek Háza.

Június 19. | vasárnap
10.00 | VII. Magyar Fényünnep. Wass Albert:  

A szentek zendülése, Ember az országút szélén – 
Wass Albert Sziklaszínház, fényviadal íjászoknak, 
nemzettudat megerősítése előadássorozat.  
Diósgyőri vár. 

17.00–02.00 | Bartók + Verdi Miskolci Nem-
zetközi Operafesztivál kísérőprogramjai. 
Belváros.

17.00 | ELTE’s Best Dance Crew’s évzáró gála. 
Művészetek Háza.

19.00 | Üstökös Tehetségkutató Musical- és 
Operett Show. Ady Endre Művelődési Ház.

 » részletes programajánló a minap.hu-n
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A miskolc televízió műsorA ››››››››››››
Június 13. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Mesés ünnepek – 

ismeretterjesztő film (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Pün-
kösdi ünnepi műsor 20.30 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Lenyűgö-
ző esőerdő, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Június 14. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Viva Natura – Élet-
mód magazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Sportpercek, a Miskolc TV 
sportműsora 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Névjegy, a Miskolc TV magazinműsora 19.35 Múltkor, vá-
logatás a Miskolc TV archívumából 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat TV) 20.25 Oroshá-
za – DVTK labdarúgó-mérkőzés, közvetítés felvételről 21.00 Harc az öböl felett, amerikai film (Hálózat 
TV) 23.00–06.00 Képújság.

Június 15. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 A polgármester, 
portréfilm (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 
Miskolc Ma (ism.) 19.25 18.25 Előadások Miskolcon: „50 éve, 40 éve… A cigányokról a párthatározat és a 
Kemény István-féle felmérés évfordulóján” című konferencia, 5. rész 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírhá-
ló (Hálózat TV) 21.00 Az elveszett kislány, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Június 16. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 13.00 Miskolc Me-
gyei Jogú Város Közgyűlése, közvetítés felvételről 17.00 Nagykörút, közéleti magazin (Hálózat TV) 17.30 
Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése, közvetítés felvétel-
ről 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 18.25 Zenemalom, komolyzenei magazin a Miskolci Szimfonikusok-
kal 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.20 Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése, közvetítés felvételről 23.00–
06.00 Képújság.

Június 17. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Öko-házak (Hálózat 
TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 
19.30 Múzsa, kulturális magazin 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Sakkjátszma, 
francia–belga–svájci film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Június 18. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Helyzetkép, köz-
életi magazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 
(válogatás a hét riportjaiból, beszélgetéseiből) 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportpercek (ism.) 20.00 
Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Házibuli Attilával és vendégeivel (Hálózat TV) 22.00 
Bencze-show (Hálózat TV) 23.00–07.00 Képújság.

Június 19. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Bencze-show 
(Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló magazin 18.25 Kilátó, közéleti maga-
zin (válogatás a hét riportjaiból, beszélgetéseiből) 19.00 Krónika (ism.) 19.25 Múzsa, kulturális maga-
zin (ism.) 20.00 Krónika (ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Trópusi hőség, kanadai film (Hálózat TV) 
23.00–07.00 Képújság. 

Június 9–Június 15. | szerdáig | 17.00 Janus; magyar játékfilm | 12 | 
(Béke-terem) | 17.30 A következő három nap; feliratos amerikai thriller | 12 
| (Uránia-terem) | 19.30 A hallgatás törvénye; feliratos amerikai film | 16 | 
(Béke-terem) | 20.00 A mestergyilkos; feliratos amerikai akciófilm | 16 | (Urá-
nia-terem).

Június 16–Június 22. | szerdáig | 17.00 Hihetetlen utazás; angol–
osztrák–német természetfilm | KN | (Béke-terem) | 17.30 Báthory – A legen-
da másik arca; szlovák–cseh–angol–magyar–amerikai film | 16 | (Uránia-te-
rem) | 19.30 A tánc – A Párizsi Opera Balettje; feliratos, francia–amerikai 
dokumentumfilm | 12 | (Béke-terem) | 20.00 Álomháború; amerikai akció-
film | 16 | (Uránia-terem). 

