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A VÁROS LAPJA

Miskolci Napló
bajnok lehet 
a Vénusz
a vasárnapi találkozón meg-
szerezheti a bajnoki címet is a 
dvtk-vénusz!  
sport | 9. oldal

apartman 
hotel lesz
apartman hotelként üzemelhet 
nyár közepétől a görgey utca 4. 
szám alatti társasház.  
a város | 3. oldal

Átalakuló 
„bartók+…” 
június 8-án kezdődik és 17-éig tart 
a „bartók + puccini 2012” Miskolci 
operafesztivál.  
a város | 4. oldal

Testvérvárosi találkozó

Asan és Miskolc testvérvárosi kapcsolata több is lehet, mint egy ba-
ráti együttműködés. A két fél dolgozik azon, hogy gazdasági, oktatá-
si, turisztikai tartalommal is megtölthessék ezt a kapcsolatot. 

» részletek az 5. oldalon

A biztonságérzetünkért
Összeállításunkban újra „be-
leolvasunk” a városi rendőr-

kapitányság éves beszámoló-
jába, és egy-két, az elmúlt év 
hangot kapott problémáival 

is foglalkozunk.
» részletek a 8. oldalon

Fonóval indul a miskolci fesztiválhónap
Pénteken kezdődött és egé-
szen vasárnap estig tart a 
XVI. Borsodi Fonó, melynek 
a hagyományoknak megfe-
lelően a diósgyőri vár ad ott-
hont. A város támogatásával 
idén háromnaposra bővült 
folkfesztivál a nyitánya a jú-
niusi fesztiválhónapnak. 

A Borsodi Fonóból a héten több-
ször is ízelítőt kaphattak a miskol-
ciak. Kedden indult el először a 
„Borsodi Fonó Villamos”, a szerel-
vényen Kriza Ákos, Miskolc pol-
gármestere elmondta, a folkfesztivál 
a miskolcia kat éppúgy várja, mint a 
messziről jött látogatókat, kicsiket és 
nagyokat. A szervezők olyan prog-
ramokat állítottak össze, ahol a há-
rom nap alatt mindenki megtalál-
ja a számítását. A fesztiválvillamos 
csütörtökön is járt, és a Szinva tera-
szon is ízelítőt kaphattak a Borsodi 
Fonó hangulatából az arra járók. 

A Fonó második napján, szom-
baton délután kimondottan a kis-

gyermekes családoknak szólnak a 
Manó-Fonó programjai, ez ked-
vezményesen, egyszerű várbelépő-
vel is látogatható, 6 éven aluli gyer-
mekeknek pedig a belépés díjtalan.

Annak érdekében, hogy a fesz-
tivállátogatók szórakozása a lehe-
tő legkevésbé zavarja a miskolci-
ak nyugalmát, a zenei színpadokon 
speciális hangtechnikai berendezé-

sekkel, méréssel biztosítják, hogy az 
előírásoknak megfeleljen a zajhatás. 
A fesztivál valamennyi napon éjjel 1 
órakor zárja kapuit. 

» részletes programok a 11. oldalon

Kátyúznak a miskolci utakon

Több mint kétszáz utcában ja-
vítják a burkolatot, folyamato-
san, heti turnusokban 4-5 mun-

kacsoport dolgozik az úthibák 
elhárításán. 

» cikkünk a 3. oldalon

HIrdeTés

Újra kosárlabda Eb Miskolcon

Miskolcon rendezik július 12. és 
22. között a női U16-os, A-diví-
ziós kosárlabda Európa-bajnok-

ságot. Az U16-os válogatott pén-
tektől Miskolcon készül.

» cikkünk a 3. oldalon

Évadzáró, köszönettel
Évadot zárt csütörtökön a mis-
kolci teátrum. Az ünnepi esemé-
nyen ezúttal is átadták a minden 
évben odaítélt díjakat (képün-
kön a díjazottak), de elbúcsúzott 
a színház több művésztől, eddi-
gi igazgatójától, Halasi Imrétől, il-
letve működési módjától, hiszen 
június 1-jétől Miskolci Nemzeti 
Színház Nonprofit Kft.-ként mű-
ködik tovább. A társulati szavazás 
eredményeként Az évad legjobb 
színésze díjat Molnár Erik, a leg-
jobb színésznőét Varga Andrea 
kapta. » folytatás a 4. oldalon

Megérkeztek a mangalicák
Megérkezett az első 26 manga-
lica a Miskolci Agrokultúra Kft. 
bedegvölgyi telepére. Hamarosan 

további negyven várható még, a 
Start program finanszírozásában. 
A szükséges állatorvosi vizsgála-
tok után 46 szürke marha is érke-
zik ebben a hónapban. 

A Miskolci Agrokultúra Kft. 
év elején alakult meg, a Miskolc 
Holding Zrt. tagvállalataként, a 
város mezőgazdasági területei-
nek a hasznosítására. A cég tevé-
kenységének fő területei az állat-
tenyésztés, a gyepgazdálkodás, 
valamint a kertészet, illetve – eh-
hez kapcsolódóan – az úgyneve-
zett „hulladékhő” hasznosítása a 
fóliasátrakban. 

» folytatás a 3. oldalon

Támogatott  
darugyár
Aláírták a támogatási szerződését a 
finn darugyárnak június 1-jén. Az 
Új Széchenyi Terv Ipartelepítés pá-
lyázatán támogatást nyert projekt 
a Konecranes finn vállalatcsoport 
legújabb közép-európai beruházá-
sának egy részét fogja át, melynek 
keretében a Miskolci Ipari Parkban 
új gyártóközpontot hoz létre csak-
nem 2,2 milliárd forintos beruházás 
keretében, közel 1 milliárd forintos 
uniós támogatásból. Ezzel átlagosan 
181 új munkahely jön létre a fenn-
tartási időszak végéig. 



a város lapja
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Miskolci Napló
a város lapja

» Földesi Norbert (MSZP) | az 5. számú választókörzet önkormányzati képvi-
selője lakossági fogadóórát tart június 8-án, pénteken délután fél 5-től a Herman Ottó 
Általános Iskolában (Gesztenyés u. 25.).

» Bazin Géza (MSZP) | a 17. számú választókörzet önkormányzati képviselője 
lakossági fogadóórát tart június 5-én, kedden délután fél 5-től 6 óráig a Perecesi Közös-
ségi Házban (Bollóalja u. 160.).

» Jakab Péter (Jobbik) | önkormányzati képviselő lakossági fogadóórát tart 
június 7-én, csütörtökön délelőtt 11 órától a Jobbik miskolci irodájában (Széchenyi u. 
52. sz.).

» Pakusza Zoltán (Jobbik) | önkormányzati képviselő lakossági fogadóórát 
tart június 7-én, csütörtökön délelőtt 11–12 óra között a Jobbik miskolci irodájában 
(Széchenyi u. 52.).

fogadóóra ››››››››››››››››››››››››

» Módosított határidő! A Nemzeti Élel-
miszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) június 30-
áig mulasztási bírság kivetése nélkül elfogadja 
az élelmiszerlánc-felügyeleti díj kapcsán bekül-
dött bevallásokat, illetve ugyanaddig lehetősé-
get biztosít a beküldött bevallások módosítására. 
Az élelmiszerlánc-felügyeleti díjat az idén először 
kell bevallani és megfizetni. A NÉBIH ügyfélszol-
gálatára érkezett kérdések, észrevételek alapján 
a hivatal biztosítani kívánja az ügyfelek számára 
adataik pontosítását, kiegészítését, illetve pótlá-

sát. A július 31-ei befizetési határidő nem módo-
sul. További információk: http://www.nebih.gov.
hu, illetve felugyeletidij@nebih.gov.hu.

» Bővült a „pozitív lista”. Májusban a 
megyei vállalkozások közül mintegy 120 vállalko-
zás került fel az elismerést tanúsító „pozitív listá-
ra”. A folyamatosan frissülő vállalkozások címlistá-
ja letölthető a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 
honlapjáról, a www.nfh.hu weboldalról.

» Szakmai bizonyítvány. A Közlekedé-
si Felügyelőség tájékoztatása szerint az árufuvaro-

zó és autóbuszos személyszállítást végzők esetében 
– jogszabályi változás következtében – a tíz évnél 
régebben kiállított, szakmai alkalmasságot igazoló 
bizonyítványok csak továbbképzési igazolással ér-
vényesek. Az igazolás megszerzésének határideje 
június 30., melyet az engedély megtartása céljából 
a Közúti Jármű Főosztályon (Miskolc, Futó út 1.) kell 
bemutatni. További információ a 46/505-130-as te-
lefonszám 123 és 124-es mellékén kérhető.

» A világ megváltoztatói. A megyei Kor-
mányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szer-

ve a Föld napja alkalmából „Ki mondta, hogy nem 
tudod megváltoztatni a világot?” címmel internetes 
vetélkedőt hirdetett általános iskolák 4. osztályosai 
számára. A verseny célja volt a tanulók környezettu-
datos magatartásának kialakítása, hogy a követke-
ző nemzedék számára is megőrizzük a Földet és an-
nak természeti erőforrásait, szépségeit. Kilenc iskola 
csapatai mérték össze tudásukat. Az eredményhir-
detés június 7-én, csütörtökön délután 1 órától lesz 
a Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási 
Szervénél (Miskolc, Meggyesalja u. 12., IV. emelet).

