
Egész nyáron GrafiTri!

Múlt szombaton megnyílt, és szeptember 24-éig megtekinthető a 
XXV. Miskolci Grafikai Triennále, a GrafiTri öt kiállítása. A fél év-
százados múltra visszatekintő kiállítás-sorozat nagydíját idén Szíj 
Kamilla kapta.

» részletek a 4. oldalon

Utcán, téren, színházban 
Lassan már múlt időbe 
kell tenni a „Bartók + Ver-
di 2011” Miskolci Nemzet-
közi Operafesztivált, de csak 
lassan, hiszen a hátralévő két 
nap is tartogat még kiemel-
kedő produkciókat – példá-
ul vasárnap a zárókoncertet, 
szabadtéren pedig Szakcsi 
Lakatos Béla és Oláh Kálmán 
közös produkcióját.
» részletek a 4. oldalon

A beköltözők nyomában
A közelmúltban folyamato-

san ellenőrizték a közterület-
felügyelők az illegális beköltö-
zéseket, illetve a köztisztasági 

helyzetet a Magashegyen és az 
avasi pincesorokon. A tapasz-

talatok szerint leginkább a sze-
meteléssel volt gond. Az illeté-

kesek a lakosság bejelentéseit is 
várják illegális beköltözőkről, 

szemétlerakásról.
» részletek a 3. oldalon
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A VÁROS LAPJA

Miskolci Napló
színház, siker, 
spórolás
az elmúlt kilenc év legkiegyensú-
lyozottabb évadát tudjuk magunk 
mögött – mondja a színidirektor.  
a város | 4. oldal

TekinTélyes 
eredmények
juhász bence, a dbc-Misi 
sportolója lett az év birkózója. 
Most tatán készül eb-re, vb-re.  
sport | 9. oldal

Jól TervezeTT  
biokerT
a ráfordított idő megtérül: bizto-
sak lehetünk benne, hogy itt egész-
séges gyümölcsök teremnek.  
kertbarát | 7. oldal

Elbúcsúznak
A selmeci akadémia hagyomá-
nyaihoz híven a Miskolci Egye-
tem végzősei a szalamanderrel 

köszönték meg a felejthetetlen di-
ákéveket Miskolc városának szer-

da este. Már a diplomaátadók is 
megkezdődtek: pénteken a jogi 
kar és a pataki tanárképző hall-

gatói kapták meg oklevelüket, 
szombaton a Műszaki Földtudo-
mányi és a Műszaki Anyagtudo-
mányi Kar végzősei búcsúznak. 

» interjú a rektorral a 3. oldalon.
(fotó: mocsári L.)

HIrdeTés

Kilépnek a 
Miskolc Kártyából
Felmondják a holding-cégek 
a Miskolc Kártya rendszer-
re megkötött együttműkö-
dési szerződéseiket, mivel az 
számukra előnytelen, illetve 
nem teljesítette a várt forga-
lomnövelő hatást. A kártyá-
hoz kötődő kedvezményeket 
év végéig biztosítják. Erről is 
döntött csütörtökön a városi 
közgyűlés. Az önkormányzat 
megfontolja egy másféle, la-
kossági kedvezményt nyújtó 
rendszer kidolgozását.

» Erről, és a közgyűlés egyéb 
döntéseiről az 5. oldalon írunk. 

Országos döntő négy sportágban
Hatvannyolc csapat ezer sporto-
lójának részvételével Miskolcon 
rendezték a héten a labdajáték- 
diákolimpia III. korcsoportos csa-
patainak országos döntőjét.

Hosszú és rögös út vezet az országos 
döntőkig a fiatal olimpikonok számá-
ra, azonban a dicsőségért és az élmé-
nyért megéri a fáradság. Az általános 
iskola 5-6-os diákjai először város-
ukban méretik meg magukat, majd 
a megyék legjobb csapatai vívnak a 
továbbjutásért. A miskolci fináléban 
az országos elődöntők győztesei, va-
lamint Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gye I. helyezett csapatai vesznek részt, 
utóbbiak a rendező jogán.

» folytatás a 9. oldalon

Elkezdődött: két és fél hónap vakáció!
Véget ért szerdán a 
2010/2011-es tanév az általá-
nos és középiskolákban. A di-
ákoknak legközelebb szep-
tember 1-jén kell beülni az  
iskolapadba, az addig hátrale-
vő két és fél hónapban a nya-
ralásé, a táboroké, egyszóval a 
pihenésé a főszerep.

A miskolci általános iskolákba a múlt 
tanévben 10 605 diák járt, ebből 1219 
nyolcadikos hagyta el az intézmé-
nyeket. A 2011/2012-es tanévet 1218 
első osztályos diák kezdi meg, azaz 
összesen 10 604 diák ja lesz jövőre az 
önkormányzati fenn tartású általános 
iskoláknak. A 14 553 középiskolásból 
hozzávetőleg 2000 érettségizett – és 
nagyjából 1800 diák kezdi meg jövő-
re középisko lai tanulmányait Mis-
kolc önkormányzati fenntartású kö-
zépiskoláiban.

A hagyomány szerint szeptem-
ber 1-jén kezdődő új tanév az álta-
lános iskolákban 183, a középisko-
lákban és szakiskolákban pedig 182 
napig tart majd. 

Az idei nyári szünetben keve-
sebb, mint feleannyi miskolci gyer-
mek kap ingyen ebédet, mint ta-
valy. Ezt korábban az állam fedezte, 
mostantól viszont önrész szükséges 
hozzá. Ez viszont csak májusban 
derült ki, a városi költségvetés el-
fogadása után. Miskolcon így most 

háromszáz gyermek kaphat ebédet, 
akiket a gyermekjóléti szolgálatok a 
leginkább rászorulók közül válasz-
tottak ki.

Táborokat változatlanul szervez 
az önkormányzat – a lehető leg-
olcsóbban. Balatonmáriafürdő-
re július 2. és szeptember 3. közt 

nyolcnapos, a perecesi táborba pe-
dig június 20–augusztus 28. között 
kéthetes turnusokban mehetnek 
az általános iskolások. A városi tá-
borokról az iskolákban vagy a pol-
gármesteri hivatalban érdeklőd-
hetnek a szülők.

fotó: mocsári L.

Hun aranyak
Három napig Miskolcon látha-
tó a nagyszéksósi aranylelet, ame-
lyet a tudósok az Attila hun uralko-
dó előtti nagyfejedelmek egyikétől 
származtatnak. A leletek értéke fel-
becsülhetetlen – eddig csak Szege-
den és a németországi Speyerben 
állították ki, de 25 éve nem láthatta 
a nagyközönség. 

A hun aranyak pénteken dél-
után megérkeztek a múzeum köz-
ponti, Görgey utcai épületébe, ahol 
három napig látható a kincs. 

» A Múzeumok éjszakájáról  
a 2. oldalon írunk. 

Elkészült… 

Új burkolatot kapott a Nagyváthy 
u. – Geró utca, illetve a Kiss Ernő 
u. – Damjanich utca keresztező-
dés több bekötőútja. Az építés ha-
talmas dugókat okozott, de június 
15-ére elkészült, így ismét jól lehet 
arra közlekedni. 
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Miskolci Napló
a város lapja

» Cseh László | a B.-A.-Z. Megyei Polgárőrszövetség alelnöke, a Bűnmegelőzési 
Centrum Kh. Polgárőr Egyesület elnöke fogadóórát tart június 21-én, kedden délután 4 
órától a Nagyváthy u. 38. sz. alatti rendőrpihenőben. 

fogadóóra ››››››››››››

a város lapja
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Pollenterhelés. A 23. héten Miskolc légköré-
nek pollenterheltsége mérsékelt volt. Tovább-
ra is a pázsitfűféléket regisztrálták a legnagyobb 
mennyiségben, bár pollenkoncentrációjuk csök-
kenést mutatott, egyedül vasárnap haladta meg 
a nagyon magas szintet. A pázsitfűfélék már túl 
vannak a virágzásuk fő szakaszán, azonban vi-
rágporszemeik egészen őszig, a pollenszezon vé-
géig jelen lesznek légkörünkben. Az útifű, a ló-
rom már tartósan jelen van a levegőben, de még 
csak alacsony mennyiséget mutat. A bálvány-
fa, fenyőfélék és a bodza elvirítóban van, légkö-
ri mennyiségük alacsony szintű. Megemelkedett 
a légköri allergén gombaelemek száma, amelyek 

közül Cladosporium már több napon is megha-
ladta a nagyon magas szintet.

Aratási előkészületek. Az előző év rendkívül 
csapadékos volta miatt az őszi kalászosok és a rep-
ce vetésterülete mintegy 6000 hektárral lett keve-
sebb a korábbi évekéhez képest. Ugyanennyivel 
nőtt viszont a tavaszi árpa, kukorica és a napra-
forgó vetésterülete. Az aratás az őszi árpával kez-
dődik majd, valószínűleg június végén. A 6300 ha 
őszi árpa területen megterem a szükséges takar-
mányárpa, a 60 000 ha őszi búza területen, ha sze-
rényebb termésátlaggal számolunk (4,5 t/ha), ak-
kor is lesz elegendő, jó minőségű kenyérgabona. A 

20 000 ha repce területen kb. 2 t/ha termésátlaggal 
kalkulál a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kor-
mányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága. 

Ellenőrzés. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősé-
ge közleménye szerint június 20-ától a következő 
területek ellenőrzése kezdődik: az idegenforgalmi-
lag frekventált helyen található vendéglátó egysé-
gek, a mutatványos-berendezések (vízicsúszdák, 
vízifocik, lánckörhinták, légvárak, egyéb mutatvá-
nyos eszközök), a felfújható vízijátékok, továbbá az 
akkumulátoros kerékpárok, robogók, rollerek ak-
kumulátortöltője. 

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

Partnerséget kérnek 
a lakosságtól
Felhívással fordul Miskolc 
önkormányzata a város la-
kosságához lakókörnyeze-
tünk tisztán tartása és ren-
dezettsége érdekében.

Kérik Miskolc lakosait a tulaj-
donukat képező ingatlan és az 
ingatlan előtti zöld sáv rendsze-
res kaszálására, tisztán tartásá-
ra. Az önkormányzat köztisz-
tasággal és a települési szilárd 
hulladékkal összefüggő tevé-
kenységről szóló rendelete ki-
mondja: a lakóknak ingatlanuk 
előtti, melletti és mögötti 10 
méteres szélességben köteles-
ségük rendet tartani, a köztisz-
taság megőrzésében mindenki-
nek kötelessége közreműködni. 
A tisztán tartáshoz hozzátarto-
zik az egyes ingatlanok és köz-
területek tisztítása, a zöldterü-

letek gaztalanítása, kaszálása, 
gyűjtőhelyre szállítása is. A ren-
delet érvényes a szórakoztató-, 
vendéglátó-ipari, kereskedelmi 
egységek és más elárusító he-
lyek üzemeltetőire is.

Június 30-áig az ingatlantulaj-
donosoknak eleget kell tenni a 
törvényi kötelezettségnek, ellen-
kező esetben bírság szabható ki. 
Az önkormányzat célja nem a 
büntetés, hanem Miskolc város 
rendezetté, élhetővé tétele.

Miskolc városa pályázott 
az országos közfoglalkoztatá-
si program támogatására, amit 
a parlagfű által legfertőzöttebb 
kistérségek számára írtak ki. Po-
zitív elbírálás esetén a parlagfü-
ves, és egyéb allergén növények-
kel fertőzött területek kaszálását 
45 fő kezdheti meg július 1-jétől.

Kérik, hogy aki Miskolc terü-
letén elhanyagolt, gondozatlan, 
gyomos ingatlant észlel, jelezze 
a 46/507-049 telefonszámon!

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 ››››››››››››

Június 10. | péntek

Utolsó S.P.I.C-es gála. Utolsó al-
kalommal rendezte meg végzős di-
ákjainak vizsgaelőadását és kiállí-
tását a S.P.I.C. Művészeti Líceum a 
Művészetek Házában. Az intézmény 
ugyanis szeptembertől Balázs Győző 
Református Líceum néven működik 
tovább.

Június 11. | szombat

Családi nap. Lyukó-völgyi lako-
sok számára rendeztek családi napot 
a Csanyikban. A délelőtt a Miskolci 
Állatkert és Kultúrpark (Vadaspark) 
látogatásával indult, majd ebéd után 
közös családi programokkal, sporto-
lási lehetőségekkel, játszóházzal vár-
ták a kicsiket és szüleiket egyaránt.

Tolerancia Kupa. Megyei Kis-
pályás Labdarúgó Tolerancia Ku-
pát rendezett a Miskolci Cigány Ki-
sebbségi Önkormányzat a Diósgyőri 
Sport Centrum műfüves pályáján. A 
szervezők romák és nem romák je-
lentkezését egyaránt várták, ezzel is 
felhívva a figyelmet a megértés, egy-
más elfogadásának fontosságára.

Június 12. | vasárnap

Ünnepi kézműveskedés. Pün-
kösdi kézműves vásárral és játszó-
házzal várták a gyerekeket és va-
lamennyi érdeklődőt a Diósgyőri 
Kézműves Alkotóház udvarán. Díj-
talan foglalkozásokon avatták be a 
kicsiket az agyagozás, a csuhé- és 
textiljátékok készítésének fortélyai-
ba. Az elkészített tárgyakat hazavi-
hették a gyerekek.

Bérmálás. Délelőtt a mindszenti, 
este pedig a minorita templomban 
végzett bérmálást Seregély István ny. 
egri érsek pünkösd vasárnapján. A 
jelenlévő családok a Család Éve al-
kalmából külön, ünnepélyes áldás-
ban is részesülhettek a szent stólánál.

Lecsófesztivál. Pereces szépsége-
ire és a közösségépítés fontosságá-
ra is fel kívánták hívni a figyelmet a 
szervezők, az AVE Miskolc Kupa, „I. 
Agora Lecsófesztivál”, megrendezé-

sével Perecesen, a Vilma-forrásnál, 
ahol jó néhány, Miskolcról és a me-
gye más pontjairól érkezett csapat 
mérte össze lecsófőzési tudományát. 

Június 13. | hétfő

Egészséges életkedv. Istentiszte-
lettel kezdődött az Egészségügyi dol-
gozók hete a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Kórház és Egyetemi 
Oktatókórházban. Az „Egészség-
ügyi dolgozók az egészséges élet-
évekért…” címet viselő programso-
rozatot azzal a céllal szervezik, hogy 
felhívja a lakosság figyelmét az egész-
ségügyi dolgozókra, akik pozitív pél-
dát mutatnak a helyes életmód, 
étrend és mozgáskultúra kialakításá-
ban. A programsorozat szombaton 
családi juniálissal zárul. 

Június 14. | kedd

Rendhagyó évzáró. A repülő-
téren tartott tanévzárót a Mentor 
Gimnázium és Szakképző Iskola. A 
nappali tagozatos osztályok mint-
egy húsz diákja először egy pilóta 
segítségével ismerkedett meg a han-
gárban található repülőgépekkel. 
Három szerencsés hegesztő- vagy 
szakácstanuló pedig repülésen ve-
hetett részt. Az iskola célja az volt 
ezzel, hogy a fiataloknak ezzel is  al-
ternatívát kínáljanak a szabadidő 
értékes eltöltésére.

Június 15. | szerda

A gazdaság számokban. Az adó-
hatóság adatai szerint, ha nehezen is, 
de kezd beindulni megyénk gazda-
sága. Növekszik a belföldi eladás és 
az export is. Biztató jel a beruházási 
érték 54 százalékos emelkedése. To-
vábbra is a vegyipar a gazdaság zász-
lóshajója. A legjobban kereső ma-
gánszemély megyénkből 956 millió 
forint jövedelmet vallott be. A 2008–
2010 közötti gazdasági válság jelentős 
mértékben érintette Borsod-Abaúj-
Zemplén megye gazdaságát. Csök-
kent az egyéni vállalkozások száma, 
különösen a tényleges tevékenysé-
get folytatóké. Tavaly már számuk kis 
mértékben növekedett, de még nem 
érte el a kiindulási adatot.

Lengyelek váltják hazánkat. Len-
gyelország váltja hazánkat július 
1-jétől az EU soros elnöki posztján. 
Ennek alkalmából szerveztek kon-
ferenciát a Miskolci Akadémiai Bi-
zottság székházába, melyen a két or-
szág céljairól és közös múltjáról is szó 
esett. Kriza Ákos, Miskolc polgármes-
tere arról beszélt, hogy 2011-ben két 
olyan kelet-európai, közép-kelet-eu-
rópai ország adhatja az uniós elnöksé-

get, amelyek más megvilágításban lát-
ják az európai problémaköröket.

Megyei tudástár. A formális és 
informális képzés támogatását erő-
sítette a megyei tudástár felállításá-
val a megyei, több területi és isko-
lai könyvtár által alkotott társulás. 
A projektet közel 80 millió forintos 
uniós pályázatból valósították meg. 
A már létrehozott tudástárat folya-
matosan töltik fel digitális tartalom-
mal, miközben a pályázati pénzből 
a konzorciumi tagok weboldalai is 
megújulnak.

Június 16. | csütörtök

Fórumon a fakivágás. A Mis-
kolci Városszépítő Egyesület lakos-
sági fórumot hirdetett a Zöld Nyíl 
villamosprojekt keretében történő 
fakivágások témakörében. A plénu-
mon kiderült, miskolci érdekeltségű 
cégektől kérnek árajánlatot az új fák 
megrendelésére, s szeretnék, ha he-
teken belül eldőlne, ki lesz a befutó. 
Ősszel elkezdődik a növények telepí-
tése – a fák mellett cserjéket, új gye-
pet is elhelyeznek –, és a tél beálltá-
val ennek már látható jelei is lesznek.

Nagy Imrére emlékeztek. Mis-
kolcon is megkoszorúzták Nagy 
Imre emléktábláját. A mártírhalált 
halt miniszterelnök és társai újrate-
metésének alkalmából a nap folya-
mán a fővárosban több helyen, és az 
ország több nagyvárosában is meg-
emlékezéseket tartottak. 

Élelmiszert adományoztak. Kö-
zel kétezer miskolci rászoruló család 
kapott élelmiszer-segélycsomagot, 
amely az Ökumenikus Segélyszer-
vezet jóvoltából érkezett városunk-
ba az EU-élelmiszersegély program 
keretein belül. A csomagokban szá-
raztésztát, kekszet, különböző ins-
tant leveseket, valamint lisztet talál-
nak a kedvezményezettek.