Art mozi, művészetek házA ››››››››››››progrAmAjánló ››››››››››››

HIrdetés

HIrdetés

minta: filmcím (felirat/szinkron) 
| korhatár | kezdési időpontok
Az igazság ára (F premier) | 16 | 11.15 
(szombat–hétfő), 13.30, 15.45, 18.00, 20.15–
22.30 (péntek–vasárnap)
Koszorúslányok (MB premier) | 16 
| 10.00, 12.30 (szombat–hétfő), 15.00, 17.30, 
20.00–22.30 (péntek–vasárnap)
Kung-fu Panda 2 (MB digitális 3d) | 
12 | 10.15, 12.15 (szombat–hétfő), 14.15, 16.00, 
18.00, 20.00–22.00 (péntek–vasárnap)
Kung-fu Panda 2. (MB) | 12 | 11.15 
(szombat–hétfő), 13.15, 15.15, 17.00
X-Men: Az elsők (MB) | 16 | 10.00 (szom-
bat–hétfő), 14.45, 17.15, 19.45–22.15 (péntek–
vasárnap)
Cinemaestro – Falstaff (F) | BA | 15.00 
(szombat)
Karib-tenger kalózai: Ismeretlen 
vizeken (MB digitális 3d) | 12 | 12.00 
(szombat–hétfő), 14.45 (kivéve szerda), 17.30, 

20.15 (kivéve péntek), 13.30, 16.15, 19.15, 22.00 
(péntek)
Karib-tenger kalózai: Ismeretlen 
vizeken (MB) | 12 | 10.45 (vasárnap–hétfő), 
11.00, 13.45, 16.30, 19.15, 22.00 (szombat), 14.45, 
17.30, 20.15 (péntek), 13.30, 16.15, 19.00 (kivéve 
péntek–szombat)
Halálos iramban: Ötödik sebesség 
(MB) | 16 | 19.30–22.00 (péntek–vasárnap)
Másnaposok 2. (MB) | 16 | 12.30 (szom-
bat–hétfő), 14.30, 16.30, 18.30, 20.30–22.30 
(péntek–vasárnap)
Rio (MB) | KN | 10.45 (szombat–hétfő), 12.45 
(vasárnap)

Magyarázatok: F – feliratos, MB – magyarul be-
szélő, KN – korhatár nélkül, BA – korhatári beso-
rolás alatt. A 13 óra előtti kezdési időpontok csak 
szombatra és vasárnapra, a 21 óra utániak csak 
péntekre és szombatra vonatkoznak!

cinemA city, plAzA  – június 9–június 15. ››››››

Évadzáró
Promenád 
koncert

2011. június 23., (csütörtök) 
17 óra és 19 óra

miskolci nemzeti Színház, 
nyári Színház

A műsoron népszerű nyitányok, polkák, indulók, keringők
Miskolci Szimfonikus Zenekar

Vezényel: Kovács László, konferál: Flach Antal

A hangversenyekre jegyek 200 Ft-os áron
kaphatók a Művészetek Háza jegypénztárában:
3525 Miskolc, Rákóczi u. 2., tel.: 46/508-844.

Jegypénztár:
Miskolc, Rákóczi u. 2.

Tel.: 46/508-844,
30/846-3009

ESÔEMBER – Rain Man
Orlai Produkció. Írta: Dan Gordon

Fôbb szerepekben: 
Kulka János, Nagy Ervin, 

Garas Dezsô, Kézdy György, 
Cseh Judit,  

Urbanovits Krisztina,  
Simicz Sándor

Június 26., vasárnap, 20.00 óra
Jegyár: 3900 Ft, Miskolc Kártyával 3100 Ft

Jegypénztár: Miskolc, Rákóczi u. 2. Tel.: 46/508-844, 30/846-3009

Július 7., csütörtök, 21.00 óra 
Csókol anyád! – Orlai Produkció

Július 8., péntek, 21.00 óra
A Dumaszínház bemutatja:
kovács andrás Péter és
Felméri Péter műsorát