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

Lomtalanítás
június 4. | hétfő
Komlóstető: Báthori sor, Cserfa, 
Gorkij sor, Hengerész, Komlóstető, 
Lejtő, Lomb, Nádastó, Nyírjes, 
Nyárfa, Olvasztár, Orgona, Paj-
tás, Puskin, Sás, Szántó K. J., Sze-
der magánházak, Szegedi, Töbrös, 
Vörösbérc. Kárpáti – Szabadság 
u. közti terület: Andrássy 44–86., 
Endresz Gy., Illyés Gy., Kárpá-
ti, Móricz Zs., Szabadság, Szarka-
hegy magánházak, Tamási Á. Szá-
mozott utcák: Harmadik, Hatodik, 
Hetedik, Kilencedik magánhá-
zak, Negyedik, Nyolcadik, Ötödik, 
Tizedik, Tizenegyedik.

június 5. | kedd
Diósgyőr Majláth-dél: Alsó Papír-
gyár, Árpád u. páratlan oldal, Bölcs, 
Csóka magánházak, Diófa, Ferenczi 
S., Fülep J., Hajdú, Hegyalja magán-
házak páratlan oldal, Hóvirág, Ke-
mény, Kiss tábornok páratlan oldal, 
Költő, Köztársaság, Lilla, Madách 

I., Márton bíró, Mokri-Mészáros, 
Nagy L. kir., Nyár, Páfrány, Pálma, 
Papír, Rigó, Szervezet, Táncsics tér 
magánházak. Felsőhámor: Loson-
czy I., Palota, Vadas J.

június 7. | csütörtök
Kilián észak-dél társasházak: Alko-
tás, Árvíz, Bálint, Benedek E., Bu-
dai N. A., Csortos Gy., Dorottya, 
Erdélyi, Gagarin, Hunfalvy P., Iri-
nyi J., Iván, Kacsóh P., Kandó K., 
Kempelen F., Kiss tábornok 34–46., 
Könyves K., Lányi E., Lorántffy Zs., 
Munkás, Szinyei M. P.

június 8. | péntek
Pereces: Barátság tér, Beller völgy, 
Bimbó, Bodza, Bollóalja, Csáby 
L., Csajkovszkij, Csehov, Cséti O., 
Debreceni M. tér, Erdő sor, Erenyő, 
Faller J., Fátyolka, Finkey J., Hérics, 
Híd, Jószerencse, Juhar, Kodály Z., 
Kőpad, Lauday J., Liszkay G., Med-
dő, Nagy László dűlő, Nefelejcs, Pá-
lya, Som, Szentistványi, Szirom, 
Ucekaj, Vadász.

Akció 2012. 06. 02-tôl 2012. 06. 08-ig
Ariel mosópor, 2 kg, 749 Ft/kg 1499 Ft
Coccolino öblítő, 1 l  499 Ft
Bonux  mosópor, 2 kg, 499 Ft/kg  999 Ft
Biopon Takarékos 400 g, 497 Ft/kg  199 Ft
Tomi Kristály mosópor 2 kg, 549 Ft/kg  1099 Ft
Viaszos vászon asztalterítő, 140 cm széles    699 Ft/m 
Aqua Mat fürdőszobaszőnyeg, 65 cm széles 1099 Ft/m
Impregnált vászon asztalterítő, 140 cm széles 2999 Ft/m
Hirsch bio gyógypapucsok már  3799 Ft-tól
3D falmatricák nagy választékban már  329 Ft-tól
Akciós könyvek vására  399 Ft/db

HIrdeTéS

Kinek az útja drága?
Újra és újra feltette a miskolci dele-
gáció dél-koreai útjával kapcsolatos 
kérdéseit Földesi Norbert szocialis-
ta frakcióvezető. A hivatalos adato-
kat közzétette a városháza. A politi-
kusnak Seresné Horváth Zsuzsanna 
(Fidesz – KDNP) képviselőtársa is vá-
laszolt – konkrét adatokra alapozva 
felvetését: vajon kiknek is volt drága 
az utazása?

Kriza Ákos polgármester és az őt 
kísérő delegáció dél-koreai útjával, 
annak eredményeivel kapcsolat-
ban tett fel kérdéseket Földesi Nor-
bert, az MSZP városi frakcióvezető-
je szerdai sajtótájékoztatóján. Majd 
– miután válaszában Seresné Hor-
váth Zsuzsanna önkormányza-
ti képviselő (Fidesz – KDNP) em-
lékeztette, hogy minden kérdésére 
választ adnak a városháza koráb-
bi nyilatkozatai – csütörtöki közle-
ményében mellébeszéléssel vádolta 

meg a Fidesz-frakció képviselőjét, 
és újra feltette kérdéseit: Hányan 
és kik utaztak Dél-Koreába Mis-
kolcról? Mennyibe került a mis-
kolci adófizetőknek, hogy az ön-
kormányzati delegáció Asanba 
látogatott? Milyen eredményekről 
tudnak beszámolni? Milyen szak-
mai hatásai vannak, lesznek ennek 
a dél-koreai útnak? 

A városháza válasza meg is ér-
kezett – ennek tartalmát, illetve az 
asani útról részleteket az 5. oldalon 
olvashatnak. 

Földesi Norbert közleményére 
felelt a korábbi – kritizált – válasz 
írója, Seresné Horváth Zsuzsanna 
önkormányzati képviselő (Fidesz – 
KDNP) is. 

Földesi Norbert immáron má-
sodízben fordult a nyilvánossághoz 
azért, mert Miskolc városából 9 fős 
delegáció utazott három napra Dél-
Koreába. A miskolci küldöttség nem 

„bulizni” ment testvérvárosunkba 
Asanba, hanem tárgyalni! Ennek 
hozadéka nem mérhető egyik nap-
ról a másikra, de mindenki biztos le-
het abban, hogy hamarabb lesz ered-
ménye, mint a szocialisták esetében, 
akik 8 év alatt semmit sem tudtak 
felmutatni, ráadásul ez az út negye-
débe sem került annak, amennyiért 
az előző vezetés utazott annak ide-
jén! – fogalmaz a képviselő.

„Következzen egy kis ízelítő, 
hogy kik is voltak azok, akik egy-
ségnyi idő alatt a lehető legtöbb 
közpénzt voltak képesek elkölteni a 
külföldiekkel történő kapcsolattar-
tás indokával. Tömösi Katalin (Káli 
polgármester úr kabinetfőnöke) 
2008. május 8-tól 10-ig Lengyelor-
szágban 2 nap alatt a napidíj mellett 
322 ezer forintért érezte minden bi-
zonnyal remekül magát. 2009 már-
ciusában két és fél nap alatt a bará-
ti Finnországban a 125 euró napidíj 
mellett 263 ezer forintot költött. 

Mokrai Mihály, Miskolc volt al-
polgármestere kinevezése után 

azonnal – minden bizonnyal – fon-
tos és drága külföldi kapcsolatokat 
kezdett építeni, például Görögor-
szágban, ahová 2009 szeptemberé-
ben látogatott el 4 napra. Ő a napidíj 
mellett mintegy 400 ezer forint köz-
pénzt költött. 

A választás évében Mokrai Mi-
hály Franciaországban is járt. És ez 
a kis „kaland” egészen pontosan 
230 386 forintjába fájt a városnak.

2008 szeptemberében igazi vá-
rosi delegáció utazott Fedor Vil-
mos volt alpolgármester vezetésével 
Finnországba. Összesen 8-an utaz-
tak három napra. A repülőjegyeken 
és a napidíjakon kívül, ez összesen 2 
millió 734 ezer 41 forintjába került a 
miskolci adófizetőknek” – áll a köz-
leményben.

A sort még folytathatnánk, de ta-
lán már így is világos, hogy a város 
adósságállománya miért és hogyan 
háromszorozódott meg a válasz-
tásokat megelőző három esztendő 
alatt, zárja sorait Seresné Horváth 
Zsuzsanna.

Május 26. | szoMbat

Kis tornászok. Második alkalommal 
rendezték meg a hétvégén, Miskolcon 
a Kazinczy Kupa elnevezésű tornaver-
senyt. Óvodásoktól a középiskoláso-
kig, fiúk és lányok több korcsoportban 
és kategóriában mérték össze tudásukat 
a Kazinczy Ferenc Általános Iskola és a 
Miskolc Városi Sportiskola által szerve-
zett megmérettetésen.

Kuruc Vigasság. Rákóczi-korabeli éte-
lek, magyar borok, főzőverseny, gyer-
mekprogramok és koncertek várták a 
III. Görömbölyi Kuruc Vigasságra ki-
látogatókat. A ünnephez kapcsolódó-
an megkoszorúzták a görömbölyi Rá-
kóczi-szobrot.

Főzőverseny és gyereknap. A Moz-
dul az Avas zárónapja a hagyományos 
főzőversennyel telt szombaton az ava-
si sportpályán, míg néhány buszmegál-
lóval lentebb gyereknapoztak a helyiek.

Május 27. | vasárnap

Hősök emléke. A hősök napja alkal-
mából Miskolcon is koszorúzással rót-
ták le kegyeletüket az önkormányzat, 
a pártok, a polgári és civil egyesületek 
képviselői a városban található emlék-
helyeknél. 