Digitális fejlesztés. Jelentős újí-
tást hajtottak végre a Miskolci Egye-
tem könyvtárában. A közel 200 mil-
lió forintos projekt keretében az 
országos és a helyi elektronikus 
könyvtári szolgáltatásokat fejlesztet-
ték, amely jellegéből adódóan nem 
kézzelfogható, mint egy laboratóri-
umi eszköz, viszont hatása rendkívül 
jelentős lehet.

Autóbuszt tesztelnek. Egy 
NABI Sirius típusú autóbuszt tesz-
tel június 15. és 23. között az MVK 
Zrt. A járművet az utasok is kipró-

bálhatják, csütörtöktől egészen jövő 
hét szerdáig minden nap más és más 
járaton. A próbaüzemeltetés célja, 
hogy a társaság üzemi körülmények 
között gyűjtsön bővebb tapasztalato-
kat a jármű műszaki és forgalmi tu-
lajdonságaival kapcsolatban.

Határon átnyúló együttmű-
ködés. A Közös értékeink című 
projekt keretében a Felvidékről a 
Királyhelmeci, a Szepsi, a Rozsnyói 
és a Rimaszombati ROVIGA PT, 
míg Magyarországról a Sátoraljaúj-
helyi Zemplén Televízió, az Ózdi Te-
levízió, valamint a Putnoki Városi 
Televízió és a Kazincbarcikai Diák 
TV készít magyar közös magazint. 
Az együttműködési megállapodást 
csütörtökön írták alá a megyeházán.

Demonstráltak. Mintegy 300-400 
ember gyűlt össze a szakszervezetek 
által meghirdetett demonstrációra 
a Városház térnek a megyeháza és a 
városháza közötti részén. Sokan vol-
tak köztük nyugdíjas rendőrök, vas-
utasok, pedagógusok, de még vegyé-
szek is érkeztek Kazincbarcikáról. 
A felszólalók felemelték szavukat a 
munkavállalókat hátrányosan érintő 
törvénymódosítások ellen, a szerzett 
jogok megvédését és érdemi érdek-
egyeztetést szorgalmaztak. 

Június 17. | péntek

Tüntetés szerveznek. Tüntetést 
szervez Miskolcon a Magyar Szoci-
alista Párt június 21-én, kedden este 
6 órától a Városház téren – ezt Gúr 
Nándor, az MSZP megyei szövetsé-
gének elnöke jelentette be sajtótá-
jékoztatón. Gúr szerint a kormány 
nem tartotta be ígéretét, a radiká-
lis adócsökkentést, az egymillió új 
munkahely létrehozását, és a közbiz-
tonság helyreállítását. A politikus kö-
veteléseik között említette a régiónk 
felzárkóztatását, a közfoglalkoztatás 
újraindítását, a tartós, új munkahe-
lyek létrehozását és egy új adórend-
szer bevezetését is.

Használt elemek. Az idén immár 
hetedik éve hirdette meg a használt 
elemek gyűjtését a miskolci iskolák-
nak a tanév elején Fodor Zoltán ön-
kormányzati képviselő és az AVE 
Miskolc Kft. Az idei program rendkí-
vül sikeresnek bizonyult, hiszen ösz-
szesen 5422 kilogramm használt elem 
gyűlt össze – ami így nem szennyezi 
a környezetet. A legeredményesebb 
iskolák egy-egy balatoni nyaralást is 
kaptak jutalmul. Az általános iskolák 
közül első lett a Könyves Kálmán is-
kola, a középiskolák közül a Kandó 
Kálmán Szakközépiskola.

Itt kátyúznak
Június 20–24. és 27–30. között a ter-
vek szerint a következő utcákban 
kátyúz a Városgazda Kft.:

Sajórajáró u., Besenyői u., József A. u., felüljáró  
alatt, Gyimesi u., Zsigmondi u., Várközi L. u.
Bruckner Gy. u. 111. előtt, Dankó P. bérházak közötti 
szakasz, Laborfalvy u., Pallos u., Király u. belső (óvo-
dához vezető út), Arany J. 21. belső U alak, Kandia 
köz., Üteg u.

Szeretet u., Mésztelepi u., Mécses u., Igazság u., 
Rozmaring u., Cement u., Futó u. (belső u.), Világ u., 
Cementgyári u. kijelölt szakasz, Kertész u.
Hattyú u., Thaly K. u., Győri u., Zólyomi u., Katona J. 
u., Zárda u., Szentpéteri kapu, Gyóni G. u., Álmos u., 
Huba u., Zombori u., Lehel u.
Tatár u., Szövő u., Bercsényi u., Bükkszentlászló végig
Virág u., Csehov u., Miklós u. 1. előtti szakasz, Szent 
Anna u., Szent István u., Kőporos u., Győri kapu 
lábasházak mögött, Komlóstető, Szeder u., Báthory 
sor, Sas u. (lapátos), Hengerész u., Gorkij sor. 
Az időjárás függvényében a munka üteme változhat.

Éjszakázás a múzeumban
Egész éjszaka nyitva tarta-
nak és izgalmas program-
mal várják a múzeumok a 
közönséget június 18-án, a 
Múzeumok éjszakáján. 

A Miskolci Galéria eseménye-
ivel kapcsolatban Bán András 
igazgató a programismertető 
sajtótájékoztatón elmondta: lesz 
„múzeumi-mix”, a játékban mű-
veltségi kérdéseket tesznek fel. 
Lehetőség nyílik családi zászlók 
tervezésére, az elkészült művek a 
műemléki szárnyból indulva kí-
sérik a látogatókat a két zászló- 
kiállítás helyszínére, a Színház-
történeti és Színészmúzeum elé.

A Színháztörténeti és Színész-
múzeumban előadóestekkel vár-

ják a felnőtteket, játszóházzal a 
gyerekeket. De a sétálóutcán is 
belebotolhatunk egy-egy prog-
ramba – a Vinyl Csoport „álkur-
zorába”, Erwin Wurm egyperces 
szobrainak remake-jeibe. De lesz 
zene, tánc – egészen éjfélig.

A Herman Ottó Múzeum-
ban sem zárnak be éjszaka. Mint 
Pusztai Tamás igazgató elmond-
ta, ez alkalommal legfőképp saját 
munkájukat és az épülő Pannon-
tenger múzeumot mutatják meg 
a közönségnek. A 60, legértéke-
sebb régészeti leletét is megmu-
tatja a múzeum, és itt lesz a nagy 
értékű nagyszéksósi fejedelmi le-
let. A Papszeren pedig a tárlatok 
és exkluzív tárlatvezetések mel-
lett játszóház, kézműves műhely, 
koncertek – és a népszerű, már 
pénteken megkezdődött Fröccs-
fesztivál várja az éjszakázókat. 
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Kistermelői Napok III.
Folytatódik a Búza téri Kister-
melői Napok rendezvényso-
rozat, mely az áprilisi indu-
lása óta sikeresen működik. 
Közben a közgyűlési döntés-
nek megfelelően az ősterme-
lői, kistermelői piac létesítése 
is folyamatban van.

A Búza téren állandó ősterme-
lői, kistermelői piac létesítésé-
ről döntött Miskolc közgyű-
lése. A piac üzemeltetésével a 
Városgazda Kft.-t bízták meg. 
Előzetes igényfelmérésként áp-
rilis 21-étől május 20-áig Búza 
téri Kistermelői Napokat szer-
veztek a területen, amely ma-
gas kihasználtság és forgalom 
mellett működött, az ősterme-
lők és a vásárlók megelégedésé-
re. Május 21–június 21. között 

megrendezték a Búza téri Kis-
termelői Napok II. elnevezésű 
rendezvényt is, melynek kereté-
ben minden szerdán Zöld Szer-
da programot is rendeztek.

Mint Perecsenyi Attilától, a 
Miskolci Városgazda Nonpro-
fit Kft. ügyvezető igazgatójától 
megtudtuk, a közgyűlési hatá-
rozat értelmében elindították a 
végleges Búza téri kistermelői 
piac engedélyezéséhez szüksé-
ges ügymenetet. A Kertész Áru-
ház melletti terület jelenleg két 
helyrajzi számon van bejegyez-
ve, ezek telekegyesítése zajlik, a 
végleges piac kialakítása folya-
matban van. Az őstermelők ad-
dig is a Búza téri Kistermelői 
Napok keretén belül árulhatják 
a kertjükben megtermelt zöld-
séget, gyümölcsöt.

Épül a biomassza-fűtőmű

Lerakták az alapkövét kedden 
délután a kenderföldi bio-
massza-fűtőműnek, amely a 
tervek szerint a következő fű-
tési idényben már távhőt szol-
gáltat majd 1100 lakásnak a 
környéken.

Ahogy arról már többször is be-
számoltunk, egy 3 MW teljesít-
ményű kazánházat építenek a 
MIHŐ Gagarin utcai telephelye 
mögé, zárt faapríték-tárolóval. A 
beruházás összköltsége 780 mil-
lió forint, melyhez 329 milliós 
uniós támogatást is kapott a be-
ruházó Bioenergy-Miskolc Kft. 
Mint az ünnepélyes alapkőleté-
telen Méhn Imre, a kft. ügyve-
zetője elmondta, két hőközpont 
igényét elégíti ki majd a fűtő-
mű, távhővel ellátva 1100 la-
kást. A beruházáshoz tartozik 
900 méternyi távhővezeték le-
fektetése is, amellyel összekötik 

a kenderföldi és a Dorottya ut-
cai kazánházakat. Ezzel csök-
ken a távhőrendszer gázigénye, 
egy évben egymillió köbméter 
földgázt tudnak kiváltani. A fű-
tőműben négyezer tonna bio-
masszát használnak fel, amely-
hez a faaprítékot a Városgazda 
Kft., az AVE Miskolc Kft. és kör-
nyékbeli erdészetek, erdőgazda-
ságok biztosítják. Az ügyvezető 
kifejtette: bízik benne, hogy zöld 
iparág épülhet rá a beruházásra.

Vécsi György, a MIHŐ Kft. 
és egyben a Miskolc Holding 
igazgatója hangsúlyozta, hogy 
a miskolci távhőrendszer még 
mindig földgáz alapon műkö-
dik, a terveik szerint ez a beru-
házás egy mintaprojekt, referen-
cia lehet a később megvalósuló 
zöld beruházásokhoz. Vizsgál-
ják a lehetőségét annak, hogy a 
Bulgárföldön és Diósgyőrben is 
átállíthassák a kazánokat.      H. I.

Új igazgató a MIHŐ élén
Június 15-ei hatállyal a Mis-
kolc Holding Zrt. Igazgatósá-
ga visszahívta Vécsi Györgyöt 
a MIHŐ Kft. ügyvezetéséből, 
és annak élére Nyíri Lászlót 
nevezte ki. Ezzel egy időben 
Vécsi Györgyöt a Miskolc Hol-
ding Zrt. elnök-vezérigazga-
tójává választotta.

Mint ismert, Vécsi György ez 
év április 14-étől a Miskolc Hol-
ding Zrt. igazgatóságának tagja 
és annak elnöke. Mint arra kine-
vezésekor is utalt, mindkét tiszt-
ség betöltése teljes értékű em-
bert kíván, a két felelősségteljes 
pozíció hatékonyan csak külön 
tisztségként, külön tisztségvise-
lőkkel tölthető be. Ezért követ-
kezett be a mostani változás.

Nyíri László 1963. október 
24-én született Derecskén. A 

mérnök-közgazdász, okleve-
les könyvvizsgáló nős, két gyer-
mek apja. Dolgozott az APEH 
Hajdú-Bihar Megyei Igazgató-
ságán, 2000-től 2007-ig a Deb-
receni Vagyonkezelő Zrt. elnök-
igazgatója, majd a vagyonkezelő 
után Debrecen város önkor-
mányzati ingatlanvagyonának 
hasznosításával megbízott Cívis 
Ház Zrt. vezérigazgatója volt.

Fejlődés, fejlesztés a Miskolci Egyetemen
A miskolci campuson Ki-
válósági Központok jönnek 
létre. Erről az európai uni-
ós projektről és más fejlesz-
tésekről beszélgettünk Patkó 
Gyulával, az intézmény rek-
torával.

Egy felsőoktatási intézmény egyik 
legfontosabb feladata, hogy sa-
ját régiójában, hatókörében tudás-
centrumként funkcionáljon. Ezt a 
szerepet tölti be a Miskolci Egye-
tem az Észak-magyarországi régi-
óban. Az egyetem közössége azon-
ban nem elégszik meg az eddig 
elért eredményekkel, a fejlődés, fej-
lesztés folyamatos.

Tudáscentrum
– Az egyetem önmagában egy tu-
dáscentrum. A régió legnagyobb 
egyeteme, 12-13 ezer hallgató-
val, mintegy 620 főállású okta-
tóval, 100 meghívott előadóval 
és 400 doktoranduszhallgatóval. 
Ezen a hatalmas tudásbázison be-
lül azokon a területeken, ahol a 
legkiemelkedőbb kutatási-fejlesz-
tési eredmények várományosai 
vagyunk, a következő két-három 
évben Kiválósági Központokat ho-
zunk létre – mondja Patkó Gyula, a 
Miskolci Egyetem rektora.

Az európai uniós projekt egyik 
legfontosabb célja, hogy a minőség 
javulásán keresztül növelje a Mis-
kolci Egyetem vonzerejét.

– Négy Kiválósági Központot 
alakítunk ki a projekt keretében, 
melyeken keresztül a karok közöt-
ti infrastrukturális és kutatási ka-
pacitásában meglévő szinergia-le-
hetőségeket térképezzük fel, és a 
régió kulcsszereplőivel építünk ki 
stratégiai partnerséget – mond-
ja a rektor. Hangsúlyozza, hogy a 
Fenntartható Természeti Erőforrás 
Gazdálkodás Kiválósági Központ, 
az Alkalmazott Anyagtudomány 
és Nanotechnológia Kiválósági 
Központ, illetve a Mechatronikai 
és Logisztikai Kiválósági Központ 
és az Innovációs Gépészeti Ter-

vezés és Technológiák Kiválósági 
Központ működésére alapozva az 
egyetem fejleszti az oktatási-kép-
zési és szolgáltató tevékenységét is.

Itt tartani a fiatalokat
Fontos szempont, hogy a létrejö-
vő magas színvonalú kutatási bázis 
olyan feltételeket teremtsen, ame-
lyekkel a régióbeli fiatal kutatókat 
helyben tudják tartani, és emellett 
lehetőséget adnak más régióbeli, 
vagy külföldre távozott doktoran-
duszok, posztdoktorok és szenior-
kutatók régióba való letelepítéséhez.

– A program közvetlen célcso-
portja a Miskolci Egyetem okta-
tói, kutatói, az MSc és PhD hallga-
tói köre, közvetett módon pedig a 
gazdaság szereplőit, mint lehetsé-
ges megrendelőket, kutatóintézete-
ket és szakmai szervezeteket szeret-
nénk bevonni.

A programban a Kiválósági 
Központok kialakítása egyben to-
vábbi infrastrukturális fejlesztést is 
jelent, amely a folyamatban lévő és 
már elkészült fejlesztésekhez szer-
vesen kapcsolódik.

A pályázat révén összesen 3,3 
milliárd forint áll rendelkezésre, 
így a már meglévő erőforrások be-
vonásával jelentős lehetőség előtt 
állnak. Az elnyert támogatás két 
önálló részprojektre vonatkozik.

A Társadalmi Megújulás Ope-
ratív Program keretében a szellemi 

potenciál fejlesztésére 2,1 milliárd 
forintot fordítanak – ezzel a fiata-
lokat, az egyetemen végzett növen-
dékeket, doktoranduszokat von-
nák be a kutatásba.

A Társadalmi Infrastruktúra 
Operatív Program keretében pedig 
1,2 milliárd forint áll rendelkezés-
re, amit a laboratóriumi kompe-
tenciák javítására, a kutatás-fejlesz-
tési infrastruktúra fejlesztésére és 
az épületek felújítására fordítanak.

A jövő tervei
A Miskolci Egyetem több külön-
böző témában ad be pályázato-
kat annak érdekében, hogy a fejlő-
dés folyamatosságát több területen 
fenntartsa. Egy KEOP-pályázat ke-
retében sor kerül az Állam- és Jog-
tudományi Kar épületének kor-
szerűsítésére, illetve az egyetem 
aulájának felújítására is. Ez a pro-
jekt közel 600 millió forintos ráfor-
dítást igényel majd, hiszen a minő-
ségi képzés korszerű környezetet is 
kíván. Kiemelt fejlesztési területek 
a felnőttképzés és a tehetséggon-
dozás is.

– Ebben a régióban sok a tehet-
séges fiatal, akiknek jelentős része 
szociális gondokkal küzd. Őket ka-
roljuk fel, hozzuk be majd az egye-
temre, hogy egy magasabb kép-
zettséget kaphassanak – mondja a 
rektor, aki kiemelte, hogy az egye-
tem 500 millió forintos pályázati tá-
mogatást nyert el a tehetségek felis-
merése, szűrése és fejlesztése céljára. 

Kiss J. | fotó: Juhász Á. 

Még rövidebb szakaszon csönget(het) picit
A pálya felújítása miatt júni-
us 16-ától villamosok csak a 
Selyemrét és a Malomszög 
között járnak, minden egyéb 
szakaszon buszok szállítják 
az utasokat.

A most kezdődött, és várhatóan 
hat hétig tartó munka során fel-
újítják a Tiszai pályaudvar és a Tü-
zér utca, valamint az Ifiház előtti ki-
maradt szakaszokat. Ezért a TSVP 
jelzésű busz a Tiszai pályaudvar és 
a Selyemrét, az 1VP a Malomszög 
és Diósgyőr, a 2VP pedig a Malom-
szög és a Vasgyár között közlekedik.

Az 1, 1A buszok továbbra is se-
gítik a villamospótlást, ezért ezeket 
is beterelik a Malomszöghöz. Diós-
győr felé a Dayka Gábor – Hunyadi 
utca szakaszon járnak a tűzoltóság-
tól. Az emiatt „ki” irányába kimara-
dó Szent Anna tér megálló helyett a 
Szent István utcai ideiglenes megál-
lóban állnak meg. A módosítások 

az MVK tapasztalatai szerint már 
az első napon sem okoztak fenn-
akadásokat, úgy tűnik, a miskolciak 
hozzászoktak a pályaépítéssel járó 
ideiglenes változásokhoz.