Július 14., csütörtök, 21.00 óra
A Gergely Theáter bemutatja:
Marc Camoletti vígjátékát
két részben:
FranCianégyes, 
avagy négyen a kanaPén

Július 21., csütörtök, 21.00 óra 
CZUkor sHoW – Orlai Produkció

Július 28., csütörtök, 21.00 óra 
A Jeszenszky® Produkció bemutatja
oPereTT revÜ HUngarikUM
Látványos gálaest 2 részben.
Fellép: Oszvald Marika 

Augusztus 4., csütörtök, 21.00 óra
gyógyÍr ésZaki sZélre

Augusztus 11., csütörtök, 21.00 óra
A Dumaszínház bemutatja: dombóvári 
István és Benk Dénes műsorát

MiSkolctapolcai nyáR 2011
akropolisz Szabadtéri Színpad

Jegyek és információk a Művészetek Háza jegypénztárában

Az avas-déli Ige templomában a pünkösdi kilenced zárónapján, június 
11-én, szombaton Katona István egri segédpüspök mutatja be a szentmi-
sét. Másnap, pünkösd, a Szentlélek kiáradásának ünnepe lesz, minden 
templomban a szokott miserend szerint, pünkösdhétfőn a helyi hirdeté-
seknek megfelelően. A KÉSZ miskolci csoportja koszorúzási ünnepséget 
rendez június 17-én, pénteken délután fél 6-tól a minorita rendház falán 
elhelyezett emléktáblánál, a szerzetesek elhurcolása, majd szétszóratása 
61. évfordulóján. Ünnepi beszédet mond, majd este 6 órától a templom-
ban a szentmisét bemutatja Palánki Ferenc segédpüspök, miskolci hely-
nök. Másnap, 18-án szenteli pappá a 10 órakor kezdődő szentmise ke-
retében az egri bazilikában Szabó Attila diakónust Ternyák Csaba érsek.

hArAng-hírek ››››››››››››

JÚNIUS 18–21.

VII. MAGYAR FÉNYÜNNEP
A DIÓSGYŐRI VÁRBAN

sZOMBAt:  REGŐS ÜNNEP, FÉNYVIADAL ÍJÁSZOKNAK,
 NEMZETTUDATUNK MEGERŐSÍTÉSE,
 ÉJSZAKAI ÍJÁSZVIADAL
VAsÁrNAP: WASS ALBERT: A SZENTEK ZENDÜLÉSE,
 EMBER AZ ORSZÁGÚT SZÉLÉN
HétFŐ: SZABIR LOVASÍJÁSZOK, BORSODI CSEPŰRÁGÓK,
 HEJŐ TÖRZS, KINIZSI PÁL ROCKOPERA, 
 FÖLDGYÓGYÍTÓ DOBÜNNEP
Kedd:  NEMESEDÉS, HAZA FÖLDJÉNEK EGYESÍTÉSE, 
 TŰZSZERTARTÁS, KÜRTÖSÖK, 
 LOVAS FÉNYVÍVÓK, TŰZÖNJÁRÁS

részletes program: www.diosgyorivar.com

Múzeumok éjszakája a Galériában
17.00–02.00 | Mozdulj a múzeumban! Mú-

zeumok Éjszakája a Miskolci Galériában és a 
Színháztörténeti és Színészmúzeumban

SZÍNHÁZTÖRTÉNETI  
ÉS SZÍNÉSZMÚZEUM

18.00 | Dorka Játszóháza. Gyermekeknek szó-
ló játszóház, gyermekszínészek közreműkö-
désével

19.00 | A múzeum pantomimja
20.00 | Sanzonstaféta I. Varga Andrea estje
21.30 | Sanzonstaféta II. Kriston Milán estje
Folyamatosan | A tizedes meg a többiek. 

Örökzöld filmek Major Tamással – előadások-
kal tarkított vetítés.

 DÉRYNÉ UTCA ÉS KANDIA KÖZ
18.30 | Zászlókiállítás. Megnyitó a Színész-

múzeum előtt.

MISKOLCI GALÉRIA,  
RÁKÓCZI-HÁZ

17.00 | Lobo Go! Családi zászlókészítés, ter-
vezés a Galéria udvarán. 