Születésnap – és gyermeknap. Kü-
lönleges esemény gazdagította idén a 
Miskolci Gyermekvédelmi Központ 
– azaz a Gyermekváros – hagyomá-
nyos, gyermeknapi rendezvénysoroza-
tát. Egy, vasárnap 60. születésnapját ün-
neplő miskolci hölgy azzal a kéréssel 
kereste meg az intézményt, hadd aján-
dékozzon meg ebből az alkalomból 60 

rászoruló, állami gondoskodásban élő 
gyermeket.

Május 28. | hétfő

Csacsinévadó. Bodza lett a Miskol-
ci Állatkert és Kultúrparkban született 
szamárcsikó neve – erre szavazott a lé-
tesítmény legtöbb látogatója. A szava-
zók közül három szerencsés – Novák 
Levente, Rákosi Péter és Polácsik Áron 
– egy Röfi regénye című könyvvel gaz-
dagodott.

Május 29. | kedd

Vasarely Miskolcon. A MissionArt 
Galériában látható Victor Vasarely több 
alkotása. A különleges, június 29-ig lá-
togatható tárlat darabjait Magyaror-
szág még nem, vagy csak ritkán láthat-
ta a közönség.

Május 30. | szerda

Olvasómaraton. Délelőtt tíz órától 
egy napon át több mint kétszázan ol-
vasnak fel kedvenc műveikből a könyv-
tárban. A Miskolci Városi Könyvtár 
Szabó Lőrinc Könyvtárában az első ol-
vasó Kiss Gábor alpolgármester volt, aki 
Korniss Mihály: Vigasztalások könyve 
részletével indította el a 24 órán át tar-
tó felolvasást.

Május 31. | csütörtök

Kassai érdeklődők. Kassáról érkeztek 
szakemberek a MIVÍZ Miskolci Vízmű 
Kft. telepére csütörtökön, hogy üzem-
látogatás keretében tanulmányozzák a 
miskolci szennyvíztisztítónál már meg-
valósult biotechnológiai optimalizálást.

Szelektív jutalom. Átadták a megér-
demelt jutalmat a Diósgyőri Általános 
Iskolának, hiszen több mint egy ton-
na italoskartont gyűjtöttek össze a fia-
talok az Italos Karton Környezetvédel-
mi Egyesülés (IKSZ) és az AVE Miskolc 
Kft. által meghirdetett akció során, egy 
év alatt.

Biztonságban a vízbázis. Véget ért a 
munka, május 31-el hivatalosan is befe-

jeződött a projekt, amely Miskolc karsz-
tos ivóvízbázisának védelme érdekében 
indult el még 2009-ben. A szakembe-
rek most már pontos képet kaptak ar-
ról, milyen területről érkezik víz a for-
rásokba, és ezeken a területeken milyen 
szennyező források vannak, így hatéko-
nyan tudják megvédeni a miskolci ivó-
víz minőségét.

június 1. | péntek

Ünnepeltek az óvodák. A Szeder úti 
Óvoda épülete idén lett 20 éves, maga 
az intézmény pedig 25, a jubileumi 
év kapcsán születésnapi rendezvény-
re várták a kicsiket és szüleiket. Nem-
csak Komlóstetőn ünnepeltek azonban, 
hiszen fennállásának 30. évfordulójá-
hoz ért idén a Szinva-Népkerti Óvoda. 
A jubileumi évtől, a pénteki keresztelő 
után új, Eszterlánc Néphagyományőr-
ző Óvoda néven várják a gyermekeket.

Főszerepben a fiatalok. Második 
alkalommal rendezte meg a fiatal al-
kotókat felvonultató Miskolci Korzó 
Fesztivált a CIMBIK Civil Háló három 
belvárosi helyszínen. A rendezvény ci-
vil szervezetek és kulturális közösségek 
összefogásával valósult meg.

A pedagógusok ünnepén. A pe-
dagógusokat köszöntötték a Selyemré-
ti Általános és Magyar–Angol Két Ta-
nítási Nyelvű Iskolában, hiszen június 
első vasárnapja hivatalosan is a peda-
gógusok ünnepe. A rendezvényre ellá-
togatott Csöbör Katalin országgyűlési 
képviselő is. A szülői munkaközösség 
szavakban, míg a gyerekek ünnepi 
mű sorral köszönték meg az oktatóik-
nak, hogy áldozatos munkával nap 
mint nap nevelik, okítják a fiatalságot.

Az összetartozás 
napján
A nemzeti összetartozás napjának 
városi rendezvényeire minden év-
ben meghívják egy-egy elcsatolt 
magyar terület képviselőit – ezút-
tal Felvidék, kiemelten a régi Gömör 
vármegye mutatkozik be.

Mint ismeretes, a Magyarországot 
megcsonkító trianoni békeszerző-
dés napját, június 4-ét 2010-ben 
nyilvánította a nemzeti összetarto-
zás napjává az Országgyűlés, emlé-
keztetett a program sajtótájékozta-
tóján Kiss Gábor alpolgármester. 
Fontosnak nevezte azokat az egy-
másra épülő rendezvényeket, ame-
lyek ezen a napon a történelmi em-
lékezést szolgálják, ugyanakkor a 
magyarság összetartozását is jel-
zik. Mint fogalmazott, nagyon fon-
tos, hogy minél nagyobb számban 
meg tudják szólítani a lakosságot 
– ezen belül is a gyerekeket, fia-
talokat – hogy kellő ismereteket 
nyerjenek, el tudják helyezni az 
értékrendjükben Trianont, hazát, 
nemzetet, kialakuljon bennük az 
egészséges nemzettudat. 

Amint arról előző számunkban 
már beszámoltunk, délben néhány 
perces harangzúgás emlékeztet az 
1920. június 4-én történtekre. A 
megemlékezést az Országzászló-
nál tartják, azt követően pedig fel-
vidéki, „gömöri” hangulat részesei 
lehetnek a résztvevők az Ország-
zászló mögötti területen. A színpa-
di programok mellett határon túli 
kézműves mesterek – kolompos, 
csipkeverő, drótos, kosárfonó – be-
mutatója és vására várja a látogató-
kat, a Fügedi Márta Népművészeti 
Egyesület közreműködésével. Lesz 
vendéglátás is, a Felvidék ízeivel: 
sztrapacskával, krumplilángossal, 
sörrel, borral, üdítőkkel.             Sz. S. 

Btk., társadalmi igény szerint  
Az új Büntető törvénykönyv főbb 
célkitűzéseit, legfontosabb válto-
zásait ismertette Sebestyén Lász-
ló és Zsiga Marcell országgyűlési 
képviselő csütörtökön, Miskolcon. 

A sajtótájékoztatón elhangzott, a 
módosításokra azért van szük-
ség, mert a jelenlegi szabályozás 
sok esetben nem jelent elég visz-
szatartó erőt. Sebestyén László el-
mondta, két hete kezdődött az új 
Btk. vitája a parlamentben. 

– Az új Btk. nem jelent majd 
dogmatikus szakítást, de jelen-
tős módosítások vannak benne, 
elsősorban a különös részt te-
kintve, ezek pedig elsődlegesen 
az emberi élet a magántulajdon 
védelmét szolgálnák – hangsú-
lyozta Sebestyén László.

Zsiga Marcell emlékeztetett, 
2010-ben arra kaptak felhatal-
mazást a választóktól, hogy ren-
det tegyenek az országban, en-
nek egy jelentős állomása az új 

Btk. megalkotása. Mint mond-
ta, az új törvénykönyvre azért 
is szükség van, mert az elmúlt 
években olyan új bűncselekmé-
nyek jelentek meg, melyet még 
nem tudott megfelelően szank-
cionálni a jelenleg hatályos Btk. 

Ha az új törvénykönyvet el-
fogadják, a jövőben szigorúb-
ban lépnének fel az új típusú 
gazdasági bűncselekmények, az 
erőszakos bűncselekmények el-
követőivel szemben, a termé-
szetkárosítók, így a fatolvajok, 
orvvadászok, orvhalászok, il-
letve a kábítószer-kereskedelem 
ellen. Az elévülési idő minimu-
ma 3-ról 5 évre emelkedne, a sú-
lyosabb bűncselekmények pedig 
nem évülnének el. Álláspontjuk 
szerint törvényszintre szükséges 
emelni, hogy bizonyos esetek-
ben – erőszakos jellegű és élet-
ellenes bűncselekmények esetén 
– 14 évről 12 évre szállítsák le a 
büntethetőség korhatárát.     T. Á.
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Újra kosárlabda Eb Miskolcon
A tavalyi, U18-as női B-divíziós Eb 
után újabb rangos kosárlabdator-
nának ad otthont Miskolc. Július 
12-étől tíz napon át a magyarok 
mellett 15 európai csapat küzd az 
U16-os, A-csoportos kontinensbaj-
noki címért. 

A helyszín ezúttal is az egyetemi 
körcsarnok és a Generali Aréna 
lesz, a mobil parkettarendszert 
ez alkalommal a Papp László 
Budapest Sportarénából hozzák.

– Az előző évi rendezést tel-
jes sikerrel zárta a város, a játé-
kosok és a sportvezetők is elége-
dettek voltak – emelte ki Bodnár 
Péter, a Magyar Kosárlabdázók 
Országos Szövetsége ügyvezető 
igazgatója. – Az eseményt köve-
tő hónapban jelezte Zsiga Mar-
cell alpolgármester, hogy szíve-
sen rendeznének újabb tornát.