Mint arról a Napló múlt héten 
beszámolt, az operafesztivál utá-
ni hétvégén, várhatóan 24-én késő 
estétől teljes vágányzár alatt javít-
ják ki a már elkészült pályaszakasz 

hibáit – vagyis a síntöréseket és a 
pressbetont. A pótlóbuszok útvo-
naláról az MVK jövő hétre ígér bő-
vebb tájékoztatást. 

T. Á. | fotó: Juhász Á.

Illegális beköltözők, szemetelők nyomában
A közelmúltban folyama-
tosan ellenőrizték a közte-
rület-felügyelők az illegális 
beköltözéseket, illetve a köz-
tisztasági helyzetet a Magas-
hegyen és az avasi pinceso-
rokon. 

A hatóságok segítségét a terü-
let önkormányzati képviselője, 
Gazdusné Pankucsi Katalin kérte, 
mert egyre több lakossági jelzést 
kapott a magashegyi városrészből, 
hogy ismeretlenek bukkannak fel 
elhagyott ingatlanokban. Az illegá-
lis beköltözések a korábbi évek ta-

pasztalatai alapján joggal aggaszt-
ják a környékbeli lakókat, hiszen 
egyáltalán nem lehet tudni, hon-
nan, milyen indíttatásból érkeznek 
ezek az emberek, és milyen életvi-
telt folytatnak majd.

Kovács László, a Miskolci Polgár-
mesteri Hivatal Közterület-felügye-
leti és Rendészeti Osztályának veze-
tője elmondta: a Magashegyen még 
a napokban is folytatják az ellenőr-
zéseket, mivel többen nyilvánvaló-
an megpróbálják kijátszani az ellen-
őrzéseket, így azt visszatérő módon, 
a legkülönbözőbb napszakokban 
folytatják – nem csak itt, hanem 
más frekventált területeken, példá-
ul a Bábonyibércen és Lyukóban is. 

Az Avason pedig 255 pincét, il-
letve ingatlant ellenőriztek. Azon 

lakók közül, akiket otthon talál-
tak, mindenkinek rendben volt a 
lakcímkártyája, azaz szabályosan 
be voltak jelentkezve. Négy eset-
ben volt gond az ingatlanok, illet-
ve a hozzájuk tartozó terület tiszta-

ságával, három helyen pedig olyan 
nagy mennyiségű kommuná-
lis hulladék halmozódott fel, hogy 
átiratot intéztek az ügyben a köz-
egészségügyi hatósághoz. 

Pénteken pedig a belvárosban, 
a Kis-Hunyad utca 39. szám alat-
ti, egykoron patinás bérpalota ud-
varán összegyűlt, elképesztő meny-
nyiségű, több teherautónyi szemét 
elszállítását kezdték meg. A miskol-
ci cigány kisebbségi önkormányzat 
kezdeményezésére Szabó Sándor 
református lelkész, a körzet önkor-
mányzati képviselője saját alapjából 
fizeti a hulladékelszállítás költségeit. 

A lakosság bejelentéseit is vár-
ják illegális beköltözőkről, szemét-
lerakásról az éjjel-nappal hívható, 
80/460-046-os számon.
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Egész nyáron GrafiTri!

Múlt szombaton meg-
nyílt, és szeptember 24-
éig megtekinthető a 
XXV. Miskolci Grafikai 
Triennále, a GrafiTri öt 
kiállítása. A fél évszáza-
dos múltra visszatekintő 
kiállítás-sorozat nagydíját 
idén Szíj Kamilla kapta.

– Fővárosban érzem magam, 
Miskolc ma a művészetek fő-
városa – mondta a megnyitón 
Pfliegler Péter, Miskolc alpol-
gármestere. A városvezető em-
lékeztetett: Miskolcon ezekben 
a napokban zajlik a XI. Miskol-
ci Nemzetközi Operafesztivál is, 
így városunk nem csak az opera, 
de a grafika fővárosa is.

Az első biennále még csak a 
miskolci művészeknek biztosított 
kiállítási lehetőséget, a nyolcadi-
kon már külföldi, jugoszláv gra-
fikusok is megjelentek, és az évek 
során már az ország minden tá-
járól, valamint külföldről, többek 
között Miskolc testvérváro saiból 
is érkeznek alkotások. A bienná-
le 2008-ban átalakult: az egri és a 
salgótarjáni biennálék szervező-
inek összefogásával triennálévá 
lett a miskolci rendezvény.

A GrafiTri törzskiállítása mel-
lett a Rákóczi-házban látha-
tó a Mimetikus szerkezetek és 
az előző nagydíjas, Rácmolnár 
Sándor kiállítása. A Petró-ház-
ban a Fél évszázad nagydíjasai 
(1961–2008), a Feledy-házban 
a Képpé tenni – A grafika funk-
cióváltozásai VI. című tárlat lelt 
otthonra.

Tajthy Ákos | fotó: Mocsári L. 

Operafesztivál – utcán, téren, színházban
Kortárs a kortárssal, Liszt 
a Bartók + Verdin, és per-
sze fiatalok, nagy nevek, 
komoly- és könnyűzenei 
koncertek, néptánc, utca-
tánc, filmvetítés – csök-
kentett költségvetéssel is 
tíz napig az operafesztivál 
uralja a belvárost.

Lassan már múlt időbe kell ten-
ni a „Bartók + Verdi 2011” Mis-
kolci Nemzetközi Operafesz-
tivált, de csak lassan, hiszen a 
hátralévő két nap is tartogat még 
kiemelkedő produkciókat – pél-
dául vasárnap a zárókoncertet, 
szabadtéren pedig Szakcsi Laka-
tos Béla és Oláh Kálmán közös 
produkcióját.

Emlékezetes pillanatokban ed-
dig sem volt hiány: a hagyomá-
nyos Bartók-esten most kortárs, 
Mann–Vajda: Mario és a varázsló 
című műve volt, Bartók: A Kéksza-
kállú herceg vára operájának párja. 
Előző szombaton pedig „Liszt-na-
pot” tartottak, ennek estéjén a né-
met–magyar koprodukcióban ké-
szült, hamarosan Bayreuthban is 
színre kerülő Liszt-operát, a Don 
Sanchet láthatta a közönség. Ter-
mészetesen volt Három tenor-gála 
is Igor Turcan, Juhás Tomáš, Feke-
te Attila közreműködésével.

Az idén a fesztivál költségveté-
séből 4,5 millió forint jutott a kí-
sérőrendezvényekre. Emiatt ugyan 
a korábbiakhoz képest kevesebb 
helyszínen zajlanak az események, 
de a programok egymást követik. 
Seres Ildikó, a kísérőrendezvények 
művészeti vezetője hangsúlyozta: 
fontosnak tartották, hogy miskolci 

fellépőket kérjenek fel, illetve, hogy 
bevonják a fiatalságot is az általá-
nos iskolától egészen az egyetemis-
ta korosztályig. Hiszen ők a jövő 

fellépői, így fontos közelebb hozni 
őket a fesztiválhoz, a színpadi fel-
lépés rutinja pedig őket segíti pá-
lyájukon. 

Sikerdarabokkal spórol a színház
Még néhány szabadtéri elő-
adás hátra van ugyan, de 
a Miskolci Nemzeti Szín-
ház ismét túl van egy sike-
res évadon. Az elmúlt év tör-
ténéseiről és a jövő terveiről 
Halasi Imrével, a színház 
igazgatójával beszélgettünk.

– Az évadzáráson az ember 
óhatatlanul is visszaidézi az el-
múlt időszakot. Értékeli annak 
eseményeit és a meg nem való-
suló terveket. Milyennek látja 
most az elmúlt évadot?

– Az elmúlt kilenc év legkiegyen-
súlyozottabb évadát tudjuk ma-
gunk mögött. Ebben az évben 
majdnem minden produkció ta-
lálkozott a közönség ízlésével. 
Több darabunk is nagy sikert ho-
zott, a Menyasszonytánc, az Ama-
deus, az Ármány és szerelem, vagy 
éppen az Egy bolond százat csinál 
is a közönség kedvence volt.

– A Miskolci Nemzeti Szín-
ház együttműködött az elmúlt 
évadban is a Kassai Állami 
Színházzal. Ez a kapcsolat a jö-
vőben is megmarad?

– A kassai színházzal régóta állunk 
szakmai kapcsolatban. Kezdetben 
előadásokat cseréltünk, majd egy 
pályázat révén ez kibővült és több, 
közös produkció is született, ilyen 
volt például a Robinson & Crusoe, 
vagy a Rozsdás eső. Mindenképp 

szeretnénk a továbbiakban is ezen 
a megkezdett úton haladni, ám eh-
hez további pályázati lehetőségek 
szükségesek. Az együttműködés 
formája most nem tisztázott, de 
megmarad a jövőben is, ez biztos.

– A következő, augusztus 23-
án kezdődő évadban több régi 
darabot újra műsorra tűztek a 
premierek mellett. Mi vezetett 
az ismétléshez?

– A pénzügyi megszorítás szín-
házunkat is elérte. Közel 100 mil-
lió forinttal kevesebb az az összeg, 
amiből gazdálkodunk, ezért úgy 
döntöttünk, hogy a régi, szeretett 
darabokat újra elővesszük, hiszen 
kisebb összeget kell rászánni, a kö-
zönség szerette ezeket, és nagy po-

zitívum, hogy így a színészek bé-
rezése is a régi maradhatott. Lesz 
azonban a régi darabokban is új-
donság. A Dzsungel könyve című 
musical is megújul például. Több 
szereplő lesz benne, de a Legenda 
a lóról című drámai játékot is fel-
újított változatban láthatja majd a 
közönség.

– A felújított darabok mellett 
premierek is lesznek. Milyen be-
mutatókra számíthatnak a né-
zők a következő évadban?

– Kevesebb premier lesz a nehéz 
pénzügyi helyzet miatt, de termé-
szetesen a következő évadban is 
műsorra tűzünk új darabokat. A 
Kamaraszínházban kezdődik majd 
a premierek sora szeptemberben, 

Varró Dániel, Teslár Ákos és Pres-
ser Gábor közös alkotásával, a Túl 
a Maszat-hegyen mesemusicallel, 
ezt követi október közepén a Nagy-
színházban a Nyomorultak musi-
cal, és láthatja a közönség többek 
között még Spiró György Elsötétí-
tés című színművét a Játékszínben.

– Úgy tudjuk, a szűkös anyagi 
helyzet érinti a Színházi esték 
kiadványt is.

– Sajnos, a Színházi esték a követ-
kező évadban szünetelni fog, ám 
semmiképp sem szeretnénk meg-
szüntetni, hiszen több szempont-
ból is értékes kiadványról van szó! 
Keressük a megoldási lehetősége-
ket, hogy az azt követő évadban 
újra meg tudjon jelenni.

A teljes interjú a minap.hu-n ol-
vasható!

Kiss J. | fotó: Mocsári L.

HIrdetés

A Művészetek Házában megrendezett gálaműsor 
végén kiosztották a triennále díjait:

 Miskolc Megyei Jogú Város
 Önkormányzata Nagydíja – Szíj Kamilla
 Nemzeti erőforrás Minisztérium díja – Solt András
 Kovács tamás-díj – Verebics Ágnes
 A Magyar Grafikáért Alapítvány – Vincze Ottó
 Miskolci Operafesztivál Kht. – Ovidiu-Florin Tarta
 Magyar Képzőművészeti egyetem
 Grafika tanszék – Hegedűs Hanna Léna
 eszterházy Károly Főiskola
 Vizuális Művészeti tanszék – Albert Ádám
 Arte Galéria és Aukciós Iroda – Pavol Truben
 rónaszéki László műgyűjtő díja – Koralevics Rita
 spanyolnátha Művészeti Folyóirat – Födő Gábor
 MŰÚt – Kótai Tamás

Az évad díjazottjai 
a társulat szavazatai alapján
Legjobb színész: Cservenák Vilmos
Legjobb színésznő: Fabók Mariann
Legjobb férfi karakter: Baj László
Legjobb női karakter: Varga Andrea
Legjobb rendező: Halasi Imre
Legjobb díszlet: Menczel Róbert
Legjobb jelmez: Laczó Henriett
Legjobb a színfalak mögött: Bíró Klára, 
  egykori súgó
Az évad zenésze: Fogarasi Tamás
Év Hangja Díj: Kolozsi Balázs 
  énekkari tag

A közönség 
szavazatai alapján:
Ábrahám István-díj: Vida Péter
Máthé Baba-díj: Seres Ildikó
Legjobb előadás: Menyasszonytánc

Halasi Imre az évadzárón Csapó Jánossal, aki örökös tag, de most elbúcsú-
zott a színpadtól

KÖZLEMÉNY TÁVHőSZOLGÁLTATÁSI üZEMSZüNETRőL
tájékoztatjuk tisztelt Felhasználóinkat, hogy Miskolc egyes városrészeire kiterjedő, 
karbantartási célú hőszolgáltatási üzemszüneteket az alábbiak szerint tervezzük.

A Diósgyőr lakótelep vonatkozásában a távhőszolgáltatási üzemszünet időpontját 
a Zöld Nyíl villamospálya-projekt kivitelezési munkálatai befolyásolják, 

ezért annak időpontjáról a későbbiekben adunk tájékoztatást.
Felhívjuk Felhasználóink szíves figyelmét, hogy az épületen belüli fűtési rendszer az üzemszünet ideje alatt is 

feltöltött állapotban van, ezért ebben az időszakban a belső rendszeren munka (pl. radiátorcsere) nem végezhető.
tájékoztatjuk Önöket, hogy a távhőszolgáltatási üzemszünet időtartama alatt a melegvíz-csapokból is hideg víz folyik, 

amit a melegvízmérő óra érzékel és megmér, így indokolatlan többletköltséget okozhat. 
ennek elkerülése érdekében javasoljuk a nagyleállás ideje alatt a melegvízmérő óra előtt az elzáró szerelvény lezárását.

Kérjük tisztelt Felhasználóink szíves megértését.

Terület Karbantartás
tervezett kezdete

Karbantartás
tervezett vége

üzemszüneti napok
száma

Avas - Belváros 2011. június 27. 
00.00 órától

2011. július 1.
24.00 óráig 5

Bulgárföld 2011. július 6.
00.00 órától

2011. július 6.
24.00 óráig 1

Tisztelettel: MIHő Kft.
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Kilépnek a Miskolc Kártya rendszeréből
A holdingos cégek Miskolc 
Kártya rendszerre megkö-
tött együttműködési szer-
ződéseinek, illetve ezekben 
foglalt kedvezményeinek 
a felmondásáról is tárgyalt 
csütörtökön a városi köz-
gyűlés.

Kriza Ákos polgármester tájékoz-
tatása szerint a Miskolci Város-
gazda Nonprofit Kft., a Régió Park 
Miskolc Kft., a MIKOM Nonpro-
fit Kft., az MVK Zrt. és a Miskol-
ci Turisztikai Kft. egységesen je-
lezte, hogy fel kívánja mondani az 
X-Centrum Nonprofit Kft.-vel, a 
MiskolcCard rendszer működteté-
sére megkötött szerződésüket, mi-
vel az számukra előnytelen, illetve 
nem teljesítette a várt forgalomnö-
velő hatást. 

Mint elhangzott, az önkormány-
zat megfontolja egy másféle, lakos-
sági kedvezményt nyújtó rendszer 

kidolgozását a város, vagy annak 
száz százalékos tulajdonában álló 
gazdasági társaság gondozásában. 
Az új rendszer kidolgozásával a 
Miskolc Holdingot bízták meg. A 
holdingos cégek a Miskolc Kár-
tyához kötődő kedvezményeket év 
végéig biztosítani fogják.

Szegedi Márton (Jobbik) frak-
cióvezető, a pénzügyi bizottság el-
nöke elmondta: a bizottság határo-
zatai alapján megvizsgálják, hogy a 

kifizetett városi támogatást valóban 
célzottan használták-e fel a Miskolc 
Kártya rendszerben, illetve, hogy 
történt-e visszaélés annak idején, 
a kártyarendszert működtető cég 
Miskolc Holding tulajdonában álló 
üzletrészének értékesítésekor.

Tompa Sándor (MSZP) képvi-
selő annak a véleményének adott 
hangot, hogy „politikai boszor-
kányüldözésről” van szó. A Miskolc 
Kártya bevezetését az előző köz-

gyűlés két fideszes képviselője kez-
deményezte. A felmérések azt mu-
tatják, hogy jól működik, a lakosság 
körében népszerű. Az MSZP-frak-
ció indítványozza, adjanak még le-
hetőséget a tárgyalásos rendezésre, 
keressék a kölcsönös kapcsolódási 
pontokat, ne veszítsék el több ezer 
kártyatulajdonos bizalmát. A kép-
viselő szerint a tárgyalásos rende-
zéssel sok jogi bonyodalmat is meg 
lehetne előzni. 

Nánási Kocsis Norbert (Fidesz) 
képviselő szerint a Miskolc Kártya 
egy jó szándékú kezdeményezés 
volt, később azonban „eltorzult”, a 
működtetésre létrehozott, városi 
pénzekkel felduzzasztott céget na-
gyon alacsony áron privatizálták, 
a rendszer bevételei magáncéget 
gazdagítanak. A képviselő jelez-
te, hogy ő is támogatja egy hason-
ló, városi tulajdonú és ellenőrzés 
alatt álló kedvezményrendszer ki-
alakítását, a jelenlegi azonban több 
szempontból is hátrányos az ön-
kormányzatnak, veszteséget okoz a 
város cégeinek.

Szepesi S. 

Sportolók  
– elismerés és vita
A miskolci sport helyzeté-
ről is vita alakult ki a Diós-
győri Birkózó Club ered-
ményességi támogatásáról 
szóló napirend tárgyalá-
sánál. 

A Diósgyőri Birkózó Club ver-
senyzői jelentős sikereket értek 
el az elmúlt időszakban. Deák 
Bárdos Mihály a Felnőtt Kötött-
fogású Eb-n harmadik, Nagy 
Cintia a Junior Női Eb-n ötödik, 
Juhász Bence az Ifjúsági Kötött-
fogású Eb-n harmadik, Dacher 
Michel az Ifjúsági Kötöttfogású 
Eb-n ötödik helyen végzett. 

A sportolók világversenyeken 
elért helyezései után járó ered-
ményességi támogatást, illetve 
ennek mértékét a város testne-
velési és sportfeladatairól szóló 
önkormányzati rendelete szabá-
lyozza. Ennek alapján javasolták 
háromszázötezer forint eredmé-
nyességi támogatás odaítélését a 
Diósgyőri Birkózó Club számá-
ra. A pénzt a nevezett versenyzők 
sportolásának támogatására, ver-
senyeztetésére kell felhasználni.