19.30 | Lépj le a képről! Ábrázolás. A dj keve-
rőpultján a hip-hop, a klasszikus és a kortárs 
tánc zenéi. A megelevenedő képeket a nézők 

is alakítják. Közreműködnek: Vass Tibor köl-
tő, Urbán Tibor képzőművész, Kasuba Gábor 
és Szalay Olimpia táncművészek, Balogh Zsolt 
színházi táncos, Radaleczki Gabriella zongora-
művész, a Budai Twins, Telenkó Ábel DJ, Bujdos 
Matyi csellista. 

21.00 | GRAFITRI. Szubjektív tárlatvezetés Fandl 
Ferenc színművésszel 

22.00 | Czakó Péter és diákjai – mai zene, 
mai fülnek. A világ zenéi, a zene világa.

23.00 | A Múzeumi mix eredményhirdetése

EGÉSZ ESTE FOLYAMATOSAN
Kell a ritmus!  Csatornaváltás Fekete 

Júliával, Felvidéki Annával és Cza-
kó Péterrel; Múzeumi mix – Ne 
csak tippelj, járj utána! ;  Vinyl Cso-
port;  „Utolsó szó jogán” beltéri ins-
talláció betűtésztából; Objekt az 
utcán. A helyzetbe hozott kurzor 
arra mutat, amit a járókelő fontos-
nak tart; erwin Wurm egyperces 
szobrainak a remake-je! A csoport 
tagjai arra biztatják az embereket, 
hogy egy posztamensen, különfé-
le eszközöket használva, egy perc-
re szoborrá váljanak. 

Múzeumok éjszakája a múzeumban
HERMAN OTTÓ MÚZEUM  

KÖZPONTI ÉPÜLETE
18.00–24.00 | Programok: A raktárak mé-

lyén – Látogatás a múzeum képzőművésze-
ti gyűjteményében; A történelmi gyűjtemény 
remekei – Ízelítő a múzeum céhes és fegyver-
anyagából; A Kárpátok ásványai. Ízelítő a ké-
szülő állandó ásványkiállításból; A 60 legérté-
kesebb régészeti lelet; 

21.00 | Nyáresti kamarazene. Papp Sándor és 
Angyal Zsuzsa gitár-vibrafon duó koncertje.

HERMAN OTTÓ MÚZEUM  
PAPSZERI ÉPÜLETE

15.00–02.00 | VI. Fröccs Fesztivál 
20.00 | Latin dallamok a mediterrán udvaron 
21.00 | Jazzinside zenekar szabadtéri koncert

18.00–24.00 | Programok: Szellemi kultu-
rális örökség fóruma. A matyó örökség hagyo-
mányai; Korok, képek, kamerák. Dömötör Zol-
tán gyűjtő tárlatvezetése a kiállításban; Népi 
kézműves játszóház; A holland porcelánmúze-
um interaktív festőműhelye. 
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Rekordot ittak
Miskolc is csatlakozott csak-
nem húsz várossal a Magyar 

Víziközmű Szövetség csúcskí-
sérletéhez, hogy megdöntsék az 

egyszerre, egy időben legtöbb 
csapvizet fogyasztó ember re-

kordját szerdán, délután 2 óra-
kor. A borsodi megyeszékhelyen 

több mint háromezren vettek 
részt a rekord felállításában. A 

poharak kiürítése után nem sok-
kal kiderült, már számlálás köz-

ben túllépte a tervezett húszezret 
országosan a résztvevők száma: 
a végső szám több mint 35 ezer 

lett! A szükséges dokumentu-
mokat a Magyar Víziközmű Szö-

vetség küldi el Londonba 
a rekord hitelesítésére.

(fotó: Mocsári L.)

Csak a Diósgyőr!
A múlt szombati, felejthe-
tetlen DVTK-mérkőzésen 
mintegy kéttucatnyi, diós-
g yőri színekbe öltözött, 
csi nos pom-pom lány is 
fokozta a hangulatot.