Az MKOSZ két utánpótlás 
Eb-re is pályázott, lobbijuk si-
keresnek bizonyult. Az U20-as 
nők Debrecenben, míg a leg-
fiatalabb válogatott korosztály 
Miskolcon méri össze tudását.

– A nemzetközi szövetség-
nél előnyt jelentett Miskolcnak, 
hogy egy helyen tudjuk elszállá-
solni a csapatokat, és a körcsar-
nok pár lépésre található a hotel-
től. A magyar együttes esetében a 
minimális elvárás a bennmara-
dás – mondta az igazgató.

Zsiga Marcell hangsúlyozta, 
a hasonló rendezések a fiatalok 
sportolási szokásaira is hatással 
lehetnek, és a várost is felpezs-
díti, ha utánpótlás és felnőtt vá-
logatottak érkeznek Miskolcra.

– Választhattunk az U20-asok 
és az U16-osok között; azért 
döntöttünk a fiatalabbak mellett, 
mert itt szerepel a magyar nem-
zeti együttes is, így nagyobb fi-
gyelmet kap a torna – indokol-
ta a választást az alpolgármester.

Mint elhangzott, a 90-100 mil-
lió forintos rendezési költségek a 
honi szövetséget terhelik. Zsiga 
Marcell kiemelte, ennek nagy ré-
sze a városban marad, emellett a 
vállalkozók, valamint a miskolci 
turisztikai intézmények is profi-
tálhatnak az Eb-ből.                      S. P.

Apartman hotelként üzemelhet a Görgey társasház
Szállodaként, egészen pontosan 
apartman hotelként üzemelhet elő-
reláthatólag nyár közepétől a Gör-
gey utca 4. szám alatt épült társas-
ház. A funkcióváltásra azért volt 
szükség, hogy a projekt további 
veszteséget már ne okozzon Mis-
kolcnak.

Mint arról korábban beszámol-
tunk, a Görgey utcán lévő telket 
2006-ban vásárolta meg a Miskol-
ci Ingatlankezelő (MIK) Zrt., ezt 
követően tervpályázatot írtak ki a 
projekt megvalósítására.

– Bár már ezt követően kiderült, 
hogy a beruházást nem lehet nye-
reségesen megvalósítani, így nincs 
létjogosultsága, 2008-ban a cég ak-
kori vezetése úgy döntött, megkez-
dik a 41 lakásos társasház építését 
– mondta el a Miskolci Napló ér-
deklődésére Szélyes Domokos, a 
MIK Zrt. vezérigazgatója. 

A MIK újonnan felállt vezeté-
se 2010-ben szerkezetkész épü-

letet vett át, a munka akkor már 
700 millió forintot emésztett fel, 
így a befejezés mellett döntöttek, 
és 2011-ben el is készült a ház. 
Lapunk is beszámolt arról, hogy 
ezt követően a lakásokat intenzív 
kampánnyal próbálták értékesíte-
ni, azonban, mivel gyakorlatilag 
állt az ingatlanpiac, még az erede-
tihez képest jóval lejjebb szállított 
áron sem volt vevő a lakásokra.

– Ekkor már 400 millió forintos 
vesztesége volt a MIK Zrt.-nek és a 
városnak a projekt miatt, így került 
szóba a funkcióváltás. Ez nem egy 
kívánalom volt részünkről, hanem 
kényszer, azért, hogy ne realizálja-
nak több veszteséget, tehát ne ke-
rüljön még többe a miskolciaknak 
a beruházás – hangsúlyozta Szélyes 
Domokos, kiemelve, hogy ameny-
nyiben a lakások értékesítését to-
vább folytatta volna a MIK, akár 
további közel 200 millió forintos 
veszteséget is elkönyvelhetett volna 
az ingatlangazdálkodó.

A Centrum Apartman Hotel – 
ezen a néven nyit meg hamarosan 
a létesítmény – elsősorban a vá-
rosban hosszabb távon tartózkodó 
vendégekkel számol.

– Látható tehát, hogy nem a szál-
lodapiacra akarunk betörni, nem 
konkurálni akarunk a város szállo-
dáival, a városi cégeknek nem is ez 
a feladata, egy rossz kényszerhely-
zetet kell úgy megoldanunk, hogy 

további veszteséget ne okozzunk 
a miskolciaknak – hangsúlyozta 
Szélyes Domokos.

A hotel vezetője Durányik Nóra 
lesz, aki korábban is a Miskolc Hol-
ding Zrt. munkatársa volt, ott gaz-
daságfejlesztési területen dolgo-
zott, és Budapesten, egy ötcsillagos 
hotelben szerzett már tapasztalatot 
üzletfejlesztés, értékesítés terén.

– Mielőtt elterveztük volna a nyi-
tást, végeztünk piacelemzést, mely 
szerint lesz igény az apartman ho-
telre. Azon fogunk dolgozni, hogy 
megtaláljuk célközönségünket, és 
megtöltsük az új létesítményt – 
hangsúlyozta Durányik Nóra.

A Centrum Apartman Hotel 
várhatóan a nyár közepén nyílik 
meg, az átalakításnak minimális 
a költsége, üzemeltetése pedig át-
meneti lesz – addig tervezik, amíg 
az ingatlanpiac helyre nem áll, és 
a lakások értékesíthetők nem lesz-
nek.

Tajthy Á. | fotó: Mocsári L.

Megérkeztek a mangalicák a Bedegvölgybe
Megérkezett az első 26 man-
galica a Miskolci Agrokultúra 
Kft. bedegvölgyi telepére. Az 
„apró lépés” egy nagy projekt 
része, amelyben eddig elha-
nyagolt területeket hasznosí-
tanak, munkahelyeket is te-
remtve.

» folytatás az 1. oldalról
A város tulajdonában álló 110 hek-
táros bedegvölgyi terület a Dóczy 
utca fölött korábban is gulyalegelő 
volt, jó ideje azonban elhanyagol-
ták, tulajdonképpen nem használ-
ták semmire. 

– Most teremtjük meg a gaz-
dálkodás alapjait, folyik a terület 
megtisztítása, az állattartó helyek, 
karámok, kiszolgáló helyiségek ki-
alakítása – mutatta Lantos Ottó 
ügyvezető igazgató a helyszínen. 
Megtudjuk, a terület maximális ál-
lateltartó képessége mintegy 80-90 
szürke marha legeltetéses, és 60-70 
mangalica nagykarámos tartásá-
ra ad lehetőséget. Az állatok nem-
zetközileg is számon tartott emődi 
és tállyai tenyészetekből érkeznek. 
A szürke marhákat először bértar-
tásban fogadják, később fokoza-

tosan megvásárolják az állatokat, 
melyeknek ez után a szaporulata is 
itt marad. 

Található a területen mintegy 
30 hektáros akácerdő is, ezt meg 
kívánják tartani, a fakitermelés to-
vábbi bevételt jelent a cég számá-
ra. 

Lantos Ottó a cég tervezett, ker-
tészeti tevékenységéről is beszá-
molt. Nagyjából háromhektáros 
területen alakítanak ki fóliasát-
rakat, ezekben paprikát, paradi-
csomot és uborkát termesztenek 
majd. A sátrak hőellátása a tervek 

szerint a mályi kutak geotermikus 
energiájának másodlagos felhasz-
nálásával, az avasi városrész vissza-
térő hőjével történik. Az igazgató 
hangsúlyozta, így alacsonyabbak 
lesznek az előállítási költségek, s a 
piaci ár alatt tudják a zöldségeket 
a városi intézmények konyhái szá-
mára értékesíteni. A Mezőgazda-
sági és Vidékfejlesztési Hivatal 50 
milliós támogatására is pályáztak a 
projekthez, a termesztés valószínű-
leg októbertől indulhat el. A prog-
ramba bevonták a Debreceni Már-
ton Szakképző Iskolát is. 

– Tevékenységünk tehát több 
célt is szolgál – hangoztatta Lantos 
Ottó. – Egyrészt művelés, hasz-
nosítás alá veszünk egy eddig el-
hanyagolt városi területet, ennek 
minden velejárójával, a szüksé-
ges infrastruktúra kialakításával. 
Másrészt egészséges, „bio” élelmi-
szer-alapanyagokkal látjuk el a vá-
rosi intézmények konyháit, a piaci 
árnál jóval olcsóbban. A fenntart-
ható működéssel, gazdálkodással 
ugyanakkor hosszú távon is mun-
kahelyeket tudunk teremteni. A 
kertészetben és az állattenyésztés-
ben legalább 18-20 főt lehet majd 
állandóan foglalkoztatni, és az ál-
lomány bővülésével a létszám még 
nőhet. 

Az igazgató azt is elmondta, 
hogy a mangalica nagyjából 140 
kilósan, a szürke marha pedig 
másfél évesen, 300 kilós súly fölött 
számít „vágásérettnek”. Így a sza-
porulatot, fejlődési időt figyelem-
be véve, előreláthatólag jövő év vé-
gétől tudnak igazán nagy tételnek 
számító, száz-százötven hízó fel-
dolgozásával készült mangalica-
húsárut, és évente mintegy két és 
fél-három tonna csontos szürke-
marhahúst szállítani a miskolci in-
tézmények konyháira.

Szepesi S.