Zsiga Marcell alpolgármes-
ter hozzászólásában elmondta: 
mindig öröm a magyar sportsi-
ker, és különösen nagy az öröm, 
ha a sikeres sportolók miskolci-
ak. Elismerést érdemel az a helyi 
műhely, ahonnan ilyen sporto-
lók kerülnek ki, akik példaképei 
lehetnek a fiataloknak – szív-
ből gratulálnak nekik. Kiss Já-
nos (Fidesz) frakcióvezető úgy 
fogalmazott, egyik szeme sír, a 

másik pedig nevet a téma kap-
csán: örül a miskolci sportsi-
kereknek, szomorú viszont a 
sport általános visszaesése mi-
att, amely a korábbi kormányok, 
illetve a korábbi miskolci vá-
rosvezetés politikájának, finan-
szírozásának is nagymértékben 
köszönhető. Olyan helyzetben 
vették át ezt a területet is, hogy 
nyolc hónapnak kellett eltelnie, 
mire egyáltalán gratulálni tud-
nak valakiknek.

Bartha György (MSZP) kép-
viselő szerint, aki azt állítja, hogy 
a korábbi években nem voltak 
eredményeik a miskolci sporto-
lóknak, s nem történtek fejlesz-
tések ezen a területen, az nem is-
meri a miskolci sportéletet. Kiss 
János reagálásában elmond-
ta: ő tényeket állított. Ha a mis-
kolci sportélet kellően fejlődött 
volna az elmúlt években, nem 
nyolchavonként gratulálhatná-
nak ilyen sikerekhez. Földesi 
Norbert (MSZP) képviselő an-
nak a véleményének adott han-
got, hogy a miskolci sport sikere 
városi ügy. Mindenki megtet-
te, illetve megteszi ennek érde-
kében, amit tud, itt nem kellene 
politizálni, „visszamutogatni”. 
Zsiga Marcell alpolgármester 
elmondta, a vitát az MSZP-frak-
ció reagálása indította el. Lehet, 
hogy ez elmúlt évek sportléte-
sítményeket érintő fejlesztései jó 
szándékúak, viszont több eset-
ben elhibázottak voltak – szűkös 
férőhelyekkel, tisztázatlan funk-
ciókkal –, egyes beruházások ki-
fizetését pedig a jelenlegi város-
vezetésre hagyták.        

Szepesi S. 

Munkahely, operafesztivál, DVTK-siker…
Ezúttal is sok, közérdeklő-
désre számot tartó téma ke-
rült terítékre napirend előtt a 
közgyűlés júniusi ülésén. 

Kriza Ákos polgármester ered-
ményes, a munkahelyteremtés ér-
dekében folytatott távol-keleti 
tárgyalásairól szólt, majd az ope-
rafesztivál rendezvényeit említette, 
amelyek rendben, nagy érdeklődés 
mellett zajlanak. Úgy fogalmazott, 
a szűkösebb anyagi lehetőségek 
nem befolyásolták a színvonalat. 
Megemlékezett a DVTK sikeré-
ről, bajnoki címéről is, köszönetet 
mondva mindenkinek, akinek ré-
sze volt ebben. 

Kovács László (KDNP) kép-
viselő június 16-a történelmi je-
lentőségéről szólt, Nagy Imre és 
mártírtársai kivégzésének, majd 
újratemetésének dátumáról, amely 
fontos mérföldköve a magyar de-
mokráciának. 

Soós Attila (Fidesz) képviselő 
az operafesztivál finanszírozásával 
kapcsolatos, véleménye szerint sok 

esetben valótlan híreszteléseket cá-
folta felszólalásában.  

Szegedi Márton (Jobbik) frak-
cióvezető szerint folytatódnak a 
megszorítások, a korrupció virág-
zik, nem adják ki a politikusbű-
nözőket az igazságszolgáltatásnak. 
Nincs elszámoltatás, a korábbi mis-
kolci fejlesztések állapota kataszt-
rofális, rossz minőségben, silány 
anyagokból készültek. A frakció-
vezető szerint meg kellene állítani 
a negatív folyamatokat – helyben 
is – az emberek türelme elfogyott. 

Simon Gábor (MSZP) frakció-
vezető kifogásolta, hogy nem is-
merhették meg a megyei kormány-
hivatal vezetőjének törvényességi 
észrevételét a polgármester össze-
férhetetlenségi ügyében. A politi-
kus hiányolta a korábban beígért 
munkahelyteremtéseket is, és kér-
te, hogy ne tegyék „fapadossá” a 
települést, őrizzék meg a koráb-
bi eredményeket. Kriza Ákos vála-
szában elmondta: a Kormányhiva-
taltól semmiféle irat nem érkezett, 
a fapados géppel kapcsolatos ha-
sonlatra pedig úgy fogalmazott: ha 
egy repülőnek előzetesen ellopják 

a benzintankját, az nem tud egyből 
teljes sebességgel repülni.

Fodor Zoltán (MSZP) képvise-
lő az általa szervezett várostörténe-
ti vetélkedőről szólva megköszön-
te a Miskolci Kommunikációs Kft. 
közreműködését, majd felhívta a 
figyelmet az ugyancsak sikeres, di-
ákoknak szervezett elemgyűjtő ak-
cióra.

Molnár Péter (KDNP) frakció-
vezető megköszönte Kriza Ákos 
polgármester munkáját, hogy a ne-
héz helyzetben is meg tudta őrizni 
a város működőképességét. Mint 
mondta, a jelenlegi városvezetés 
kőkeményen lobbizik, dolgozik, a 
korábban elszalasztott lehetősége-
ket azonban nagyon nehéz pótol-
ni, igen mélyre taszították a várost. 
Molnár Péter a Déli tehermentesí-
tő útról is szólt, amelynek elemei 
korábban nem lettek egyeztetve 
a lakossággal, komoly tiltakozást 
váltottak ki, így most több ponton 
módosítani kell. 

Zsiga Marcell alpolgármester 
annak a véleményének adott han-
got, hogy a város nehéz helyzete a 
jelenlegi ellenzéknek köszönhető: 

eladósították a települést, előnyte-
len szerződéseket, súlyos terheket 
hagytak örökségül. Az új vezetés-
nek országosan és helyben is sok 
nehézséggel kellett szembesülnie.

Kiss János (Fidesz) frakcióveze-
tő úgy fogalmazott: jóval nehezebb 
a felelős városvezető székében ülni, 
mint egy ellenzéki képviselőében 
– a városvezetőnek nyolc év fel-
halmozódott problémait kell meg-
oldani, felelősen, körültekintően. 
Kiss János Káli Sándor, korábbi 
polgármester egyik nyilatkozatá-
ból is idézett, melyben azt mondta: 
személyesen utasított el több olyan 
befektetőt, akik konkurenciát je-
lenthettek volna a már itt műkö-
dő cégeknek. Kiss János szerint, ha 
a helyi lakosságot megkérdik, való-
színűleg azt mondták volna, hogy 
„elment a józan eszük” azoknak 
a városvezetőknek, akik ebben a 
munkanélküliségi helyzetben, egy 
vállalkozói kör érdekeit védve el-
utasítottak munkahelyteremtő be-
ruházásokat. S most ugyanezek ké-
rik számon a munkahelyteremtést 
az új városvezetésen.

Sz. S. 

Frakcióvezetők a város oktatási rendszeréről, a változásokról 
Kiss János 
(Fidesz) 
Az oktatást 
az új város-
vezetés stra-
tégiai ága-
zatként 
kezeli, mert 
olyan okta-
tási struk-
túrát kell felépíteni, amelyből jól 
képzett fiatalok jönnek ki, akikről 
a város jó szívvel állíthatja a leen-
dő befektetőknek, hogy képesek 
megfelelni a modern iparágak el-
várásainak is. Ehhez egyaránt fon-
tos a magas színvonalú általános, 
és az erre épülő középiskolai kép-
zés, valamint a folyamatos inno-
váció. Célul kell kitűznünk ma-
gunk elé, hogy egyre több iskolánk 
olyan szakmai elismertséget sze-
rezzen magának, hogy a nevét ne 
csak Miskolcon, de az egész régi-
óban megismerjék. Az iskoláknak 
ide kell vonzania a térség tehetsé-
ges gyerekeit, a városnak oktatási 
központtá kell válnia.

Simon 
Gábor 
(MSZP)
A közgyűlés 
számos ha-
tározatot fo-
gadott el a 
város okta-
tási rendsze-
rével kap-
csolatban, amely előterjesztések 
nagy része frakciónk számára el-
fogadható volt, mert a tényhely-
zetet követi le, illetve jogszabályi 
okai vannak. Az viszont elgondol-
kodtató, hogy Kriza Ákos a saját ja-
vaslataihoz közel hatvan előter-
jesztői módosítást nyújtott be, ami 
azt jelzi, nem voltak jól előkészít-
ve az anyagok. Leszűrhető, hogy 
a demográfiai adatok továbbra is 
romlanak, és nem látható javulás. 
Ugyanakkor óriási mértékű peda-
gógus-elbocsátás következik. 51 
pedagógus elbocsátásához kért 
támogatást a közgyűlésen a város 
vezetése, ami számunkra termé-
szetesen elfogadhatatlan.

Molnár 
Péter 
(KDNP)
Miskolc ki-
terjedt és jó 
színvona-
lú közokta-
tási rend-
szert tart 
fenn, a vá-
ros éves költségvetésének nagy-
jából a felét ennek a fenntartására 
kell fordítanunk. A májusi közgyű-
lésen néhány intézményt egyházi 
fenntartásba adtunk. Ennek kap-
csán beigazolódott: sem a taná-
rok, sem a diákok nem kívánják el-
hagyni az iskolát, felesleges volt 
tehát a szocialisták részéről a rém-
hírterjesztés. Amint ismertté vál-
nak a megváltozó jogszabályi ke-
retek, át kell gondolnunk Miskolc 
oktatási rendszerét. A cél a minő-
ségi képzés fenntartása, a racioná-
lis gazdasági működés, a szakmai 
képzés struktúrájának folyama-
tos hozzáigazítása a munkaerőpi-
ac igényeihez.

Szegedi 
Márton 
(Jobbik)
Az Fidesz ok-
tatáspoliti-
káját átgon-
dolatlanság, 
koncepciót-
lanság jel-
lemzi. Vé-
leményünk szerint a gazdasági 
érdekek a meghatározóak, a szak-
maiság teljesen háttérbe szorult. A 
város igyekszik minél több pénzt 
spórolni az oktatáson. A Jobbik til-
takozása ellenére az idén 453 mil-
lió forintot vontak ki az ágazatból 
és újabb elbocsátásokra kerül sor. 
Ráadásul a szakképzési rendszer 
megváltoztatása újabb munkahe-
lyek megszűnését eredményezheti. 
Az elmúlt közgyűléseken a Jobbik-
frakció felszólította az oktatásért fe-
lelős alpolgármester urat, lobbiz-
zon a készülő új oktatási törvény 
ellen, mely jelentősen sújtani fog-
ja a pedagógusokat. De érdemi vá-
laszt nem kaptunk.

» A műszaki ellenőrzési feladatok Miskolc Holding Zrt. részére történő átadásával érin-
tett önkormányzati rendeletek módosításáról.

» A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormány-
zati rendelet módosításáról, melynek lényege, hogy a gáz- és távhőtámogatási rendszer megszű-
nésével és a lakásfenntartási támogatás feltételrendszerének átalakításával egyszerűsödik és egy-
ségesebbé válik a lakhatással összefüggő szociális ellátások rendszere.

» A parkolás szabályainak változásairól: újabb területeket vonva a fizető parkolási 
rendszerbe.

» A város kilépéséről a Miskolc Turizmusáért Közhasznú Egyesületből.

» A diósgyőri, az avasi városrészben és Martin-Kertvárosban újabb térfigyelő kamerák kihe-
lyezésére vonatkozó javaslatról.

» A Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális és ökoturisztikai fejlesztése című ki-
emelt városi projekt műszaki tartalmának módosításáról.

» A város közúti és gyalogoshídjainak rekonstrukciójára vonatkozó intézkedési terv 2010. 
évi végrehajtásáról, a város területén lévő középmagas és magas épületek tűzoltósági területé-
nek felülvizsgálatáról, a város környezeti állapotáról, illetve a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása 
2011. I. félévi működéséről szóló beszámolókról.

» Részletes beszámolónk a minap.hu-n olvasható!

EzEkről is döntöttEk ›››››››››››››

Országzászló
A közgyűlés elfogadta a javas-
latot, hogy az egykori munkás-
mozgalmi emlékmű helyére 
országzászlót állítsanak közada-
kozásból Trianonra emlékezve a 
Népkertben. 

A Géniusz ugyanakkor át-
kerül a sportcsarnok elé, ahol 
a sportolók dicsőségét hirde-
ti majd.

Szabó Sándor – az ország-
zászló felállítását kezdeménye-
ző Lévay József Közművelődési 
Egyesület képviseletében is – jól 
előkészítettnek nevezte az anya-
got és június 4-éről, a trianoni 
emléknapról beszélt, hálát adva, 
hogy ez az ország megmaradt. 
Minden közgyűlési frakció és 

az összes felszólaló képviselő tá-
mogatásáról biztosította a tervet, 
hangsúlyozva, hogy a trianoni 
eseményeket nem szabad elfelej-
teni, támogatva az összetartozás, 
összefogás eszményét, melyet 
szimbolizálhat az országzászló.

Mokrai Mihály azt kérte, 
hogy a szobor ne a szökőkút elé 
kerüljön, mert a város címere 
van kirakva a szökőkútban, és a 
két alkotás nem erősíti meg egy-
mást. Rostás László főépítész el-
mondta, azért döntöttek úgy, 
hogy a szökőkút oldalára kerül-
jön a Géniusz, mert a másik ol-
dalon nem tudna érvényesülni 
a növényektől. Pontosan a hely 
szelleme érvényesülhet a szökő-
kút segítségével, a két műtárgy 
kiegészíti egymást.
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Telephelyfejlesztés  
az NG Project Kft.-nél
Elkészült az NG Project Kft. telephelye, 
mely az Új Magyarország Fejlesztési Terv 
Észak-magyarországi Operatív Program tá-
mogatási rendszeréhez benyújtott ÉMOP-
1.1.1/F-2009-0088 jelű pályázatban foglaltak 
keretében valósult meg.

A beruházás Miskolc, Várközi Lajos u. 40. sz. alatt az 
NG Project Kft. saját tulajdonában lévő barnamezős 
ingatlanon épült fel.

A kivitelezési munkálatok 2010 májusában kez-
dődtek el, mely eredményeként 450 m2 irodaház és 
650 m2 műhelycsarnok készült el. 

A beruházásban közreműködő szervezet: 
NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesz-
tési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. (3525 
Miskolc, Széchenyi István u. 107. www.norda.hu), a 
lebonyolítás a Peracto Kft. fővállalkozásában való-
sult meg.

A cég fő profilja az ipari és lakossági folyamatirá-
nyítás, automatizálás, épületautomatizálás, mérés-
technika, energetika, SCADA- és DCS-rendszerek, 
villamos energetika, villámvédelem, az ipar terüle-
tén alkalmazott robbanásbiztos rendszerek teljes 
körű tervezése, fejlesztése, kivitelezése, az elkészült 

rendszerek felülvizsgálata, üzemeltetése, karban-
tartása.

Kiemelkedő terület a magyarországi földgáz-
szállítás automatizálásával kapcsolatos napi tevé-
kenységek széleskörű támogatása. A cég részt vesz 
a Bátaapátiban épülő radioaktív hulladéktároló 
megépítésével kapcsolatos tervezési és kivitelezé-
si feladatokban.

A fejlesztés eredményeként megvalósult telep-
helyen a fentiek mellett az NG Project Kft. meg-
újuló energiaforrások fejlesztésével, koncentrált 
napenergia hasznosítását célzó megoldások kifej-
lesztésével kíván foglalkozni.

Termékekről és szolgáltatásokról bővebben a 
www.ngproject.hu, valamint a www.ngproject.net 
webshop oldalon tájékozódhatnak.

Fiatal kutatók nyári kurzusa
A hallgatók tudományos kutatási eredmé-
nyeinek bemutatása, a nemzetközi szintű 
megjelenés, valamint az egyes tudományte-
rületek közötti kapcsolat megteremtése – e 
főbb célokat ötvözi nyári egyetemével a Mis-
kolci Egyetem innovációs vállalkozása, az 
UNI-FLEXYS Egyetemi Innovációs Kutató és 
Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft.

A XXI. század tudásalapú társadalmában a külön-
böző tudományterületek együttműködése létfon-
tosságú, ezért a Miskolci Egyetem nagy hangsúlyt 
helyez erre a tehetséggondozásban, az oktatás-
ban is. Az ilyen programokon számos tudomány-
terület eredményeinek és problémakezelési mód-
jának megismerésére mód nyílik. Ez lehetőség 
egyúttal új látásmódok, megközelítések megfogal-
mazására, az egyes kutatási területek közti kom-
munikációra is.  

A különféle tudományágak különböző nem-
zetiségű kutatói, oktatói és egyetemi hallgatók, 
valamint az ipar képviselői között fórumot te-
remtő, hagyománnyá váló nyári egyetemet (In-
ternational Interdisciplinary Knowledge 
Dissemination Summer Course 2011) az idén jú-
nius utolsó hetében rendezik meg újra „A tudo-
mányos utánpótlás-nevelés és a műszaki, infor-
matikai életpálya elismertségének növelése a 
Miskolci Egyetem stratégiai céljaival összhangban” 
című, TÁMOP-4.2.3-08/1-2008-0007 számú pro-
jekt támogatásával. 

Az elismert kutatók és szakemberek előadásai 
mellett a hallgatók eredményeinek prezentációjára, 
közösen kidolgozásra váró feladatok megoldására is 
sor kerül. A találkozó programjai új megközelítésbe 
hozzák a fiatalok előtt a tudományos pályát, a kuta-
tói életpályát, így a kurzus kiváló lehetőség tudomá-
nyos érdeklődésük felkeltésére, elmélyítésére is. A 
laboratóriumokban és a vállalatoknál tett látogatá-
sok a gyakorlatba engednek betekintést – a résztve-
vők megismerhetik, miként valósul meg az előadá-
sokban ismertetett elmélet a Miskolci Egyetem és 
vállalati partnerei együttműködésében. A fiatalok 
nyelvtudásának fejlesztése tekintetében ugyancsak 
fontos e találkozó, hiszen az angol nyelvű fórumon 
nemzetközi csapatban együtt tanulva, dolgozva és 
szórakozva tölthetnek a résztvevők egy hetet.