Kocsán Andrea, a miskolci 
T-dance Tánc Centrum művé-
szeti vezetője elmondta: ritkán 
vállalnak ilyen mazsorett-jelle-
gű fellépést, most azonban, igazi 
miskolciként, ők is hozzá akar-
tak tenni valamit a csodálatos 
estéhez. 

– Csak a Diósgyőr! Csak a Di-
ósgyőr! – idézte mosolyogva az 
ismert refrént. 

A T-dance mintegy tíz éve 
foglalkozik táncoktatással, je-
lenleg körülbelül kétszáz tagjuk 
van. Közülük 78-an verseny-
táncosok, de legtöbben csupán 
a mozgás öröme, a közösségi 
együttlét miatt keresik fel a cent-
rumot. 

– A fiatalok szeretnek táncol-
ni, a megfelelő mozgáskultúra 
pedig magabiztosságot kölcsö-
nöz, a siker érzését adja – mond-
ta Andrea, aki maga is 12 éves 
kora óta táncol. Láthatjuk őket 

az opera- és kocsonyafesztivá-
lokon, más városi rendezvénye-
ken és budapesti szerepléseken, 
versenyeken is. Két hét múlva a 
veszprémi világbajnokságon vár 
komoly megmérettetés a mis-
kolci táncosokra.

Izzó hangulatú sportmérkő-
zésen, ennyi ember előtt most 
léptek fel először, és volt egy kis 
„drukk” a lányokban – ez azon-
ban hamar feloldódott. 

– Csodálatos este, felejthetet-
len élmény volt! Nagyon örü-
lünk neki, hogy mi is részesei 
lehettünk a sikernek, az ünnep-
lésnek, több ezer ember önfeledt 
örömének! – nyilatkozta a mű-
vészeti vezető.

Szepesi S. 

köztünk élnek ››››››››››››

bestseller ›››››››››››››

Louise L. Hay: 
Éld jól az életed most!
A megerősítések erejéről és fontossá-
gáról ír új könyvében Louise L. Hay. 
Az Éld az életed és Az erő veled van 
című bestsellerek szerzője azt is meg-
mutatja, hogyan lehet hasznát venni 
ezeknek a megerősítéseknek.
Az olvasó megtudhatja, mi a megerő-
sítés, hogyan kell azt megfogalmaz-
ni, használni. Ezen túl gyakorlatok se-

gítségével a változások előidézéséhez is közelebb kerül. A könyvhöz 
egy CD-melléklet is társul.

Candace Bushnell: 
Nyár és New York
Bushnell alkotásából megtudhatjuk, 
hogyan vált a Szex és New Yorkból 
ismert Bradshaw kisvárosi lányból 
nagyvárosi nővé. A Carrie napló-
ja című könyv folytatásából kiderül, 
hogyan ismerkedett meg Carry Mi-
randával, milyen vad partikon vettek 
részt, és azt is megtudhatjuk, hogyan 
estek szerelembe és miképp ábrándul-
tak ki gyorsan.

82 éve, 1929. június 5–7. 
között Miskolc szervezte meg 
a Dunáninneni Városok Kul-
turális Kongresszusát. Megala-
kult a Magyar Vidéki Városok 
Kultúrszövetsége, a megvá-
lasztott vezetőség egyik elnöke 
Hodobay Sándor (1880–1957), 
Miskolc polgármestere lett.

78 éve, 1933. június 11-
én kezdődött az íróhét Lillafü-
reden az Írók Gazdasági Egye-
sületének (IGE) szervezésében. 
200 író és hozzátartozója érke-
zett Lillafüredre. A jelenlévő 
írók június 17-én Kiss József- 
és Lévay József-estet rendeztek 
a miskolci Nemzeti Színház-
ban. Ekkor született József At-
tila Ódája, a magyar irodalom 
egyik legszebb szerelmes verse. 

77 éve, 1934. június 8-án 
repülőnapot rendeztek, ahol 
először láthattak a miskolci-
ak légi vontatást. Sétarepülés 
is volt a város felett, amelyen 
részt vett Bánhidy Antal híres  
Gerle 13-as gépével. 