Megbecsülik a lehetőséget
Folyik a tereprendezés, karám-
építés a Miskolci Agrokultúra Kft. 
bedegvölgyi telepén, ottjártunkkor 
23-an dolgoztak már itt, a Start 
program közmunkásai közül. 

Mint ismeretes, Miskolc Kistérség 
Többcélú Társulása a program két 
eleméhez – belvízelvezetés, me-
zőgazdaság – nyert most támo-
gatást. Miskolcon 320-an jutottak 
így munkalehetőséghez a napok-
ban, közülük 33-an mezőgazda-
sági tevékenységet végeznek az 
Agrokultúra Kft.-nél.  

Sokféle sors, élethelyzet bon-
takozik ki előttünk, ahogy a köz-
munkásokkal beszélgetünk. Több-
ségében családos emberek – nők, 
férfiak – akik hosszabb-rövidebb 
kilátástalanságban töltött időszak 
után úgy érzik: végre lehetőség-
hez jutottak, visszakerülhetnek 
a munka világába. A fizetés nyil-
ván lehetne több, de ez az összeg 

is magasabb, mint a segély, és egé-
szen más, ha munkabérként adják 
a pénzt, mint ha támogatásként. 
Mátyás Béla, az egyik munkaveze-
tő is a Start programban jutott itt 
munkához, korábban a Szimbió-
zis Alapítványnál végzett hason-
ló munkát. Múlt év decemberétől 
volt állás nélkül, de multinacioná-
lis vállalatnál semmiképpen sem 

szeretett volna elhelyezkedni, és az 
sem mindegy a számára, milyen 
közegben dolgozik. Ezt a mun-
kát a Bedegvölgyben „testhez-
állónak” érzi, véleménye szerint 
hasznos, értékteremtő munkát vé-
geznek itt, mindenki szorgalmasan 
teszi a dolgát, megbecsülik a lehe-
tőséget, amit kaptak. Hasonló véle-
ményt fogalmazott meg Papp Bar-

nabás, a másik munkavezető is. 
Mint mondta, reggel nyolctól dél-
után négyig tart a munka. Min-
denki pontosan jön, pedig sokan 
gyalog járnak ki, nemegyszer több 
kilométerről. 

– Örülnek az emberek, hogy 
dolgozhatnak, minden lehetősé-
get meg kell becsülni – hangoztatta 
a munkavezető, aki januártól volt 
munka nélkül. 

A bedegvölgyi telepet Hidasi 
József vezeti, aki korábban négy 
évtizeden keresztül foglalkozott 
itt állattartással a tanyáján. Értő 
szemekkel figyeli, felügyeli, ho-
gyan alakítják a területet, az ő vé-
leménye is az, hogy szorgalma-
san, fegyelmezetten dolgoznak az 
emberek. Mint mondja, az álla-
tok gondozása speciálisabb isme-
reteket igényel majd, ezt jelenleg 
ketten végzik az Agrokultúra Kft. 
egy másik főállású alkalmazottjá-
val. Később, ha nő az állatok szá-
ma, nyilván be kell majd erre taní-
tani az embereket. 

Sz. S. 

Kátyúznak a miskolci utakon

Több mint kétszáz utcában javít-
ják a burkolatot, folyamatosan, 
heti turnusokban 4-5 munkacso-
port dolgozik az úthibák elhárí-
tásán. 

Az április végére megtörtént fel-
mérés szerint idén legkevesebb 
8000 úthibát kell kijavítani. 

– Ebben benne vannak a ká-
tyúk és kisebb repedések is, de 
nincs benne az, hogy újabbak is 
keletkeznek – mondta el Pász-
tor Imre, a Miskolc Holding Zrt. 
kommunikációs vezetője. 

Több mint 200 utcában javít-
ják a burkolatot, jelenleg is foly-
tatják a múlt héten megkezdett 
munkát az Avason, a Vasgyár-
ban s más helyszíneken is asz-
faltoznak. Nagy felületű aszfal-
tozásra marással előkészítik a 
komlóstetői Szántó Kovács Já-
nos utca, a hejőcsabai Mész utca 
és az avasi Ifjúság utca egy-egy 
szakaszát. 

– A hétvégi rendezvények 
miatt a Tudomány és Technika 
Háza mögötti parkolót és az oda 
vezető utcát is felújíttatta az ön-

kormányzat – tette hozzá Pász-
tor Imre, aki elmondta: a múlt 
heti adatok szerint a 8000 kátyú-
ból 1351-et javítottak ki, ez 175 
köbméter bedolgozott aszfaltot 
és 2326 négyzetméter területet 
jelent.

A Miskolci Városgazda Non-
profit Kft. a városi kezelésben 
lévő utak burkolati hibáit első-
ként a tömegközlekedési útvo-
nalakon, az elsőrendű, majd a 
másodrendű gyűjtőutakon, a 
turisztikailag frekventált terüle-
teken, a társasházi környezetek-
ben javítja.

Május 29. és június 2. kö-
zött aszfaltoznak az avasi vá-
rosrészben a Szabadságharc, 
Szentgyörgy, Ifjúság, Szilvás, Sá-
lyi, és Középszer utcán. A belvá-
rosban a Vörösmarty, Király, Bi-
hari, Mádai és Arany János utcát, 
továbbá a Csanyik-völgy le- és 
felmenő ágán, a Tiszai pályaud-
vari körforgalomban, és a Szinva, 
Fonoda, Pfaff Ferenc, Hűtőházi, 
Kerpely, Topiczer, Glanczer M., 
Ballagi, Kabar, Téglagyári, Gózon 
Lajos és Mester utcán.              Sz. S. 

Hamarosan várfelújítás!
Célegyenesbe érkeztek a diós-
győri vár rekonstrukciójának 
előkészítési munkái. Dobos Tí-
mea városházi szóvivő tájé-
koztatása szerint a kivitelezés 
közbeszerzési eljárása és az aján-
latok beadása zajlik. Az írásbeli 
összegzés június közepére vár-
ható, a szerződéskötést június 
végére tervezik. Ezt követően, 
előreláthatólag még a nyáron el-
kezdődhet a kivitelezés.

A nemrégiben történelmi 
emlékhellyé nyilvánított vár re-
konstrukciós munkáival együtt 
épül meg a Lovagi tornák tere 
a várfürdő területén, s a projekt 
keretében egy 10 állomásos, te-
matikus sétányt is kialakítanak 
Lillafüreden, a függőkertben. 
A beruházások értéke összesen 
közel 2,5 milliárd forint, kétmil-
liárdos pályázati támogatással, 
félmilliárdos önrésszel.

Papp Barnabás, Mátyás Béla – más a bér, mint a segély
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Átalakuló „Bartók+…” operatörténeti mérföldkővel
Június 8-án kezdődik és 17-
éig tart a „Bartók + Puccini 
2012” Miskolci Operafeszti-
vál. Kesselyák Gergely fesz-
tiváligazgató szerint ez az év 
átmenet a régi és az új kon-
cepció között, Puccini mű-
vészete pedig a lehető leg-
jobb kiinduló pont ehhez.

– Az idei fesztiválnak négy alap-
pillére lesz, ezek: a 3Bartók, Puc-
cini Toscája, melyet a Szent István 
téren és az avasi kilátó lábánál ren-
dezünk meg, a Bohém Casting, il-
letve a Híd a jövőbe gálahangver-
seny – kezdi Kesselyák Gergely. 
Első pillér, a 3Bartók című produk-
ció Bartók Béla három, különböző 
műfajú színpadi alkotását (opera, 
táncjáték, balett) mutatja be egy 
este – és két különböző világot, a 
legmagasabb igényű operát, és az 
ExperiDance Társulat egészen más 
közönséget megszólító, de szintén 
magas színvonalú előadását eresz-
ti össze. 

– Második pillér a Tosca. Köz-
vetíti a célt, hogy az operát visz-
szaadjuk az embereknek. Magas 
színvonalú, teljes operát kínálunk, 
viszont ingyenesen, bárkinek – 
folytatja a fesztiváligazgató. 

A Bohém Casting, Puccini Bo-
héméletének átdolgozása a har-
madik pillér Kesselyák Gergely 
szerint, hiszen megmutatja azt az 
irányt, amilyennek azt a bizonyos 
kortárs népoperát kívánja látni – 
melyet létre kíván hozni, s mely 
munkában a későbbi operafesz-
tiváloknak is komoly szerep jut 
majd. Csekély mértékben módo-
sult a történet is, levetette az „ope-
ra rózsaszínségét”, viszont meg-
szólal benne hangról hangra az 
eredeti mű egy klasszikus zene-

kar és egy ötfős rockzenekar kísé-
retében.

– Ez az operatörténeti mérföld-
kő hitem szerint közelebb hozza az 
opera világát a fiatalokhoz, mind 
a zenei, mind a történeti vonal ért-
hetőbb, befogadhatóbb lesz többek 
számára – hangsúlyozza az igazgató.

A Híd a jövőbe gála mint negye-
dik pillér pedig azért fontos, mert 
felvillantja azt az operareperto-
árt, mely az elmúlt 100 évben lét-
rejött. A felcsendülő műsorszámok 
egy részét nem ismerjük, más ré-

szét igen, de nem tudtuk róla, hogy 
operarészlet 

– Az én értelmezésemben pél-
dául a West Side Story – opera. 
Ugyanúgy a hollywoodi filmzenék 
atyja, Erich Wolfgang Korngold 
műveit is a huszadik századi nép-
opera műfajába sorolnám. Széles 
körben fogyasztható, nagyszerű, 
értékes zenék ezek.