A betegbarát modern inzulin
Életet menthet a cukorbetegeknél 
alkalmazott inzulinterápia, de a ha-
gyományos inzulinokkal a hízás 
kockázata emelkedik, ami számos 
egyéb betegséget von maga után.  A 
modern inzulinokkal viszont kisebb 
a hízás kockázata, és a kényszerét-
kezések is elhagyhatók – hangsú-
lyozta dr. Lukács Miklós, a MISEK 
Miskolci Semmelweis Ignác Egész-
ségügyi Központ és Egyetemi Kór-
ház belgyógyász-diabetológus főor-
vosa a modern inzulinok előnyeivel kapcsolatban 
sorozatunk utolsó részében.

A cukorbetegségnek két típusa különböztethető 
meg. Az 1-es típusú a betegek 10 százalékát érin-
ti. Ők az inzulin fölfedezése előtti időben néhány 
hónap alatt meghaltak. Esetükben az inzulin éle-
tet ment. A betegek nagyobb csoportja a 2-es típu-
sú cukorbetegek közé tartozik. Nagy részük elhízott 
és társbetegségekben is szenved: magas vérnyo-
más, magas vérzsírszint, köszvény. Ezeken kívül ná-
luk jelentősen fokozott az érbetegségek kockázata: 
szívinfarktus, szívelégtelenség, stroke. A mozgássze-
gény életmód és a kalóriában gazdag étkezés miatt 
a szervezet nagy mennyiségben termeli a cukor le-
bontásához szükséges inzulint, amire idővel már 
nem reagál megfelelően szervezetünk – magyaráz-
ta dr. Lukács Miklós belgyógyász-diabetológus. In-

zulinrezisztencia jön létre, a kezdeti 
inzulintöbblet helyét fokozatosan in-
zulinhiány veszi át, és a beteg vércu-
korszintje emelkedni kezd. Tablettás 
gyógyszerekkel egy ideig karbantart-
ható a vércukorszint, de előbb-utóbb 
az inzulin külső pótlására is szükség 
van – tette hozzá a főorvos.  

Az inzulinoknak állandóan megfe-
lelő vércukorszintet kell biztosítani-
uk, még étkezések esetén is, a lehető 
legkisebb vércukorszint-ingadozás-

sal. Az a jó, ha a terápia rugalmasan tud alkalmaz-
kodni a beteg életmódjához és nem okoz kórosan 
alacsony vércukor-értékeket, azaz alkalmazása nem 
jár testsúlynövekedéssel. A hagyományos inzulinok 
esetében a betegek életmódját, napirendjét alapve-
tően meghatározza az inzulin beadásának ideje és a 
legalább hat étkezés pontos időponti és mennyisé-
gi betartása. 

Dr. Lukács Miklós szerint a modern inzulinok job-
ban alkalmazkodnak a betegek életritmusához, mint 
a hagyományos inzulinok. Az étkezés ideje szabadon 
választható, a kisétkezések akár el is hagyhatóak, illet-
ve a főétkezésnél többet ehet a beteg. Ezzel egyidejű-
leg a testsúlynövekedés megállhat, illetve akár csök-
kenhet is. A modern inzulinok alkalmazása esetében 
kevesebb a hipoglikémia, kisebb az elhízás kockázata 
és rugalmasabb életvitelt biztosít, amellyel jelentősen 
javulhat a betegek életminősége.

Adria Holiday Utazási Iroda
3525 Miskolc, Széchenyi u. 28 

Tel.: 46/508-688, Eng.sz: U-000412 
www.adriaholiday.hu  

adriaholiday@adriaholiday.hu

TEngErpArTI üdüLÉSEK AUTóbUSSzAL
üdülés az olasz tengerparton, bibionéban 
2011. 06. 24–29. 6 nap/3 éj 35 400 Ft/fő helyett 32 900 Ft/fő 
Francia riviéra 
2011. 06. 24–30. 7 nap/5 éj 71 400 Ft/fő helyett 54 900 Ft/fő 

KörUTAzáSoK, vároSLáTogATáSoK
nyaralás Londonban
2011. 06. 25–07. 05. 11 nap/8 éj 97 900 Ft/fő 

Skóciai körutazás
2011. 07. 09–19. 11 nap/9 éj 151 900 Ft/fő helyett 129 900 Ft/fő
bajor kastélyok – félpanzióval
2011. 07. 11–15.  5 nap/3 éj 52 300 Ft/fő helyett 35 900 Ft/fő 
Szlovénia, Európa zöld gyöngyszeme
2011. 07. 14–17. 4 nap/3 éj 53 900 Ft/fő helyett 44 900 Ft/fő
dél-Erdély
2011. 07. 20–24. 5 nap/4 éj 45 900 Ft/fő 
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Mitől bio a biotermék?
Sokan nem tudjuk, biz-
tosak lehetünk-e benne, 
hogy az a zöldség, gyü-
mölcs, amit bioként meg-
vásárolunk, tényleg men-
tes-e a kemikáliáktól, 
vegyszermaradványoktól.

– A biogazdálkodás szigorú 
rendszerben, ellenőrzött körül-
mények között zajlik, a biotermé-
kek tanúsítvánnyal rendelkeznek 
– mondta el lapunknak Orbán 
Péter, az Észak-magyarorszá-
gi Biokultúra Egyesület vezetője. 
Hologrammal és egyedi azonosí-
tóval ellátott, eredeti tanúsítvány 
nélkül nincs ökológiai termék! 
Ezzel garantálják a fogyasztók-
nak, hogy az egészségesebb – és 
ezért drágább – élelmiszer való-
ban az előírásokat betartó üzem-
ből kerül ki. Ugyanakkor védik is 
a biogazdálkodókat azoktól, akik 
csupán állítják kemizáltan, an-
tibiotikumok, szintetikus adalé-
kok használatával termelt termé-
keikről, hogy az „bio”!

A szakember kiemelte, hogy 
az ökológiai termékek előállítá-
sára jogszabályok vonatkoznak, 
tehát egyáltalán nem szubjek-
tív megítélés vagy esetleg táp-
lálkozási divat függvénye, hogy 
mit sorolunk ebbe a kategóri-
ába. A biotanúsítás rendszeré-
nek résztvevői jelentős kockáza-
tot vállalnak: változtatniuk kell 
technológiáikon, eljárásaikon, a 
felhasznált anyagokon, hogy át-
álljanak a jóval több időt, élő-
munkát igénylő, de a környe-
zetet és a fogyasztó egészségét 
kevésbé károsító termelésre. 

Mint megtudtuk, ha vala-
ki ilyen terméket kíván előállí-

tani vagy forgalmazni, be kell 
jelentkeznie egy hivatalos el-
lenőrző szervezethez, például a 
Biokontroll Hungária Kft.-hez. 
Ekkor megkapja az üzemtervet, 
a szerződést, a feltételrendszert, 
és azokat a formanyomtatványo-
kat, melyeket majd folyamatosan 
és pontosan vezetnie kell. Nö-
vénytermesztés és állattenyész-
tés esetén úgynevezett átállási 
időre van szükség ahhoz, hogy 
a termék ökológiai jelöléssel for-
galmazható legyen, de az előírá-
sokat már ekkor is maradéktala-
nul be kell tartani.

Évente legalább egyszer a 
helyszínen ellenőrzik a teljes ter-
melési, előállítási folyamatot, és 
egyéb vizsgálatok is lehetnek. Az 
ellenőr jelentése alapján történik 
meg a tanúsítás. A minősítő ta-
núsítvány tartalmazza a termelő 
nevét, az általa végzett tevékeny-
séget, a dokumentum mellék-
letében pedig megtalálható az 
összes olyan termékének felso-
rolása, amely ökológiai – vagy 
átállási – jelöléssel forgalmazha-
tó. A tanúsítvány alapesetben a 
következő év végéig vagy az új 
tanúsítvány kiadásáig érvényes.

– Az ellenőrzés tehát nem azt 
jelenti, hogy a terméket bevizs-
gálják egy laboratóriumban, és 
ha mindenféle, veszélyesnek 
ítélt szermaradványtól mentes-
nek találják, akkor kimondják, 
rá, hogy bio – hangsúlyozta Or-
bán Péter. – Az előírások nem a 
végtermékre, annak meghatáro-
zott paramétereire, a vegyszer-
maradvány-tartalomra, hanem 
az előállítási műveletek összes-
ségére vonatkoznak. Utólag, la-
boratóriumi vizsgálatok alapján 
már semmilyen élelmiszert nem 
lehet biotermékké minősíteni! 

Szepesi S.Újra itt van az Antracol:  
mit ér egy gombaölő szer, ha kontakt?
A gombaölő szerek összehasonlításánál 
fontos szempont a hatásmechanizmus, a 
hatástartam, a formuláció, a készítmény 
ára és még sorolhatnánk.

Az utóbbi néhány évben tapasztalható, hogy felérté-
kelődtek a kontakt hatóanyagú, „multisite” hatással 

rendelkező (több folyamatot egy időben blokkoló) ké-
szítmények. ennek egyik fő oka, hogy a kórokozó gom-
bák olyan rettegett tulajdonsága, mint a rezisztencia (a 
gombaölő szer hatásával szembeni ellenálló képes-
ség) kialakulása a kontakt készítményekkel szemben 
egyáltalán nem, vagy nagyon kis eséllyel működik. 
A felszívódó készítményekhez képest a kontakt ha-
tóanyagok tehát kisebb rizikót hordoznak. Örömteli, 
hogy 2011-től az ilyen típusú hatóanyagok köre egy 
olyan készítménnyel bővül, mint az Antracol 70 WG, 
amely abban különbözik a többi kontakt hatóanyagú 
gombaölő szertől, hogy a kórokozó gombák elleni ha-
tásán túl még a növény cinktáplálását is megoldja. 

A propineb hatóanyag első engedélyét Antracol 70 
WP néven 44 évvel ezelőtt, 1967-ben kapta meg. A 
2006-os szezontól ugyan közel öt évig nem volt forga-
lomban az Antracol a magyar piacon, de most kényel-
mesebb, jobban oldódó WG formulációját újra hasz-
nálhatják a termelők. A megújult készítmény számos 
kultúrában alkalmazható, hatásspektruma széles, a 
lisztharmat típusú gombák kivételével szinte minden 
fitopatogén gomba beletartozik. 

Az Antracol 70 WG-ben nagy mennyiségben talál-
ható a gyorsan mobilizálódó és könnyen felvehető 
cink. ez a mennyiség a kultúrnövények többségénél 
fedezné az egész vegetációs időszak cinkszükségle-
tét, ha a permetlé csak a levélfelületre kerülne. Mivel a 
vegetáció elején a kis lombfelület miatt kevesebb, ké-
sőbb viszont több marad a lombon, ezért úgy fogal-
mazhatunk, hogy a 1,6-1,8 kg/ha dózis kétszeri alkal-
mazása már biztosan fedezi az egész éves szükségletet 
(a szőlő esetében ez még kevesebb, kb. 1,4 kg/ha). e 
készítmény egyik erőssége a gombaölő hatáson túl, 
hogy a propinebben lévő cink kb. tízszer jobban szívó-
dik fel a levél felületén keresztül, mint a szervetlen for-
mában lévő cink (ZnCl2). Az Antracolt (talán éppen a 
cinktartalom miatt is) rendkívül jól tűrik a zöld növényi 
részek, ezért is szerepelhet az engedélyokiratban olyan 
növény, mint a dohány, aminek legértékesebb része 
a levele, és amit már palántakorban is kezelhetünk 
Antra collal.                                                                  Lovász Csaba

Bayer CropScience

Csatári Ernő kertjében semmi sem véletlen
Egy biokertben minden két-
séget kizáróan több a mun-
ka, mint a hagyományosban 
– ám a ráfordított idő meg-
térül: biztosak lehetünk ben-
ne, hogy innen egészséges 
gyümölcsök és zöldségek 
kerülnek az asztalra.

Csatárni Ernő pingyomi kertjében 
nem ritka vendégek a külföldiek, 
sőt más kontinensről is csodájára 
járnak, és ő a Kocsis Pál Kertbaráti 
Kör tagjaként beszámol a miskol-
ci tevékenységükről. Mint mondja, 
nincs ebben semmi ördöngősség: a 
természet egyszerűen teszi a dol-
gát, ő pedig élvezettel segít ebben.

A biokertész gyermekkorától 
nagyon szerette a mezőgazdasági 
munkát. A létező összes szakköny-
vet megvásárolta, hiszen vélemé-
nye szerint a természetnek is meg-
vannak azok a törvényszerűségei, 
amelyeket nem lehet megsérteni.

Ernő gazda nem titkolja a mód-
szereit, az egészséges mintakert lét-
rehozásának, gondozásának mó-
dozatait. Könyvet is írt már arról, 
miként kell megművelni növény-
védő szerek nélkül úgy egy kertet, 
hogy az, meghálálva a gondosko-
dást, a legfinomabb gyümölcsök-
kel és zöldségekkel lássa el a tulaj-
donost. Mint mondja, nincsenek 
nagy titkok, egyszerűen oda kell fi-
gyelni a természetre. 

– Nem dolgozom a kertben, sok-
kal inkább szórakozom annak tár-
saságában – mondja mosolyogva. 
Látjuk és mondja is: itt semmi nem 

véletlen, egy biokertben minden-
nek megvan a maga helye. A ter-
mészet minden kincse felhasznál-
ható valamire.

– Nincs például két ugyanolyan 
fa egymás mellett a kertben, mert a 
különböző fajtákat más-más beteg-
ség támadhatja meg. Így azonban, 
hogy nincsenek egymás mellett, so-
sem támadja meg egy betegség az 
összes azonos fajtát – magyarázta, 
kiemelve, hogy a betegséget nem 
kezelni kell, hanem megelőzni.

A fák 5-6 méterre állnak egy-
mástól, az ágyások között puha, 

száraz fű borítja a földet, ami nem 
figyelmetlenség, sokkal inkább tö-
rődés.

– A földben apró hajszálgyöke-
rek futnak, amiknek nem tesz jót, 
ha az ember rájuk tapos – hang-
súlyozza a biokertész. Hozzátette, 
hogy a száraz fűszőnyeg akkor is jó 
szolgálatot tesz, ha esős az idő, hi-
szen megvédi az embert a sártól.

Az odafigyelés, a mindenna-
pos munka mellett köztudomású-
an legfontosabb a biokertészetben, 
hogy nem vegyszerekkel perme-
teznek. Sokkal inkább a természet-

ből nyert anyagokat adják „vissza” 
a fáknak, növényeknek.

Megtudjuk – többek között – azt 
is, hogy a bioper met nek legfőbb 
összetevője az áztatott csalán, de az 
alaplé tartalmaz még emellett tim-
sót, keserűsót, szódabikarbónát, 
nátrium-benzoátot, mészhidrátot 
és ecetet is.

Hosszan nézelődünk, egy bio-
kertben mindig sok a látnivaló, és 
persze a tennivaló is. Egy pontosan 
megszerkesztett rendszer ez, amely 
összeköti az embert és a természetet.

Kiss J. | fotó: Juhász Á.

Teendők  
a házikertben
» Az alma- és körtefák hajtás-
végein a szürkés, besodródott 
levélcsoportokat távolítsuk el.  
A további fertőzés ellen a vara-
sodás elleni védelemmel egy 
menetben kell permeteznünk.

» A rovarkártevők nagyon 
erősen rajzanak (levéltetű, al-
mamoly, barackmoly, hajtás-
hervasztó). ellenük felszívódó 
szerekkel védekezzünk.

» Zöldségnövényeknél (sár-
garépa, zeller, petrezselyem) 
megjelent a lisztharmat, rozsda. 
Igyekezzünk a tünetek megjele-
nése előtt megóvni őket.

» Paprikánál, paradicsom-
nál a kalciumot lombtrágyá-
val pótoljuk.

» Paradicsom- és burgonya-
vész ellen megelőző védeke-
zés célszerű akár kontakt mó-
don (réz, mankoceb) vagy 
felszívódó szerekkel.

» A dísznövényeinken megje-
lenő levéltetvek ellen egy erő-
sebb vízsugarú locsolás is ko-
moly segítség.

» A kultúrgyepeken a gyom-
irtás, mohairtás (vasgálic) fo-
lyamatos feladat.

» Öntözni a reggeli órákat vá-
lasszuk, hogy a felesleg ne okoz-
zon párás, gombafertőzésre 
(fusarium) alkalmas mikroklímát.

Farkas Péter 
növényvédelmi szaküzemmérnök
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Ismeri a magyar Nobel-díjasokat?

Ismeri Ön a magyar Nobel-díjasokat? Hamarosan kiderül! Hatrészes 
keresztrejtvény-játékunkban magyar Nobel-díjasok nevét rejtettük 
el! A megfejtéseket együtt, egy levelezőlapon legkésőbb július 28-a 
éjfélig juttassák el a Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. címére: 
3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9., vagy e-mailben a megfejtes@mikom.
hu címre. A helyes megfejtők között könyvet sorsolunk ki.
Múlt heti keresztrejtvényünk nyertese két belépőt kap az operafesz-
tivál egy előadására, amit a színház jegyirodájában (Miskolc, Déryné 
u. 1.) vehet át, illetve egy strandtáskát kap a Szerviz Iroda Utazás-
szervező Kft.-től (Miskolc, Mártírok u.1.).
A  megfejtés: Via Crucis. 
Nyertesünk Varga Katalin (Miskolc, Világ u.) olvasónk, nyereményé-
hez gratulálunk! 

Heti horoszkóp
Kos (03. 21–04. 20.) Ne merengjen az elmúlt hét dolgain, mert azokon már nem tud vál-
toztatni. A héten tele lesz tettvággyal, és ez az időszak kiválóan alkalmas új állás keresésére is. Ked-
vező időszak veszi kezdetét a karrierjét illetően. Szerelmi élete, az elmúlt napok mélypontjához ké-

pest, rendeződni látszik, de a hétvége ismét kritikus lehet, ha nem szánják egymásra!