Hétforduló ›››››››››

GÉNIusz KöNYváruHáz
3530 Miskolc, Széchenyi u.107.  Tel.: 46/412-932, 46/412-977
e-mail cím: k.makro-book@chello.hu

álomháború
Babydollt megfosztják szabad-
ságától, a lány azonban min-
denre képes, hogy kikerüljön 
a rács mögül, ezért meggyőzi 
társait, hogy együtt szökjenek 
meg. A szabadszájú Rocket, a 
ravasz Blondie, a hűségéről ismert Amber és a magának való Sweet 
Pea Babydoll-lal egyesülve lázad fel fogva tartójuk, Blue ellen. Ám rá 
kell jönniük, nincs esélyük a szabadulásra. Ekkor megtalálják az egyet-
len menekülőutat, a fantázia világát, és elmerülnek benne.

amerikai akciófilm, korhatár 16 év
Művészetek Háza, uránia terem, június 16–22., 20.00

filmajánló ›››››››››››

Tisztelt Olvasónk!
Közérdekű problémával hívja ügyeletesünket! Tel.: 70/375-0308. Ha 
bármilyen panasza, észrevétele van lapunk terjesztése kapcsán, hív-
hatja a 46/503-501/100-as üzenetrögzítős telefont.

A Madarász Viktor (egy-
kor Bizony Ákos) és a 
Széchenyi István utcákat 
észak-déli irányban ösz-
szekötő fő közlekedési út. 
(Egykor Újváros, majd 
Szentpáli, később Belo-
iannisz, 1991-től ismét 
Szentpáli István utca.)

A névadó jogász, közgazdasági 
végzettséggel a Miskolci Kereske-
delmi és Iparkamara titkára, majd 
a középkereskedelmi iskola taná-
ra, 1902–1912 és 1917–1922 között 
Miskolc város polgármestere volt. 
Elévülhetetlen érdemeket szerzett 
Miskolc önállóvá válásában és ha-
tárainak gyarapításában, fejlődésé-

ben. 1912–1916 között 
városát az ország házá-
ban képviselte. 1922-ben 
másodjára vállalta a kép-
viselőséget, de betegsé-
ge 1924-ben lezárta éle-
tét. A Deszkatemetőben 
nyugszik. Díszsírhelyet 
a Kereskedelmi és Ipar-

kamara, valamint a város állíttatott 
számára. Emlékanyaga kiállításon 
látható, nevét kereskedelmi közép-
iskola és a város napján átadott ka-
marai kitüntetés őrzi. (1861–1924 
között élt, „városgyarapító” polgár-
mesterként került be neve és mun-
kássága Miskolc történetébe.)

D. I.

Névadó – szentpáli István

HIrdeTéS

HIrdeTéS

Folyamatosan működik in-
gyenes jogsegélyszolgálatunk. 
Ha jogi természetű problé-
májuk vagy kérdésük van, ír-
ják meg levélben szerkesztő-
ségünk címére: 3525 Miskolc, 
Kis-Hunyad u. 9. A boríték-
ra írják rá:  „Mindenkit érhet 
jogeset”. E-mail címünk: info@
mikom.hu. Dr. Strassburger 
Gyula és dr. Tulipán Péter ügy-
védek írásos válaszukkal áll-
nak rendelkezésükre!

jogeset ››››››››››››

100 éve írták…
Meteoritok Miskolcon. A me-
teorok földre hulló darabjai a 
meteoritok, amelyeket „hul-
lócsillagokként” ismer a köz-
tudat. S bár megszámlálhatat-
lan mennyiségben hullanak a 
földre, a korábbi évszázadok-
ban babonás képzetek, hiedel-
mek kötődtek hozzájuk. Mis-

kolci meteorithullásra három 
évszámot említenek az európai 
lexikonok: 1459-et, 1559-et és 
1560-at. Ha ez igaz, az 1459-es 
dátum az első, hivatalosan is do-
kumentált meteoritnak számít 
a világon. Ekkor állítólag öt kő 
hullott a városra, amelyek sor-
sa ismeretlen. (A helyi szóhasz-
nálat „isten-nyila kőnek” nevez-
te őket.)                       Dobrossy I.