Mint az igazgató leszögezi, a 
fesztivál – mely a jövőben csak 
„Bartók+” néven folytatódik –, a 
világ zeneszerzőit ösztönözné arra, 
hogy írjanak kortárs népoperát, le-
gyen az opera mindenkié. A „+” 
után pedig nem egy másik név 
állna, hanem azt a pluszt jelente-
né, amivel a fesztivál hozzájárul az 
operavilág fejlődéséhez.

– Úgy érzem, hogy a miskol-
ci közönség az elmúlt 10-15 évben 
megértette és megszerette az ope-
rát, büszke vagyok, hogy ebben a 
kezdetektől részem volt. Szeret-
ném, hogy bővüljön az operaked-
velők köre, illetve azt is, hogy aki 
már szereti az operát, „megkós-
toljon” mást is, „a sült krumplin 
és a rántott sajton” kívül – mond-
ja Kesselyák Gergely. 

Hozzáteszi, hosszú az út, és sok a 
munka az operafesztivál megújítá-
sában. Ám a város erkölcsi és anya-
gi támogatása jó alap ahhoz, hogy 
megvalósuljanak a tervek.

Tajthy Á.

Kassa – Miskolc: együtt  
Európában, a kultúrában
Turizmussal, kultúrával és marke-
tinggel foglalkozó szlovák szak-
emberek érkeztek Miskolcra csü-
törtökön, hogy személyesen is 
megtekintsék, a magyar város mi-
lyen programokkal tud kapcsolód-
ni a Kassa Európa kulturális fővá-
rosa 2013. rendezvényeihez. 

– Úgy gondolom, a két város 
kapcsolatában már megvannak 
azok az előzmények, amiket to-
vább lehet fejleszteni. A kiemelt 
közös terveink között szerepel a 
kapcsolódás Kassa 2013-as Eu-
rópa kulturális fővárosa prog-
ramjaihoz – fogalmazott Kiss 
Gábor alpolgármester. – Kultu-
rális életünk gazdagságát kiállítá-
sokkal tudjuk bemutatni, a szim-
fonikus zenekarunk is készül egy 
produkcióval, de közös színházi 
előadások is szóba kerültek a két 
fél között. További együttműkö-
dési lehetőségeket és forrásokat 
keresünk persze – tette hozzá.

Mint beszámoltunk róla, a 
határon átnyúló együttműkö-

désben a Kassa–Miskolc Borút 
programban már biztosan nyer-
tünk, de a közeljövőben meg-
jelennek még hasonló pályáza-
ti kiírások, amit a kulturális és 
sportegyüttműködés irányába 
tudunk előrevinni.

Vladimir Beskid, a Kassa Eu-
rópa kulturális fővárosa 2013. 
programjait létrehozott egyesü-
let művészeti vezetője elmondta, 
a cím rengeteg lehetőséget nyújt, 
hiszen egyéves rendezvény lesz, 
a környék legnagyobb kulturális 
eseménye.

– Miskolc ebben mint part-
nerváros részt vesz. És mi is sze-
retnénk megjelenni miskolci 
rendezvényeken – mondta.     K. I.

30 év – több száz év hagyomány
Átfogó kiállítás megnyitásával 
ünnepelte létrejöttének 30. évfor-
dulóját a Fügedi Márta Népművé-
szeti Egyesület pénteken.

A Diósgyőri Kézműves Alkotó-
házban megnyitott jubileumi tár-
lat hűen tükrözi azt a látásmódot, 
amelyet a népművészek vallanak, 
de a közösség összetartásáról is 
bizonyságot ad, hiszen minden, 
az egyesülettel kapcsolatba került 
alkotó elküldte egy-egy művét. 

Mint azt az egyesület elnö-
ke, Forray Marianna elmond-
ta, a Magyarországon elsőként, 
1982-ben megalakult egyesü-
let kezdeti célja az volt, hogy se-
gítse az élő, tárgyi népművé-
szeket, ám az idők folyamán a 
hagyományos mesterségek őr-
zése mellett a tudás továbbadása 
is jelentős szerepet kapott.

Az elmúlt korszakot összegző 
tárlat szeptember közepéig láto-
gatható.                                             K. J.

Újra zsonganak
A tavalyi kihagyás után a hétvégén 
ismét megrendezik a Zsongó Lilla-
füred sport- és kulturális rendez-
vényt a Hámori tó partján, ahol 25 
sportág képviselteti majd magát.

 
Az idei zsongáson a Diósgyőri 
Gimnázium lesz a díszvendég: a 
sportos intézmény olyan tehet-
ségekkel mutatkozik be, mint a 
világbajnok síelő Kékesi Már-
ton vagy a kétszeres vb-arany-
érmes kenus, Viola Viktor. Az 
MVSC röplabdásai, dzsúdósai, 

thai-bokszolói és erőemelői mel-
lett a DVTK-Vénusz bajnokaspi-
ráns női futsalosaival, a Miskolci 
Jegesmedvékkel, salakmotoro-
sokkal és a DBC birkózóival is 
találkozhatnak a kilátogatók, de 
lesz asztalitenisz-torna, olimpiai 
szellemi vetélkedő és a mérkőzé-
sekről ismert DVTK-sör kapufa-
rúgó-verseny is.

A rendezvény június 2-án, 
szombaton délelőtt 10 órakor 
kezdődik a megnyitóval, majd 
vasárnap délután 4 órakor zárul 
az eredményhirdetésekkel. 

» részletes program: minap.hu

KÖZLEMÉNY
A MIK Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy a lakáspályázatok, 

pályázat mellőzésével bérbeadható lakások kiírásai megtekinthetők 
az interneten és iNgYENEsEN bEsZErEZHETőEK  

társaságunk Központi Ügyfélszolgálati Irodájában  
(Miskolc, Széchenyi u. 60. szám alatt) ügyfélszolgálati időben.

Kérjük, hogy akinek tudomása van ilyen esetről,  
haladéktalanul jelentse be Központi Ügyfélszolgálati  

Irodánkon, annak érdekében, hogy a szükséges  
további intézkedéseket megtehessük.

Tisztelettel: MiK Zrt.

Felhívjuk figyelmüket, hogy bárki, aki a kiírásokat  
pénz ellenében árusítja, bűncselekményt követ el.

ELAdó iNgATLAN
A MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. kétfordulós  

versenyeztetési eljárás (nyílt írásos ajánlat + versenytárgyalás)  
útján történő értékesítésre meghirdeti az alábbi ingatlanrészt:

Ajánlatot az nyújthat be, aki az ingatlant és az ajánlattétel részleteit bemutató kiajánlási dokumentációban foglaltakat elfogadja, továbbá befizeti a bánatpénzt az írásos ajánlat be-
nyújtásának határidejét megelőzően. A bánatpénz a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, a többieknél visszafizetésre kerül. Az ajánlatbontáson és a versenytárgyaláson csak az 
érvényes ajánlattevők vehetnek részt. Az ingatlanokról bővebb tájékoztatás a MIK Zrt. honlapján, a www.mikrt.hu, valamint a 46/516-236 telefonszámon kérhető.

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattételi eljárást az ajánlattevőkkel szembeni indoklási kötelezettség nélkül határozatlan időre elhalassza, vagy eredménytelen-
nek nyilvánítsa.

Cím  
(helyrajzi szám)

Ingatlanrész  
megnevezése, mérete

Induló vételár  
(Ft)

Bánatpénz  
(Ft)

Ajánlat beadásának  
határideje

Miskolc, Andrássy u. 32.,  
Bükk Áruház (20945/3)

az áruház egészéből  
270/10.000 eszmei hányad

13 000 000 650 000 2012. 06. 18., 11.00

Ajánlat beadásának helye: MIK Zrt. Ingatlanhasznosítási divízió, Miskolc, Széchenyi u. 60., I. emelet
Ajánlatok bontásának időpontja: 2012. 6. 18., 11.15
Az ingatlan megtekinthetősége: az áruház nyitva tartása alatt bármikor
Kiajánlási dokumentáció vételára: 10 000 Ft + áfa (számlaszám: UniCredit Bank 10913006-00000004-01200003)

HIrdeTéS

Csomag érkezik!
A Nagy Csomag elnevezésű, egész 
napos kulturális kavalkáddal várják a 
miskolciakat a Miskolci Nemzeti szín-
házhoz kedden. 

A Miskolci Nemzeti Színház új gaz-
dálkodási szervezetté vált, a mű-
vészeti munka azonban nem vál-
tozott, sőt. Kiss Csaba, a Miskolci 
Nemzeti Színház Nonprofit Kft. 
ügyvezető igazgatója több alkalom-
mal is hangoztatta: nyitott színházat 
szeretnének létrehozni. 

A színház új szlogenje: A játék 
ünnep. Ehhez igazodva, az új irány 
első lépéseként kedden délelőtt egy 
1800 négyzetméteres óriásplakáttal 
csomagolják be a színházat, de az új 
színészek személyéről és az új arcu-
lati tervekről is lehull a lepel, utób-
bira szavazhat is majd a közönség. 
A következő évad látványos beha-
rangozója során lesz ablak- és jár-
daszínház, táncszobrok, nagy talál-
kozó, fényfestés, az elmaradhatatlan 
ingyen sör, és megszólal az eljöven-
dő évad himnusza is. A zenés pla-
kát, az egész napon át tartó kavalkád 
fénypontja az esti kicsomagolás lesz.