BiKa (04. 21–05. 21.) Vigyen rendszert életébe, és adjon hangot ambícióinak! Nemcsak 
pénzügyeiben, hanem összességében át kell alakítania mindennapjait. Különösen az életmódján 
kell változtatnia, ha nem szeretné a következő fél évet orvosi rendelőkben várakozva tölteni. Csa-

ládja támogatni fogja! Munkahelyén legyen toleráns és diplomatikus.

iKreK (05. 22–06. 21.) Amennyiben úgy érzi, hogy eddig csak értelmetlenül kereste az 
ideális párkapcsolathoz a partnerét, most megtalálhatja. Elég egy kis változtatás a hozzáállásán. 
Minél természetesebb, annál jobbak az esélyei. A hét közepe körül egy nem szakmába vágó témá-

ról folytatott beszélgetés új perspektívákat nyit meg ön előtt. Minden felmerülő ötletét jegyezze fel.

ráK (06. 22–07. 22.) Szomorkásan indul a hete, de minden jóra fordul. Ismét bebizonyo-
sodott, hogy túl könnyen adja bizalmát, de még mindent rendbe hozhat. A hétvégéje jó hangulat-
ban telik majd, mivel mindenki megpróbál a kedvében járni. Hatósági engedélyek beszerzésére, új 

vállalkozása elindítására nagyon kedvező ez az időszak.

oroszlán (07. 23–08. 23.) Itt az ideje a pihenésnek! Szervezzen egy hosszabb, leg-
alább egyhetes utat, amikor csak a hasát sütteti a napon! Jó a közösségi élet és a karrier, de a ma-
gánéletével is foglalkoznia kell. Most egy olyan periódusban van, amikor a szeretet minden formá-

ja meg szeretne nyílni ön előtt. A meglévő párkapcsolatában magától oldódnak a feszültségek.

szűz (08. 24–09. 23.) Legyen türelmesebb! Kollégái megbecsülik szakmai tudásáért és 
szorgalmáért, de közben ne feledje, hogy ön is volt egyszer kezdő. A héten valószínűleg tanítania 
kell, ami néha kikezdi türelmét. Ennek oka a fáradtság, pedig, ha meg akarja tartani a jó viszonyt 

csapatával, változtatnia kell hozzáállásán. Érzelmi téren különleges élmények elé néz.

Mérleg (09. 24–10. 23.) Ötleteinek kibontakoztatásával várjon a hét közepéig. Ka-
landvágya felerősödik. Ami a múlt héten még múló gondolatnak tűnt, az a következő napokban 
megvalósulni látszik. Elmerül az utazási ajánlatokban, könyveket, leírásokat kezd bújni, és lassan 

körvonalazódik, miként veszi be az újabb célpontot. Erős érzelmi töltetű hétvége vár önre.

sKorpió (10. 24–11. 22.) A napsütés mindig is feltöltötte energiával, használja ki po-
zitív hatását a héten. Ha nem engedheti meg magának a szabadságolás és az utazás luxusát, arra 
biztos lesz energiája, hogy délutánonként sétáljon egyet. Higgye el, utána olyan lesz, mintha kicse-

rélték volna! Munkájában az eddig megrekedt ügyek új fordulatot hoznak.

nyilas (11. 23–12. 21.) Ismét kiegyensúlyozott lesz. Az elkövetkező napokban bekö-
vetkezhet a hőn áhított harmónia életében azzal, hogy rendeződik magánélete. Önre mindig nagy 
hatással volt párkapcsolata alakulása, most úgy érezheti, egycsapásra minden jóra fordult, mert 

van valaki, akivel kölcsönösen szeretik egymást. Ez, és a munkahelyi változások fellelkesítik, örömmel töltik el.

BaK (12. 22–01. 20.) Nehezen tud kilábalni rosszkedvéből. Alapvetően semmi oka a szo-
morkodásra, csak folytatódik lelki hullámvölgye, és hajlamos lesz mindenben a rosszat észrevenni. 
Családja aggódva figyeli hangulatingadozásait, ezért is emelkedjen felül vélt vagy valós sérelmein! 

Munkahelyén testhezálló kihívásokkal találkozik. Érzelmi téren hallgasson belső hangjára.

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Munkájának gyümölcse beérik. Sok elismerést kap tudása, 
de igazából csak ön tudja, mennyi munka és szorgalom van mögötte. Az is előfordulhat, hogy 
megkörnyékezik egy magasabb beosztással, ami ezúttal valóban magasabb honoráriumot jelent. 

Kapcsolata eddig rejtett kincsei jönnek felszínre, ha szán egy kicsivel több energiát kettőjükre.

HalaK (02. 20–03. 20.) Vidám, mosolygós lesz a héten. Igaz, a romantika világa nem 
áll távol Öntől, de a túlságosan szirupos dolgoktól mindig ódzkodott. Most azonban párkapcsolata 
olyan fázisba került, amikor a figyelmesség és a szeretet dominál. Miközben élvezi a helyzetet, vi-

szonozni se felejtsen el! Munkahelyén sínre tesz egy fontos ügyet, aminek már itt volt az ideje.
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HIrDetés

Kisbakelit lemezen  
a Deviszont-dalok
„Nagyon kis lemez” cím-
mel jelent meg a miskol-
ci Deviszont zenekar első 
kislemeze.

A zenekar eredetileg 2008-ban 
alakult, eredetileg három taggal, 
de később öt főre bővült, így si-
került megtalálni azt a hangzást, 
ami az együttest igazán tükrözi 
és ami az újonnan kiadott kisle-
mezen is hallható.

– A számokat is közösen írjuk, 
szinte mindenki ad bele valamit 
– mondja Tóth András, a zene-
kar énekese. Elmondása szerint 
van olyan szám, ami perceken 
belül összeáll, de olyan is akad, 
ami hónapokon keresztül áll, 
majd egyszer csak megszületik.

A banda nem határozott meg 
arculatot magának, hiszen sze-
retnék, ha igazán saját stílusban 
tudnának zenélni.

– Nem állítunk műfaji korlá-
tokat, mindent megcsinálunk, 
ami jó, József Attilát idézve: „az 
írjon verset, akinek nem nehéz” 
– tette hozzá Jobbágy Bence, a 
zenekar gitárosa és vokálosa, aki 
szerint nem szabad egy műfajon 
belül görcsölni, és kihagyni sok 
jó dal lehetőségét.

Az együttes egyébként nem 
csupán hazai „babérokra” vá-
gyik, hanem idővel a nemzet-
közi piacra is betörne, éppen 
ezért angol nyelvű szövegekben 
is gondolkodnak.

– Készülőben van már az an-
gol dal, de ez még egy kicsit vá-
rat magára, viszont játszottunk 
már külföldön, ugyanis két al-
kalommal képviseltük hazánkat 
és Miskolcot Bécsben – folytat-
ta Tálas Áron, a banda dobosa, 
de azt is hozzátette, hogy legfő-
képpen Magyarországon szeret-
nének minél többet fellépni és 
koncertezni.

Vajtó László

Diákmunka: nehéz kenyér
Az iskolai időszak végé-
vel kezdetét veszi a nyári di-
ákmunka-szezon. Ilyen-
kor a fiatalok szabadidejüket 
pénzkeresésre is fordítják. 
Hazánkban jelenleg nehéz 
munkához jutni, ám nem le-
hetetlen, a diákoknak pedig 
segítséget nyújtanak a kü-
lönböző szövetkezetek.

– Az álláskereső diákok száma 
nyár elején megugrik, ilyenkor 
több idejük van a pénzkeresés-
re – mondja Öbl Róbert, a Mind-
Diák Diákmunka projektvezető-
je. Hangsúlyozza, hogy munkaadó 
cég kevés van az országban, így 
nem mindig egyszerű a munkake-
resés. Nyár elején számos szezoná-
lis álláslehetőség van, így a magas 
jelentkezőszámot el is tudják látni 
ajánlatokkal. A tapasztalat azt mu-
tatja, hogy hazánkban az irodai ki-
segítő munkák a legkeresettebbek, 
ám Miskolcon az áruházi, üzemi 
lehetőségekből akad több.

– Országosan közel 1800 diá-
kot foglalkoztatunk, de Miskolcon 
is 150 fő fölötti ez a szám – emeli 
ki Öbl Róbert. Tapasztalata szerint 
a munkavállaló fiatalok átlagban 
5-600 forintos órabérekkel tudnak 
dolgozni a különböző helyeken.

Barkai Gábor, a Diák-Meló Mis-
kolc Iskolaszövetkezet elnökének 
tapasztalatai szerint is a nyári idő-
szakban nő meg a fiatalok munka-
vállalói kedve, de egész évben kö-
rülbelül 3-4 ezer fiatal jelentkezik 

az iskolaszövetkezethez, álláslehe-
tőség reményében. 

– Elég hektikus a helyzet, így 
változó, hogy mennyi idő alatt jut 
valaki munkához – mondja Bar-
kai Gábor. Tapasztalatai szerint a 
felsőoktatásban tanulók nagyobb 
eséllyel kapnak ajánlatokat, hiszen 
a munkáltatók inkább a 18. élet-
évét betöltött fiatalokat keresik, de 
középiskolások is szép számmal 
gazdagíthatják pénztárcáikat. 

– Kisvállalatoktól egészen a mul-
tinacionális cégekig, minden terü-
letről vannak partnereink, hoz-
závetőleg 40-50 céggel állunk 
kapcsolatban – teszi hozzá az isko-
laszövetkezet elnöke. A Diák-Meló 
Iskolaszövetkezet könnyű fizikai 
munkától a szellemi tevékenysé-

geken át a mérnöki szakmunká-
kig minden területre közvetít fia-
talokat.

Makár Anita Gréta főiskolás-
ként, 2010 szeptemberében re-
gisztrált a Pensum Diákszövetke-
zetnél.

– Szinte azonnal álláslehetőséget 
kaptam, egy héttel a regisztrációt 
követően már hívtak is, hogy egy 
multinacionális cégnél pénztáro-
si munkakörbe kellene betanulni – 
mondja Anita, aki hozzátette, hogy 
amikor ez a munka szünetelt, ak-
kor is jelezték a szövetkezet mun-
katársai, hogy más munka is van, 
így kipróbálta magát hostessként, 
de dolgozott konyhai kisegítőként 
és szórólapot is osztott. 

Kiss J.

Pályázatok
Nemzetközi esszéverseny. Fi-
atalokat invitálnak a világ min-
den részéről, hogy kreatív ötle-
teiket mutassák be a következő 
témában: történetem inspirá-
ciója. esszét bárki beadhat, aki 
nem érte el a 25. életévét. A 
műnek eredetinek és kiadat-
lannak kell lennie, és maximum 
800 szóból állhat angol, francia, 
spanyol vagy német nyelven, il-
letve 1600 karakternél nem le-
het több, amennyiben japán 
nyelven írják. Az elsők között 
végzők pénzjutalmat, illetve 
egy japán utazást nyerhetnek. 
A pályázatok benyújtásának 
határideje: június 30.

Fiatalok mozgásban fotópá-
lyázat. „élek, tehát mozgásban 
vagyok / Mozgásban vagyok, 
tehát élek” – ezzel a mottóval 
hirdetett fotópályázatot a ré-
giók Bizottságának szocialis-
ta frakciója. Az unió 27 tagor-
szágában élő fiatalok számára 
meghirdetett pályázatra két 
korcsoportban – 16–17 éve-
sek és 18–35 évesek – lehet be-
nyújtani a pályamunkákat. A 
versenyen csak amatőr fotó-
sok, illetve fotóművészetet hall-
gatók/tanulók vehetnek részt. 
Pályázat-beadási határidő: jú-
nius 30. A pályázat honlapján 
az általános témához kapcso-
lódóan számos kulcsszót ol-
vashattok az „inspirációs falon”, 
illetve tájékozódhattok a ver-
senyben való részvétel feltéte-
leiről és a jelentkezés módjáról: 
http://www.pes.cor.europa.eu/
move_competition.html 

Apróhirdetés
Acél biztonsági ajtó beépítve 56 900 Ft, továbbá nyílászárók (műanyag, fa, alumínium) 
cseréje óriási kedvezménnyel, teljes körű árnyékolástechnikával. érdeklődni: 30/336-
5528, www.aluport.hupont.hu. Bemutatóterem: Miskolc, Bükk áruház I. emelet .
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Június 18. | szombat » Labdarúgás: U19-es rájátszás, második kör: DVTK U19 – Vác U19. 
Diósgyőr, 18.00. » Sportlövészet: Megyei bajnokság. Miskolc, MVK-lőtér, 9.00. » Búvárúszás: 
Uszonyos országos bajnokság. Miskolc, Kemény Dénes Városi Uszoda, 10 óra. » Amerikaifoci: DIV I. 
Magyar Bajnokság rájátszás, Nyíregyháza Tigers – Miskolc Steelers. Nyíregyháza, 15.00.

Június 19. | vasárnap » Búvárúszás. Uszonyos búvárúszó országos bajnokság. Mis-
kolc, Kemény Dénes Városi Uszoda, 9.00.

Június 24. | péntek » Strandröplabda: Borsod-Abaúj-Zemplén megyei bajnokság. 
Miskolc, diósgyőri Várfürdő, 14.00.

Június 25. | szombat » Lovassport: Királyvölgyi kupa B kategóriás díjugrató verseny. 
Szirmabesenyő, Balogh liget, fedeles lovarda, 10.00.

sportműsor ›››››››››››››››››››››››

Országos döntő négy sportágban
Hatvannyolc csapat ezer 
sportolójának részvételével 
Miskolcon rendezték a hé-
ten a labdajáték-diákolimpia 
III. korcsoportos csapatai-
nak országos döntőjét.

» folytatás az 1. oldalról
A verseny Miskolcnak is jó lehető-
ség arra, hogy megmutassa, képes 
nagy sportrendezvények lebonyo-
lítására, emellett az iskolások kísé-
rői turistaként is felfedezhetik a vá-
rost. A résztvevőket a város három 
kollégiumában szállásolták el.

A versenyzőket maga Nagy La-
jos király fogadta a borsodi megye-
székhelyen, a diákolimpia ünnepé-
lyes nyitórendezvényének ugyanis 
a diósgyőri vár adott otthont szerda 
este. Az olimpiai zászló felvonása és 
az eskütétel után fellobbant az olim-
piai láng is – akár a „nagy” olimpi-
ai játékokon.

A küzdelmek csütörtökön kez-
dődtek hét helyszínen. A leány ké-
zilabdások a Rendészeti Szakközép-
iskola tornacsarnokában, a fiúk a 

Generali Arénában harcoltak a Ma-
gyar Köztársaság diákolimpiai baj-
noka címért. A kosaras lányok a Fé-
nyi Gyula Jezsuita Gimnáziumban, 
a fiúk az Avasi Gimnáziumban vív-
ták mérkőzéseiket. A röplabdás lá-
nyok a Zrínyi Ilona Gimnázium, 

míg a fiúk a Herman Ottó Gimná-
zium tornacsarnokában játszottak, 
a labdarúgók pedig a diósgyőri pá-
lyákon küzdöttek az érmekért. 

Miskolcot három csapat képvisel-
te a viadalon: kosárlabdában a Sza-
bó Lőrinc Általános Iskola leány 

együttese, röplabdában pedig a Bem 
József Általános Iskola fiai, valamint 
a Szilágyi Dezső Általános Iskola lá-
nyai léptek parkettre a bajnoki cí-
mért. Az eredmények lapzártánk 
után születtek meg, azokról a minap.
hu-n írunk.                Soós P. | fotó: M. L.

Bemutatkozott az új ügyvezető
A Miskolci Sportiskola 
Nonprofit Kft. célkitűzése-
it, illetve az intézménynek a 
kinevezése óta felszínre ke-
rült hiányosságait ismertette 
szerdán Szabó Brigitta, a tár-
saság ügyvezetője.

Szabó Brigittát április 14-én nevez-
ték ki, és június elseje óta – mint is-
mert, májusban távozott az egyesü-
lettől Kun Attila korábbi ügyvezető 
igazgató – a Miskolci Sportisko-
la (MISI) önálló cégjegyzéssel bíró 
ügyvezetője. A MISI első embere 
kiemelte, több hiányosság és sza-
bálytalanság került felszínre néhány 

hónap alatt, ezért független könyv-
vizsgálói átvilágítást kezdeményez-
tek. A sportvezető felülvizsgáltatná 
azokat a megállapodásokat is, ami-
ket a korábbi években kötöttek az 
egyesületekkel – ezek szerinte egy-
oldalú előnyt biztosítanak a klu-

boknak, a sportiskola azonban nem 
profitál belőlük.

Szabó Brigitta hangsúlyozta, sze-
retnék, ha a MISI bevételt is gene-
rálna. Emellett megerősítenék a ki-
választás rendszerét, szerződést 
kötnének a sportolókkal, kihasz-
nálnák a pályázati és a sporttörvény 
adta lehetőségeket. Elképzelései sze-
rint új szakágakat indítanának, így 
például lenne külön úszószakosz-
tály, és erre építenék rá a vízilabda-
sport alapjait is. A vezetés létesít-
ményfejlesztésben is gondolkodik: 
a Kemény Dénes Városi Sportuszo-
da mellett kültéri medencét építe-
nének, mely szintén az egyik nem-
zeti sikersportág bázisát szolgálná 
– ezen felül további bevételt ered-
ményezne annak hasznosítása. S. P.

Juhász Bence lett az év birkózója!
Juhász Bence birkózónak 
olyan veretes eredménylis-
táját olvasták fel a Miskol-
ci Sportiskola tanévzáró ün-
nepségén, hogy idősebb 
pályatársai is méltán megiri-
gyelhetnék! 

Juhász Bence a Szentpáli Szakkö-
zépiskolába jár, és a DBC-MISI 18 
esztendős sportolója. Az ifjúsági 
Európa-bajnokságról kötöttfogású 
harmadik helyezéssel térhetett haza. 
Itthon, a felnőtt országos bajnoksá-
gon szabadfogásban második, kö-
töttben harmadik lett. A korosz-
tályos utánpótlás-bajnokságokon 
(U23, junior, ifjúsági) mindkét fo-
gásnemben bajnoki címet szerzett. 
Huszonegyszeres magyar bajnok, 
junior válogatott. Tekintélyt, tiszte-
letet és elismerést kiváltó eredmé-
nyei alapján a Sportiskolák Orszá-
gos Szövetsége által kiírt pályázaton 
kiérdemelte Az év birkózója címet.