Évadzárás díjakkal és köszönettel
A Miskolci Nemzeti Színház 
utolsó napján tartotta évad-
záró társulati ülését a teát-
rum. Június 1-jétől Miskolci 
Nemzeti Színház Nonprofit 
Kft.-ként működik tovább 
Kiss Csaba vezetésével.

» folytatás az 1. oldalról
Halasi Imre leköszönő igazgató el-
mondta, pénzügyileg „lebutított” 
évadon vannak túl, de tartalmilag 
az elmúlt időszak legjobbján.

– Minden eddiginél kevesebb 
bemutatónk volt. De 356 előadást 
tartottunk, amelyet 19 500 néző lá-
tott – emelte ki Halasi Imre, aki-
nek 9 éves vezetése alatt több mint 
100 bemutatót számláltak négy-
ezer előadással, egymilliónál több 
nézővel.

Az elmúlt évadban a Prah 50 
előadást, az Anconai szerelmesek 

100-at élt meg, A dzsungel köny-
vét 150. alkalommal játszották, a 
(felújított) Portugál pedig csütör-
tök esti előadásával elérte a 175-
öt. A direktor köszönetet mon-
dott Krámer Györgynek és Váradi 
Katalinnak, akikkel létrehozták a 
tánctagozatot, s egy színvonalas 
operaegyüttest és zenekart.

– Egyet soha nem szabad figyel-
men kívül hagyni, a Nézőt, nagy 
„n”-nel. Nélkülük ez a teljesítmény 
értelmetlen volna – hangsúlyozta a 
direktor, köszönetet mondva a hű-
ségért, a folyamatos színházi ka-
landban való közös együttlétért a 
miskolci közönségnek.

Az évadzáró felemelő pillanata 
volt, amikor ismét örökös tagokat 
választottak Molnár Anna és Som-
ló István személyében. 

– 1968 óta vagyok, kisebb meg-
szakításokkal, a Miskolci Nemzeti 
Színház társulatának tagja. Az örö-
kös tagság semmihez sem hason-
lítható. Miskolci születésűként kö-
tődöm a városhoz, a színházhoz, az 

elismerés nagyon fontos számomra 
– hangsúlyozta Molnár Anna.

Hagyományosan ekkor adják át 
az évad legjobbjainak is a díjat – a 
kitüntetettek névsorát keretes írá-
sunkban közöljük. Itt adta át Fedor 
Vilmos a Több mint legenda-díjat 
Halasi Imrének.

Az évad utolsó napján láthat-
ta a közönség a Portugált, az utol-
só előadás pedig A nyomorultak 
volt, június 1-jétől pedig a színház 
nonprofit kft.-vé alakul, ám a mű-
vészeti munka folytatódik. 

Kiss J. | fotó: Bócsi Krisztián

A legjobbak
A társulati szavazás alapján
Legjobb színész: Molnár Erik
Legjobb színésznő: Varga And-
rea
Legjobb férfikarakter: Keresz-
tesi László
Legjobb női karakter: Molnár 
Anna
Legjobb rendezés: A nyomo-
rultak – Halasi Imre 
Legjobb díszlet: Menczel Ró-
bert
Legjobb jelmez: Laczó Henriett
A kulisszák mögött: világosí-
tótár
Az év zenésze: Váradi Katalin
Az év hangja: Tóbisz Titusz. 
Közönségdíj:
Máthé Baba-díj: Jancsó Dóra
Ábrahám István-díj: Vida Péter
Legjobb előadás: A nyomorul-
tak

Már folynak a bohém Casting próbái | fotó: éder Vera

Krámer györgy és Váradi Katalin, a 
két búcsúzó művészeti vezető
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Újabb testvérvárosi találkozó
Ahogy arról már múlt heti lapszámunkban beszámoltunk, három 
napot töltött Dél-Koreában Miskolc delegációja Kriza Ákos polgár-
mester vezetésével. A delegáció tagjai a Miskolc Holding, a Miskolci 
Egyetem és a BOKIK képviselői voltak.

A kiutazás célja – ahogy arról Miskolc polgármestere már a múlt 
héten beszélt – az export-import kapcsolatok fejlesztése, a helyi ter-
mékek dél-koreai piaci pozíciójának megteremtése, a turisztikai és 
oktatási együttműködések kialakítása, az ingatlan- és közlekedésfej-
lesztés, valamint a helyi, térségi vállalatok, vállalkozások „helyzetbe” 
hozása. Mostani összeállításunkban a delegáció többi tagját kérdez-
tük arról, milyen tapasztalatokat szereztek.

Miskolc polgármesteri hivatalától 4, a Miskolc Holdingtól 5 fő 
utazott. Egy-egy személy utazása 204 500 forintba került, minden 
más költséget Asan állt. A delegáció többi tagja saját költségvetésé-
ből rendezte az utazást.

Már közösen gondolkodnak
Az asani egyetem, a Hoseo Uni-
versity és a Miskolci Egyetem (ME) 
sokban hasonlít egymásra. Mind-
kettő a város szélén fekszik, nagy-
jából ugyanannyi hallgatóval és 
erős műszaki képzésekkel. Talán 
ennek is köszönhető, hogy gyor-
san megtalálták a közös hangot 
és elindult a közös munka.

Magánemberként és rektorként 
is hatalmas élményekkel gazda-
godva érkezett haza Patkó Gyu-
la rektor az asani látogatásról. 

– A Hoseo University nagyon 
jól felszerelt egyetem, amely há-
romszor akkora területen fek-
szik, viszont némileg kevesebb 
hallgatója van, mint a miskol-
ci campusnak. Ugyanakkor 
nem kell szégyenkeznünk, hi-
szen – hangsúlyozta a rektor – a 
nanotechnológiai labor például 
ugyanúgy jól felszerelt. Hasonló 
kutatásaink vannak, így közösen 
indulunk például a tudományos 
és technológiai pályázatokon.

Amit Patkó Gyula szerint a 
dél-koreai kollégáiktól „el kell ta-
nulni”, hogy vállalati kutatóhelye-
ket hozzanak be az egyetemre. 
Bár ezekben eddig is élen járt itt-
hon a ME – hét kihelyezett válla-
lati tanszék és három vállalati la-
bor működik az egyetemen –, de 
Asanban sokkal nagyobb a mű-
szaki cégek potenciálja és az át-
járhatóság a cégek és az egyetem 
között. A hallgatók a campus te-
rületén vesznek részt a fejlesz-
tésekben. Példaként említette a 
Samsung Kutatóintézetet, ahol 
a műszaki hallgatók az érintő-

képernyők fejlesztésén dolgoz-
nak. A mostani látogatás után 
a két egyetem között már élő 
kapcsolat van, ezentúl meghív-
ják egymást a konferenciákra, 
dolgoznak közös pályázatokon, 
mielőbb szeretnék beindítani a 
hallgatói és oktatói csereprogra-
mokat. Meghívták a hoseoiakat 
Miskolcra, azon a látogatáson 
pedig már éves munkatervet fo-
gadnak majd el a közös munka 
lépéseiről és fázisairól.

Patkó Gyula hozzátette, na-
gyon tetszett neki, hogy jól szer-
vezett a dél-koreai társadalom, 
hogy az ország fejlődését a ter-
melésben, az értékek teremté-
sében látják. Mindig a megol-
dásokat keresik, és jól látható a 
természet és az ember kapcso-
lata, harmóniája mindenhol. 
Nagyra értékelik a tudást, annak 
gyakorlati alkalmazását, ami a 
közösségépítésben is nagyon 
fontos. Meglepte a szívélyes-
ség, amivel fogadták őket, érez-
hető, hogy nagy az érdeklődés a 
nyugati kultúra iránt, a törekvés, 
hogy jó kapcsolatot építsenek ki 
Miskolccal, és gyakorlati együtt-
működés épüljön ki a testvérvá-
rosi kapcsolat mögött. 

A cégvezető szemével
A delegáció tagja volt – megyei 
vállalkozók mellett – Losó Ad-
rienn, a Mirelite Mirsa Zrt. igaz-
gatója, amely cég albertirsai 
központja mellett a Miskolci Hű-
tőházat is üzemelteti.

A gyorsfagyasztott zöldségek, 
gyümölcsök, tésztafélék mellett 
húsüzeme is van már a cégnek, 
és amellett, hogy Miskolc egyik 
nagyvállalatáról van szó, azért 
is „képbe kerültek”, mert volt 
már korábban dél-koreai egyez-
tetésük. Mint Losó Adrienn el-
mondta, tavaly már jártak Szöul-
ban, de ezt a kapcsolatot szívesen 
erősítik tovább, és örömmel vet-
tek részt a delegációban és láto-
gattak el Asanba. 