– Mikor ismerkedett meg a 
sportággal?
– Ötéves koromban. Akkoriban 

Eger közelében lakott a család, és 
ahogy mentünk hazafelé az óvodá-

ból, anyukámmal mindig benéz-
tünk a birkózók edzésére, amit tör-
ténetesen az édesapám vezetett.

– Így már érthető a vonzódás! 
Most is ő foglalkozik önnel?
– Igen, de rajta kívül az edző-

im között tudhatom Repka Atti-
lát, megyénk egyetlen olimpiai baj-
nokát, valamint Lakatos Győzőt 
is. Szerencsére mindhárom szak-
embertől sokat tanulhatok. Egyéb-
ként gyorsan elköteleztem magam 
a sportág mellett, a birkózáson kí-
vül tulajdonképpen csak a tornával 
kacérkodtam egy darabig.

– Edzőtáborból jött haza. Mi-
lyen események várnak önre?
– Két hét Tatán, aztán másfél Bu-

dapesten, és jöhet a junior Európa-

bajnokság! Az eseménynek Szerbia 
ad otthont, szeretnék helytállni. A 
vetélytársakról nincs sok informá-
cióm, de ez talán nem is baj, majd a 
szőnyegen feltérképezem őket. Júli-
usban ismét táborba megyek, majd 
következik a junior világbajnokság, 
amely ugrás a sötétbe.

– Ha ki kellene valamit emelni 
az erényei közül, mit említene 
elsőként?
– A kondíciómat. Szerintem jól 

bírom erővel a mérkőzéseket, azt is 
mondhatom, hogy nem fáradok el. 
Persze, ennek érdekében rengete-
get futok, és erősítek is.

Az interjú hosszabb változata a 
minap.hu-n olvasható!

Doros László

HIrdetés

Vége a szezonnak, jöhet az NB I!
Vereséggel búcsúzott a má-
sodosztálytól a DVTK, a 
jövő hétig a pihenésé a fő-
szerep.

Tartalékos csapattal 2–1-es ve-
reséget szenvedtek Oroshá-
zán a Diósgyőr labdarúgói, akik 
a találkozót követően – a ko-
rábban elengedett Gal, Luque, 
Abdouraman, Menougong és 
Lippai után – megkezdhették 
megérdemelt szabadságukat. A 
vendégek gólját Budovinszky 
Krisztián szerezte, de említést ér-
demel még Ivan Radoš is, aki Taj-
ti Norbert sérülése után vakáció-
járól tért vissza a kapuba, és lett 
a szurkolók szavazatai alapján a 
DVTK legjobbja a szezonzárón.

Nem jut azonban sok idő a pi-
henésre, hiszen a tervek szerint 
június 22-én már edzésen van je-
lenése a piros-fehér labdarúgók-
nak. A hírek szerint nem lesz tá-
vozó a csapatnál, viszont több 
játékos is érkezhet – José Luque 
után akár Spanyolországból is.

Ami biztos, a klub már lekö-
tött két felkészülési mérkőzést 
szlovákiai ellenfelek ellen: júni-
us 25-én a szlovák másodosztály-
ban szereplő Rimaszombat, míg 
július 9-én az élvonalbeli Eper-
jes gárdája ellen lép pályára Ben-
czés Miklós csapata – tájékozta-
tott Sztavinovszki Botond, a klub 
technikai igazgatója. Jövő héten 
az is kiderül, milyen sorrendben 
játszik az együttes ellenfeleivel a 
2011–2012-es kiírásban, kedden 
tartják ugyanis az élvonalbeli baj-
nokság sorsolását a Magyar Lab-
darúgó-szövetség székházában. 
A bajnokság július 15-én, pénte-
ken rajtol.                                       S. P.

Harc az NB I-ért
A nagyok után a DVTK U19-es gár-
dája is felkerülhet az első osztályba: 
György Gábor játékosai az első aka-
dályt sikerrel vették – a Jászberényt 
búcsúztatták –, míg a Vác elleni pár-
harc visszavágóját (az első mérkőzé-
sen: 1–1) szombaton rendezik. Az 
NB I-es kiemelt bajnokságba jutás-
hoz ezen kívül még egy fordulón 
kell túljutnia az együttesnek.

Az utolsó meccs legjobbja, Ivan 
Radoš | fotó: M. L.

A legnagyobb öröm, 
hogy újra megköszönhetjük

A tavalyi nemzetközi díj után idén újabb elisme-
résben részesült a Balogh Autóházak: a 2010. év 
Nissan-márkakereskedője lett.

A legnagyobb öröm az, hogy újra megköszönhetjük 
– mondta Balogh Attila, a cég ügyvezetője –, hiszen 
nagyon kemény év áll mögöttünk. A legjobbnak 
lenni nagy teher is, különösen ilyen gazdasági kö-
rülmények között. Hősködés helyett azonban meg-
köszönöm hűséges vásárlóink és kollégáink támo-
gatását, hiszen csak velük érhettük el sikerünket. 

1998-ban vállaltuk el a Nissan képviseletét me-
gyénkben, mára ez az egyik legkedveltebb borso-
di autómárkává vált. érik a Peugeot sikere is, de azt 
több tényező is befolyásolja. A már-
ka minősége már kiváló, viszont fon-
tos, hogy ezt el is higgyék – hiszen a 
jó hír mindig lassabban terjed... A mi 
feladatunk, hogy minél több vásár-
ló mondhassa ezt el ismerőseinek, 
személyes tapasztalatai alapján. elé-
gedettek lehetünk, hiszen alig egy 
év alatt már megdupláztuk a Peu-
geot helyi piaci részesedését, de 
szeretnénk itt is piacvezető pozíció-

ba kerülni! Hamarosan a Peugeot Professional part-
nerévé válunk, hogy még jobb árakkal csábítsuk flot-
tapartnereinket.

Az ünnepléshez hozzátartozik az ajándék is! Meglé-
vő partnereinknek öröm, hogy a két márka szinergi-
áit kihasználva szervizáraink olcsóbbak lehettek, új 
partnereinknek pedig egyedi autócsere-lehetőséget 
kínálunk. Munkánk során nap mint nap tapasztal-
juk, hogy sokan cseréltek volna már autót, de a sváj-
ci frank drágulása ezt lehetetlenné tette. számukra 
megoldást jelenthet, hogy régi autójukra egyedi hi-
tellezárási támogatást nyújtunk CHF-enként 30 fo-
rint értékben. Nézzünk egy példát! Ha a svájci frank 
210 forint, akkor úgy számoljuk be a gépkocsit, mint-

ha 180 forint lenne. ebből könnyeb-
ben tehermentesíthető a régi autó. 
Nem hitelcserét ajánlunk, a lehető-
ség készpénzes vásárlás esetén is 
adott a Nissan- és a Peugeot-ügyfe-
leink számára.

Balogh Autóházak
Nissan és Peugeot Márkakereskedés 
3529 Miskolc, Középszer 98.
Tel.: 46/555-400
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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?

Zöld Nyíl és nyár
A nyári szünidő megkezdésével a Zöld Nyíl villa
mos projekt nem megy szabadságra. Elmondhat
juk, hogy május végére nincs olyan hely a város 
keletnyugati tengelyén a Thököly utcától Felső
Majláthig, ahol a projekt ne lenne jelen.

Az ütemtervnek megfelelően gőzerővel folyik a mun-
ka, hogy megvalósuljon a kitűzött végcél: december 31-
re kész legyen az új pálya a meghosszabbítás szakaszá-
val együtt. 

A kivitelező Miskolci Zöld Nyíl 2009 Konzorci-
um több mint 200 embere dolgozik jelen pillanatban a 
villamospálya nyomvonalán, gyakran nyújtott műszak-
ban és rendszeres hétvégi, esetenként éjszakai munka-
végzéssel. A kemény munka eredményeként a tervek 
szerint az őszi iskolakezdésre a villamosok a Kilián vá-
rosrészi, úgynevezett betétvégállomásig fognak járni, a 

villamospótlózásra már csak ettől a szakasztól kezdve 
lesz szükség. 

Ez azt jelenti, hogy a miskolciaknak az elmúlt időszak 
kényelmetlenségei és nehézségei után nyár végére, ősz 
elejére már egyszerűbb lesz a városi közlekedés, mind a 
tömegközlekedéssel utazók, mind az autóval közlekedők 
számára.

A több mint egy éve kezdődött, az egész várost érin-
tő villamospálya-rekonstrukció eredményeként még az 
idén a Thököly utca és Diósgyőr végállomás között 5160 
pályaméter vágány fog megépülni, míg a meghosszabbí-
tás szakaszán 1128 pályaméter készül el 465 méternyi 
hurokfordulóval. Ehhez jön még a Tiszai pályaudvar és 
a Tüzér utca között található 200 méteres pályaszakasz 
felújítása is. Ez azt jelenti, hogy a Tiszai pályaudvar és 
Felső-Majláth végállomás között mintegy 11 kilométer-
nyi pálya kerül felújításra, építésre.

Akció! Akció!
coop, A jó szomszéd!

Újabb, nagyszabású akció várja vásárlóinkat 
valamennyi coop üzletünkben június 16–27-ig!
coop sajttal töltött pulykahús 1 kg  899 Ft
delikát 8 ételízesítô 75 g  129 Ft

Egységár: 1720 Ft/kg

kristálycukor 1 kg  299 Ft
karaván vák. kávé 2 x 250 g  889 Ft

Egységár: 1778 Ft/kg

coop töltött ostyaszelet, citrom, kakaós ízû 200 g  169 Ft
Egységár: 845 Ft/kg

coop üdítôital narancs-, ôszibarack-, almaízû 3 l pET  259 Ft
Egységár: 86 Ft/l

Fanta narancs 2 l pET  249 Ft
Egységár: 125 Ft/l

jacobs merido Aroma vák. kávé 250 g  449 Ft
Egységár: 1796 Ft/kg

Biopon Takarékos 2 kg  699 Ft
Egységár: 349,50 Ft/kg

június 6 – július 31-ig reklámáron kapható:
Rozsos, 4 magvas kev. szel. kenyér 350 g (ceres zrt.)  299 Ft

Egységár: 854,28 Ft/kg

Graham kenyér, teljes kiôrlésû 250 g  169 Ft
Egységár: 676 Ft/kg

keresse akciós termékeinket coop áruházainkban 
és legyen rendszeres vásárlónk!

Az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával megvalósuló TÁMOP 3.2.3/08/2-2009-
0056 azonosító számú, „Hagyomány-Tehetség-Korszerűség” 
elnevezésű, a Megyei Pedagógiai, Közművelődési és Sportin-
tézet, valamint az Ózdi Művelődési Intézmények konzorciumi 
együttműködésével megvalósított projekt keretén belül létrejött 
a BorsodAbaújZemplén Megyei Közművelődési Tudás
tár és Adatbázis. 

Helyben elérhető tartalmak:
• Helyismereti könyvek 
• Szakkönyvek, szakmai CD-k, DVD-k

Online elérhető tartalmak:
• Kutatások
• Tematikák, tananyagok
•  Helyismereti könyvek, szakkönyvek, szakmai CD-k, DVD-k 

katalógusa
•  Megyei képzőművészek, kulturális és közéleti személyiségek 

életrajzi adattára
• Fényképtár 
• Megye településeinek adatbázisai

Elérhető 2011. június 30tól a http://kulttura.hu címen.

EZ AZ IRODA 
ÖNMAGÁÉRT BESZÉL...

Miskolc belvárosában, a Kazinczy utcában megnyitott Mis
kolc egyik legelegánsabb üzlete, az Expert Holiday Utazási 
Iroda, mely eleganciájával lenyűgözte vendégeit az iroda hi
vatalos megnyitóján szerdán, melyet a város részéről dr. Zsi
ga Marcell alpolgármester úr nyitott meg.

A cég ügyvezetője, Baricska Emese elmondta, hogy a jól 
bevált, külföldre irányuló utazási csomagokon kívül az egye
di igények megvalósítására is nagy hangsúlyt fektetnek.

Belföldi utazásszervezőként pedig nemcsak a miskolciak igényeit kívánjuk 
figyelembe venni, hanem a Miskolcra irányuló idegenforgalom fellendítésé
ben is részt kívánunk venni, együttműködve a várossal.

Cégünk másik fő profilja az esküvőszervezés, mely Miskolcon először irodai 
keretek között várja a házasulandókat. Akár külföldi, akár belföldi házasságkö
tésről legyen szó, igyekszünk levenni a terheket az ifjú pár válláról. Természete
sen az elmaradhatatlan nászút megvalósításáért sem kell a szomszédba menni.

Irodánk honlapján már böngészhetnek, 
várja önöket a www.megbizhatoutak.hu

MÁTYÁS KIRÁLY GYÓGYSZÁLLODA***
HAJDÚSZOBOSZLÓ

HIHETETLEN FŐSZEZONI ELŐFOGLALÁSI AKCIÓ!!!
Foglalja le üdülését előre június 10. és június 30. között a főszezoni hónapokra, 

és hatalmas kedvezményekben részesül.

6 nAp/5 éJSZAKA JÚLIuS, AuGuSZTuS
Standard kétágyas szobában kétfős elhelyezéssel, félpanzióval:  

44 500 Ft/fő/5 éj
3 nAp/2 éJSZAKA JÚLIuS, AuGuSZTuS

Standard kétágyas szobában kétfős elhelyezéssel, félpanzióval:  
21 900 Ft/fő/2 éj

Áraink az idegenforgalmi adót nem tartalmazzák,  
mely 410 Ft/fő/éj és 18 éves kor felett fizetendő.

Csomag tartalma: szállás, félpanziós ellátás, a szálloda gyógy-, pezsgő-,  
váltófürdőjének, finn és infraszaunájának, fitness-részlegének használata

Érvényes: 2011. 06. 10–06. 30. között érkező foglalásokra
Gyermekárak szülőkkel egy szobában lakó gyermekek részére, pótágyon vagy 

babaágyon: 0–5 éves korig: térítésmentes, 5–12 éves korig: 3900 Ft/fő/éj
Akciós árainkból további kedvezmény nem vehető igénybe.

További részletekről érdeklődjön az alábbi elérhetőségeken:

4200 Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 17.
Tel.: 52/360-200 l Fax: 52/361-974

www.matyashotel.hu l matyashotel@t-online.hu
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Június 18. | szombat
15.00 | Markos Péter képzőművész emlékkiállí-

tásának megnyitója. Kós-ház
15.00–18.00 | Muzsikáló délután. Az MR3 Bar-

tók Rádió élő adása. Erzsébet fürdő
17.00–02.00 | Bartók + Verdi Nemzetközi 

Operafesztivál kísérőprogramjai. Belváros
18.00–24.00 | Múzeumok éjszakája. Ingyenes 

tárlatlátogatás. 21.00 órakor: Nyáresti kamarazene. 
Papp Sándor és Angyal Zsuzsa gitár-vibrafon duó 
koncertje. Herman Ottó Múzeum főépülete

15.00–02.00 |  VI. Fröccsfesztivál. Herman Ottó 
Múzeum papszeri épülete

18.00–24.00 | Múzeumok éjszakája. Ingyenes 
tárlatlátogatás, népi kézműves játszóház, a holland 
porcelánmúzeum interaktív festőműhelye. 20.00 
órakor: Latin dallamok, 21.00 órakor: Jazzinside 
koncert. Herman Ottó Múzeum papszeri épülete

15.00–22.00 | II. Fröccstúra. Nagyavasi pincék
17.00–02.00 | Múzeumok éjszakája a Miskolci 

Galériában. Rákóczi-ház
17.00 | Lobo Go!
18.30 | Zászlókiállítás. Megnyitó a Színészmúze-

um előtt
20.00  | GrafiTri – XXV. Miskolci Grafikai Triennále. 

Fandl Ferenc szubjektív tárlatvezetése
21.30 | Lépj le a képről!
22.30 | Czakó Péter és diákjai – mai zene, mai fül-

nek.  Állandó programok: Kell a ritmus! Feke-
te Júliával, Felvidéki Annával és Czakó Péterrel, 
Múzeumi-mix, Vinyl Csoport, Utolsó szó jogán. 
Installációk betűtésztából, Objekt az utcán, Er-
win Wurm egyperces szobrainak a remake-je!

18.00–02.00 | Múzeumok éjszakája. Színház-
történeti és Színészmúzeum
Kiállítás: Major Tamás arcai

18.00 | Dorka játszóháza. Játszóház gyermekszí-
nészekkel

19.00 | A múzeum pantomimja
20.00 | Sanzonstaféta I. Varga Andrea estje
21.30 | Sanzonstaféta II. Kriston Milán estje

10.00 | VII. Magyar Fényünnep. Diósgyőri vár
10.00 | Regős ünnep. Fellépők: Regős Fehér Tálto-

sok, Fényhozó Hun-Magor Dobkör, Sziránszky 
József, Fehér Holló Üskü

13.00 | Fényviadal íjászoknak
17.00 | Nemzettudat megerősítése előadássorozat
19.00 | Köszöntőt mond Kriza Ákos polgármester
 22.00 | Közös dobolás hazánkért, nemzetünkért
22.30 | Fényviadal csapatának tüzes nyilazása
23.00 | Éjszakai viadal íjászoknak

17.00 | Miskolci Dance Studió vizsgaelőadása. 
Művészetek Háza

Június 19. | vasárnap
18.30–02.00 | Bartók + Verdi Nemzetközi 

Operafesztivál kísérőprogramjai. Belváros
10.00 | VII. Magyar Fényünnep. Diósgyőri vár

10.00 | Wass Albert: A szentek zendülése. Bemutat-
ja a Wass Albert Sziklaszínház

12.00 | Fényviadal íjászoknak
17.00 | Nemzettudat megerősítése előadássorozat
21.00 | Wass Albert: Ember az országút szélén. Be-

mutatja a Wass Albert Sziklaszínház.
17.00 | ELTE’s Best Dance Crew’s évzáró gála. 

Művészetek Háza
19.00 | Üstökös Tehetségkutató Musical- és 

Operettshow. Ady Endre Művelődési Ház

Június 20. | hétfő
10.00 | VII. Magyar Fényünnep. Diósgyőri vár

10.00 | Rovásíró verseny. Diósgyőri Református Ál-
talános Iskola

16.00 | Szabir Lovasíjászok bemutatója. 
16.30 | Forgatag Egyesület íjászbemutatója. 
17.00 | Hejő Törzs népi játékokon alapuló lovas-

bemutatója. 
18.00 | Kinizsi Pál rockopera – Nagyabonyi Színkör 
20.00 | Földgyógyító Dobünnep.

18.00 | Egy vendég Miskolcon. Verebics Ágnes 
festményekből, printekből és lightboxokból álló ki-
állításának megnyitója. Művészetek Háza

Június 21. | kedd
09.00 | VII. Magyar Fényünnep. Diósgyőri vár-

fürdő
09.00 | Nemesedés. Nemzetségfők tanácsa és fo-

gadalomtétele
12.00 | Tűzszertartás Elemek köszöntése. Fellépnek: 

Fényhozó Hun-Magor Dobkör
18.00 | Nemesedés
19.30 | Kürtösök. Fényhozó Hun-Magor Dobkör
20.50 | Lovas Fényvivők bevonulása, a Kárpát-me-

dence szellemi, lelki egységének megerősítése
22.00 | Közös meditáció
23.00 | Tűzönjárás
Állandó program: Mesterek útja.

18.00 | Irodalmi rádió a kortárs költészetért. 
Művészetek Háza

Június 22. | szerda
16.00 | Töltsön egy dalos délutánt Dargai Bélá-

val. Arany Alkony Hangadó Klub közreműködésé-
vel. Őszi Napsugár Szociális Otthon

Június 23. | csütörtök
18.00 | T-Dance Tánc Centrum évzáró gála. Mű-

vészetek Háza
20.00 | Jazz 7 koncert a jazz klubban. VOKE Vö-

rösmarty Mihály Művelődési Háza

Június 24. | péntek
19.00 | A grúz vihar. A Kaukázusi Grúz Nemzeti 

Táncegyüttes előadása. Művészetek Háza

Június 26. | vasárnap
20.00 | Esőember. Főbb szerepekben: Kulka Já-

nos, Nagy Ervin, Garas Dezső/Kézdy György, Cseh 
Judit, Urbanovits Krisztina, Simicz Sándor. Művé-
szetek Háza

A miskolc televízió műsorA ››››››››››››
Június 20. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Épi-Tech, házépí-

tők magazinja (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 
19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Névjegy, a Miskolc TV magazinműsora 19.35 Múlt-kor, válogatás a Miskolc 
Televízió archívumából 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló 
(Hálózat TV) 21.00 Tigrisszív, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–
06.00 Képújság.

Június 21. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Viva Natura – Életmód 
magazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Sportpercek, a Miskolc TV sportmű-
sora 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Múlt-kor, válogatás a Miskolc Televízió archívumából 20.00 Miskolc Ma 
(ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Az édes élet, olasz–francia film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Június 22. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Ne kockáztass!, 
egészségmagazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti maga-
zin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Lengyel tájakon, kisfilm 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló (Háló-
zat TV) 21.00 Csendes vadász, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Június 23. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Biztonsági 
zóna (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Összetartozunk, kisfilm 19.00 Mis-
kolc Ma (ism.) 19.25 „50 éve, 40 éve… A cigányokról a párthatározat és a Kemény István-féle felmérés 
évfordulóján” című konferencia, 6. rész 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 A férfi, 
aki a Ritzben lakott, amerikai film 1. rész (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Június 24. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Irányjelző, autós 
magazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 
Miskolc Ma (ism.) 19.25 Múzsa, kulturális magazin 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat TV) 
21.00 A férfi, aki a Ritzben lakott, amerikai film 2. rész (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Június 25. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Science Club 
(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 (Há-
lózat TV) 23.00–07.00 Képújság.

Június 26. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Bencze-show (Há-
lózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló magazin 18.25 Kilátó, közéleti magazin (váloga-
tás a hét riportjaiból, beszélgetéseiből) 19.00 Krónika (ism.) 19.25 Múzsa, kulturális magazin (ism.) 20.00 Kró-
nika (ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Trópusi hőség, kanadai film (Hálózat TV) 23.00–07.00 Képújság.

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). 

Június 23–29. | szerdáig | 17.00 Hangtükör; feliratos, svájci–finn–né-
met dokumentumfilm | 12 | (Béke-terem) | 17.30 Thor; amerikai akciófilm 
| 12 | (Uránia-terem) | 19.30 Üvegtigris 3.; magyar vígjáték | 16 | (Béke-terem) 
| 20.00 Instant dohány; feliratos svéd thriller | 16 | (Uránia-terem).

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

minta: filmcím (felirat/szinkron) 
| korhatár | kezdési időpontok

A pap (MB digitális 3D) | 16 | 12.45, 
19.45–21.30 (péntek–szombat)
Super 8 (MB) | 16 | 11.15, 13.30, 15.45, 
18.00, 20.15–22.30 (péntek–szom-
bat)
Szerelem kölcsönbe (MB) | 12 | 
11.00, 13.15, 15.30, 17.45, 20.00–
22.15 (péntek–szombat)
Az igazság ára (F premier) | 16 | 
10.45, 14.30, 19.30
Koszorúslányok (MB premier) | 16 
| 11.30, 14.00, 17.30, 20.00–22.30 
(péntek–szombat)
Kung-fu Panda 2 (MB digitális 3D) 
| 12 | 10.30, 12.30, 14.15, 16.00, 18.00
Kung-fu Panda 2. (MB) | 12 | 11.30, 
15.15

X-Men: Az elsők (MB) | 16 | 12.00, 
17.00–22.00 (péntek–szombat)
Cinemaestro – Falstaff | BA |15.00 
(szombat)
Karib-tenger kalózai: Ismeretlen 
vizeken (MB digitális 3D) | 12 | 10.00, 
14.45 (kivéve szombat), 17.30, 20.15
Karib-tenger kalózai: Ismeret-
len vizeken (MB) | 12 | 13.30, 16.15, 
19.00–21.45 (péntek–szombat)
Másnaposok 2. (MB) | 16 | 13.15, 
16.30, 18.30, 20.30–22.30 (péntek–
szombat)
Rio (MB) | KN | 10.00

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 16–június 22. ››››››

HIrDetés

HIrDetés

» Vasárnaponként nem lesz szentmise a nyár folyamán, június 
19. és szeptember 4. között a Zárdakápolnában reggel fél 8-tól, 
csak a délután 5 órai szentmiséket tartják meg. Ugyanígy e két 
dátum között elmaradnak a Kálvária-kápolna vasárnap délelőtt 
fél 11 órai szentmiséi is.
» A karizmatikus közösségek lelkinapját rendezik meg a mino-
rita templomban június 18-án, szombaton délelőtt 9 és délután 5 
óra között. Másnap, vasárnap délután 4 órakor itt rendezik meg a 
Fráter György Katolikus Gimnázium tanévzáró Tedeumát.
» A KÉSZ miskolci csoportja rendezésében június 23-án, csü-
törtökön délután 4 órától a Miskolci egyetem könyvtárában a 
Nézzük együtt… program keretében megismerkedhetnek a 
látogatók a selmeci műemlék könyvtárral, majd megtekinthe-
tik Nagy Gábor könyvtáros Hiánypótlás című fotókiállítását a 
könyvtár előcsarnokában.

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

Ismét nyit a lillafüredi Palota Terasz!
Júniustól egész nyáron keresztül minden szombaton 

és vasárnap ízletes és változatos ételekkel, specialitásokkal 
várjuk kedves vendégeinket.

Szombatonként à la carte, vasárnaponként pedig bőséges 
büféválasztékkal 2800 Ft/fő áron és egy pohár pezsgővel 

kedveskedünk régi és leendő vendégeinknek. Fogyasszon el 
egy fenséges ebédet a Hunguest Hotel Palota teraszán és 

gyönyörködjön a Hámori-tó látványában élő tangóharmónika-
zene kíséretében.

Fedezze fel szállodánk megújult 
wellness-paradicsomát!

Élménymedence, sókamra, kültéri összeköttetésű finn szauna, 
taposó- és merülőmedencék, feszített víztükrű úszómedence, 
finn szaunák, infraszauna, pezsgőfürdő, gőzkabin használata 

teszi felejthetetlenné pihenését.
Belépőjegyek ára: hétköznapokon 2800 Ft/fő/alkalom.  

Nyitva tartás: 7.00–21.00 óra.

Nyitva tartás: 
szombaton 12–20 óráig, 

vasárnap 12–16 óráig
Asztalfoglalás: 3517 Miskolc-
Lillafüred, Erzsébet sétány 1. 

Tel.: 46/331-411, 400-126. 
Fax: 46/533-203

hotelpalota@hunguesthotels.hu,  
www.hotelpalota.hunguesthotels.com

Jegyek és információk a Mûvészetek Háza jegypénztárában  
06-46/508-844, valamint  

honlapunkon: www.muveszetekhazamiskolc.hu

Július 7., csütörtök, 21.00 óra 
Csókol anyád! – Orlai Produkció
Szereplők: Vári Éva, Nagy Ervin

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:
FranCia négyes, 
avagy négyen a kanaPén
Főbb szerepekben: Gregor Bernadett, 
Szabó Zsófi, Németh Kristóf

Július 21., csütörtök, 21.00 óra 
CZUkor sHoW – Orlai Produkció
Házigazda: Hujber Ferenc

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
Szereplők: Fullajtár Andrea, Őze Áron

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

Miskolctapolcai Nyár 2011
akropolisz szabadtéri színpad

VII. Magyar Fényünnep – június 18., 
szombat–21., kedd, diósgyőri vár

Fröccsfesztivál – június 18., szombat
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Új lakók   
Párt kapott a Miskolci Állat-

kert és Kultúrpark trópusi házá-
ban lakó Liszt-majmocska (más 

néven gyapjasfejű tamarin). A 
hím állat tavaly nyáron érkezett 

a csehországi Ostravából, és a faj 
európai tenyészprogramjának 

kö szönhetően most társat kapott 
– a hatéves nőstény a Nyíregy-

házi Állatparkból költözött Mis-
kolcra. A majmocskák látható-

an elfogadták egymást társként, 
a vadaspark munkatársai bíznak 

benne, hogy hamarosan csalá-
dot is alapítanak majd. Újdonság 
a vadasparkban, hogy a madár-

tóra egy Bahama-réce pár került 
új fajként, valamint három haty-

tyúfiókát is nevelnek a szüleik.
(fotó: Veress Tamás)

Hang a színfalak mögül
Zelenka László azért dol-
gozik, hogy a hangok a 
legtökéletesebb formájuk-
ban jussanak el a közön-
séghez.

Zelenka László 2007 novembere 
óta a Miskolci Nemzeti Színház 
hangtechnikusa, ám az ország 
majd’ minden pontjára eljutott 
már munkája révén.

– 2002-ben volt az első iga-
zi hangtechnikusi munkám, bár 
előtte is benne voltam ebben a 
miliőben – mondja a technikus, 
aki szerint a tanulás egyik legfon-
tosabb állomása, hogy tudja alá-
zattal végezni a munkáját.  Ami-
hez őt a véletlen sodorta.

– Egyik barátom megkérdez-
te, hogy van-e kedvem egy kis 
zsebpénzt keresni. Hangfala-
kat kellett pakolnom, de nagyon 
megtetszett ez a közeg, így bele-
tanultam a hangtechnikusi szak-
mába, majd papírt is szereztem a 
képzettségemről – mesélte a kez-
detekről. Azóta az összes miskol-
ci rendezvényeken hangosított 
már – most épp az operafeszti-
vál Szent István téri rendezvé-

nyeinek hangzásáért felelt –, sőt, 
megfordult már az EFOTT és a 
Sziget fesztivál keverői mögött is. 

Fontosnak tartja, hogy mun-
kájával az emberek szórakozá-
sához tesz hozzá valami pluszt, 
ám nagy a felelőssége is, hiszen 
a rossz hangosítás elronthat egy 
egész előadást.

– Azt szeretem legjobban a 
munkámban, hogy nem mo-
noton, nem vagyok bezárva – 
hangsúlyozza. – Egyik kollégám 
fogalmazta meg rendkívül talá-
lóan, és ezzel magam is egyetér-
tek: ebben a szakmában minden 
nap máshol látom a napfelkeltét 
– teszi hozzá Zelenka László.

Kiss J. | fotó:  Mocsári L.

köztünk élnek ››››››››››››

bestseller ›››››››››››››

Ablonczy Balázs:  
A visszatért Erdély 1940–1944
A második bécsi döntés értelmében a 
honvédség 1940. szeptember 5-én reg-
gel átlépte a trianoni békeszerződésben 
megállapított magyar–román határt. Ez-
zel Észak-Erdély ismét Magyarország ré-
sze lett 50 hónapra.

Ablonczy Balázs könyve ennek a bő 
négy évnek a krónikája. Bemutatja, ho-
gyan lett Észak-Erdély újra magyar terü-
let, milyen eszközökkel igyekezett a ma-

gyar kormányzat magyar nemzeti térré átformálni, hogyan próbálta 
megtartani a területet, s hogyan veszítette el újra.

Bartos Erika:  
Bogyó és Babóca  
– Évszakos könyv
A könyvben négy évszak, 
négy mese jelenik meg. A 
tavasz témája nem is le-
hetne más, mint a virágül-
tetés, ám Babóca tulipán-
jai alig bújnak ki a földből, 
Baltazár egyből végig is 
száguld gördeszkájával 
a kiskerten. Bogyó nyáron palacsintával lepi meg barátait, ősszel 
együtt szüretelnek a Százlábú szőlőjében. Télen pedig sorra épül-
nek a hóemberek a dombon.

160 éve, 1851. június 12-
étől „házainkat numerizálják” 
– olvastuk a város krónikájá-
ban. A házak folyamatos szá-
mozásával először 1817-ben 
találkozunk, amikor a Zsolcai 
kaputól kiindulva a telkek kap-
tak számot. Új számozással ta-
lálkozunk az 1880. évi népes-
ség-összeírás során is. 

140  éve, 1871. június 13-
án megnyitották a Miskolc – 
Bánréve – Fülek vasútvonalat. 
Ez azt jelentette, hogy meg-
történt Gömör megye vas-
gyárainak és bányáinak ösz-
szekapcsolása a kereskedelmi 
központtá és vasúti csomó-
ponttá vált Miskolccal. 

112  éve, 1899. június 17-
én avatták fel a Népkert ke-
leti, később Erzsébet kertnek 
nevezett részében a királyné 
mellszobrát. Alkotója Stróbl 
Alajos. Ez Magyarország első 
köztéri Erzsébet-szobra, amely 
eredetileg két méter magas vö-
rös kőtalapzaton állt. 

Folyamatosan működik ingye-
nes jogsegélyszolgálatunk. Ha 
jogi természetű problémájuk 
vagy kérdésük van olvasóink-
nak, írják azt meg, és küldjék el 
szerkesztőségünk címére: 3525 
Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A 
borítékra írják rá:  „Minden-
kit érhet jogeset”. Elektronikus 
úton is elküldhetik kérdésüket: 
info@mikom.hu. Jogi szakér-
tőink, dr. Strassburger Gyula 
és dr. Tulipán Péter ügyvédek 
írásos válaszukkal állnak szíves 
rendelkezésükre!

Hétforduló ›››››››››

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

Névadó – Budai József
A Népkert déli határát 
jelentő, a Csabai kapu-
ból nyíló utca, amely ke-
leti irányban a Kinizsi 
Pál utcáig tart. 1940-ben 
kapta elnevezését, koráb-
ban Losonczi Farkas Ká-
roly, Miskolc első polgár-
mestere nevét viselte.

Budai József a Kolozs-
vári Egyetemen szerzett földrajz–
természetrajz szakos tanári dip-
lomát. Országjáró körútja során 
kertész, növénynemesítő vált belő-
le. Így került Miskolcra, s 1896-tól 
a református főgimnáziumban ta-
nított. Megírta Miskolc és környé-

kének növénykultúráit, 
gyűjtött a Nemzeti Mú-
zeum és a miskolci mú-
zeum számára is. Főleg 
alma- és körtenemesítés-
sel foglalkozott, s ezeket 
mind 1848-as hősökről 
nevezte el. Lapszerkesztő 
és rendszeresen publiká-
ló tudós volt, aki az elis-

meréseket éppúgy visszautasította, 
mint a többször felkínált ország-
gyűlési képviselőséget. 

(1851–1939 között élt, védett 
síremléke a tetemvári Deszkate-
metőben található.)

D. I.

Üvegtigris 3
Egy fogpiszkáló, egy lövés, egy meg-
keseredett orvos és egy luxusautó 
elég ahhoz, hogy Lali meghozza éle-
te nagy döntését: mindent maga mö-
gött hagy, és lelép. A fővárosi sztár-
ügyvéd, Feri váratlan látogatást tesz 
az Üvegtigrisnél. Ugyan nem terve-
zi, hogy a büfében marad, ahogyan Lali sem tervezi, hogy budapesti 
Bentley kabriójában marad, mégis így alakul. Élete mindenképp meg-
változik, nehezebb lesz a Tigrisen innen és a Tigrisen túl is.

magyar vígjáték, 100 perc, korhatár 16 év
Művészetek háza, Béke-terem, június 23–29., 19.30

filmajánló ›››››››››››

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

Elfogyott a Hold 
Teljes holdfogyatkozás volt szerdán este. 

Az égi jelenséget hazánkból, így Miskolc-
ról is, szabad szemmel is látni lehetett. 

A nyári napfordulóhoz közeli időpont-
nak köszönhetően a Hold végig alacso-

nyan volt látható. A részleges fogyatkozás 
21.23-kor kezdődött, a teljes holdfogyat-

kozást 22 óra 13 perckor lehetett látni. 
Az égi jelenség éjfél után ért véget.  

(fotó: Mocsári L.)

HIrdeTéS

Akkor és most... A Rudolf gyalogsági laktanya a XIX. század 
utolsó negyede laktanya-építési programjának hiányosan megmaradt 
építészeti terméke. Adler Károly tervei a Zsolcai kapu – Eperjesi u. – 
Apponyi A. u. – Laktanya utcák által határolt tömbben 1896-ra épült 
fel. (A laktanya egykor 19, különféle épületből állt.) Képünk a bejárat-
tól keletre és nyugatra álló két főépületet ábrázolja. 1921-től a m. kir. 
Görgey Artúr 13. honvéd gyalogezred állomásozott itt, 1962-től pedig 
itt alakult meg a 2. Honi Légvédelmi Hadosztály. Az 1944. június 2-ai 
bombázások során a laktanya épületei is károsodtak. Funkciójára pedig 
csak a Hatvanötösök útjáról nyíló honvédtoborzó iroda emlékeztet. Az 
1976–1978 között épült felüljáró átalakította a laktanya környezetét is. 
(Gyurkó Péter képeslapja, dobrossy István szövege, Mocsári László fotója)