A koreaiak számára nagyon 
fontos a személyes kapcsolat, a 
találkozások során kialakuló bi-
zalom, így nem kérdéses, hogy 

egy vállalkozónak vagy cégnek 
meg kell ragadnia az alkalmat 
és kilátogatni, ha szeretne üzle-
tet kötni. Bár ma már hangsú-
lyos Dél-Koreában az ipar, de az 
agrárium is fontos szerepet ját-
szik még mindig, és a felvevő-
piaca meglehetősen nagy. Ko-
moly érdeklődésre számítanak a 
zöldborsó és a morzsolt kukori-
ca iránt, a mostani kapcsolatfel-
vétel után pedig már ismerik a 
Mirelite Mirsát, tudják ajánlani, 
így bármikor jöhet komoly üz-
let s akár megrendelés. Bár nyil-
ván ez nem egyik pillanatról a 
másikra működik, tette hozzá az 
igazgató, de mindenesetre jelen-
tős előnyt jelent, hogy személye-
sen is találkoztak a céggel és tud-
ják kötni Miskolchoz.

– Érdemes dolgozni, és meg-
tenni, amit lehet ezért a kapcso-
latért – mondta Losó Adrienn.

A gazdasági együttműködésről is tárgyaltak
Asan és Miskolc testvérvá-
rosi kapcsolata több is lehet, 
mint egy baráti együttműkö-
dés. A két fél dolgozik azon, 
hogy gazdasági, oktatási, tu-
risztikai tartalommal is meg-
tölthessék ezt a kapcsolatot. 
Vécsi Györgyöt, a Miskolc 
Holding Zrt. elnökét kérdez-
tük tapasztalatairól, a tárgya-
lások eredményéről.

– Milyen tárgyalásokon, prog-
ramokon vett részt?
– A koreaiak az előző évi, mis-

kolci látogatásuk alkalmával már 
kifejtették, hogy az idegenforga-
lom, a turisztika, az egyetem, az 
élelmiszeripar mellett az ipari terü-
leteken kívánnak együttműködni 
Miskolccal. Az asani látogatás al-
kalmával most két nagyobb terület 
is kiemelt figyelmet kapott vendég-
látóink részéről: az egyik a turisz-
tikai együttműködés, másik az ál-
lat- és növénytermesztés területe. 
E szerint például Miskolc részt fog 
venni egy turisztikai kiállításon, to-
vábbá közvetlen „turisztikai” kap-
csolatot alakítana ki a két város 
egymással és egy „háztól házig” 
történő utazással lenne elérhető a 
koreaiak számára a Barlangfürdő. 

– A holding elnökeként hogyan 
látja a két város kapcsolatát?

– Úgy gondolom, hogy nagyon 
sok olyan terület van, amelyen ta-
nulhatunk az asaniaktól. Dinami-
kusan fejlődnek, évi 6%-os növe-
kedést realizálnak. A figyelem és 
a tisztelet nemcsak egymás, de az 
elvégzett munka és feladatok iránt 
is példaszerű. Ezek olyan értékek, 
amire Miskolc gazdaságát is újra 
fel lehet és fel is kell építenünk.

– Hogyan profitálhat a Miskolc 
Holding, vagy tagvállalatai a 
kapcsolatból, milyen együttmű-
ködésre lát lehetőséget?
– Mint ahogy már említettem, 

az idegenforgalom, a turisztika, az 
élelmiszeripar területén indultak 
meg az egyeztetések. Ennek kö-
szönhetően már most olyan kap-
csolatok alakultak ki, amelyek gaz-
daságilag is hasznot jelenthetnek 
Miskolcnak. Továbbá munkahely-
teremtő befektetési tárgyalások in-

dultak meg. Asanban két koreai 
partnerrel vettük fel a kapcsolatot 
és kezdtük meg az egyeztetéseket. 
Az egyik partner élelmiszeripari 
termékek importálására tett kezde-
ményezéseket Miskolc városából. 
A másik partner pedig Miskolcon 
szeretne befektetni és késztermé-
keket előállítani. További együtt-
működésről szóló megállapodások 
is születtek a látogatásunk alkal-
mával, egyeztetéseket folytattunk 
a Samsunggal, a Hyundaijal, meg-
tekintettük Asan új ipari parkját, 
ahol gombaként nőnek ki új üze-
mek és lakóparkok. Nagyon fon-
tos elmondani azt is, hogy ezek a 
tárgyalások általában a felek részé-
ről szigorú titoktartási kötelezett-
ség mellett zajlanak, egy-egy üzleti 
siker múlhat azon, ha a felek előre 
nem egyeztetett információkat kö-
zölnek.

– Milyen személyes élményei, ta-
pasztalatai vannak az útról?
– A rendkívül barátságos fogad-

tatáson túl, amelyben a delegáció-
nak része volt, az elmúlt egy év alatt 
olyan személyes és baráti kapcsola-
tok is kialakultak, amire közös jövőt 
lehet építenünk. Asan és Miskolc 
méretben nagyon hasonlít egymás-
hoz. A legnagyobb különbség köz-
tünk, hogy az elmúlt 10 évben Asan 
170 ezerről 300 ezerre növelte la-
kosságát. Kiemelkedően dinami-
kusan fejlődő város, csak ez lehet a 
célunk nekünk is. A dinamikus fej-
lődés pedig csak úgy indítható be, 
ha folytatjuk a megkezdett munkát, 
fenntartjuk a partnerekkel a kap-
csolatot, új partnereket találunk. 
Az intenzív befektetés-ösztönzé-
si munka eredményeként ma már 
nemzetközileg is növekvő érdeklő-
dés tapasztalható Miskolc iránt.

A nagykövet szerint is kell a személyes kapcsolat!
Lengyel Miklós, Dél-Korea 
szöuli magyar nagykövete te-
vékenyen vett részt eddig is 
Miskolc és Asan kapcsolatá-
ban, és a jövőben is minden 
segítséget igyekszik megadni.

Mint mondja, meggyőződése, hogy 
a két ország kapcsolatrendszerének 
– a kormányzati és a vállalati kap-
csolatok mellett – rendkívül hasz-
nos, nélkülözhetetlen komponense 
a humán, illetve civil szféra. E tekin-
tetben kifejezetten örül a Miskolc és 
Asan közötti együttműködés for-
málódásának, amiben a nagykövet-
ség maga is aktív szerepet játszott.

Korea minden tekintetben kivá-
ló partnere Magyarországnak, er-

ről tanúskodnak a már hazánkban 
megvalósult koreai beruházások, 
a kétoldalú kereskedelem növekvő 
volumene. Dél-Korea nem melles-
leg a világ egyik legdinamikusab-
ban fejlődő országa, gazdasági tel-
jesítménye alapján ma a 13. helyen 
áll. Multinacionális cégeik egy-egy 
iparágban egyre inkább piacve-
zető szerepet töltenek be, gondol-
junk csak a Samsungra, az LG-re, 
a Hyundaira vagy a Kiara. A koreai 
vállalatok számára Európa, ezen be-
lül Közép-Európa kiemelten fontos, 
egyfelől a beruházások, másfelől 
a bővülő kereskedelem miatt. Egy 
ilyen országgal, annak egyik fontos 
városával való kapcsolatépítésből 
Miskolc mindenképpen profitálhat. 
A gazdaság mellett persze említhető 
a kultúra, az oktatás vagy akár a tu-
rizmus terén kínálkozó lehetőség is.

– A két ország földrajzilag igen 
távol esik egymástól. Csak aki ide-
látogat, és személyes benyomásokat 
szerez, értheti meg, mennyire nyi-
tott Korea, a koreai nép Európa és 
ezen belül hazánk iránt, amit a gaz-
dasági-kereskedelmi kapcsolatok 
élénkülése mellett a turisták növek-
vő száma is alátámaszt. Egy koreai 
közmondás szerint „jobb egyszer 
meglátni, mint 100-szor meghalla-
ni”. A személyes tapasztalatot, barát-
kozást semmi sem helyettesítheti, és 
ez különösen igaz Koreára: az itte-
ni üzleti kultúra elengedhetetlen ré-
sze a személyes kapcsolatok ápolá-
sa, fejlesztése. Sok esetben e nélkül 
üzlet sincs – mondja a nagykövet.

– Bevallom azt is, jó volt látni a 
kiérkező városvezetők, szakem-
berek és intézményvezetők felké-
szültségét, eltökéltségét és lelkese-

dését. Számomra a professzionális 
hozzáállás bizonyítéka volt példá-
ul, hogy a magukkal hozott, Mis-
kolcot és térségét népszerűsítő 
kiadványokat koreai nyelvre fordí-
tották, ami óriási indulási előny – 
teszi hozzá.

A nagykövetség kész segíte-
ni és tovább gondozni a formáló-
dó együttműködéseket, persze, a 
kimenetel alapvetően a felek köl-
csönös érdekeltségén múlik, jegy-
zi meg a nagykövet. Bízik abban, 
hogy a Miskolcon megkezdett és 
most Asanban folytatott párbeszéd 
eredményeként belátható időn be-
lül konkrét projektek, azokon ke-
resztül munkahelyek születnek, a 
bővülő humánkapcsolatok pedig 
hozzájárulnak a két távoli nép kul-
túrájának jobb megismeréséhez, a 
barátság elmélyítéséhez.

A kamara dolgozik az „aprópénzre váltáson”
Bár egy testvérvárosi kapcsolatban 
nagyon fontos a kultúra, az oktatás 
egymásra találása is, de igazán akkor 
ér sokat, ha profitálni is tud belőle 
egy város, és ha üzleti tartalma is van 
– vallja Bihall Tamás, a BOKIK elnöke.

Az elmúlt években kialakult vál-
sághelyzetben különösen felérté-
kelődnek a keleti lehetőségek, pia-
cok, ezért fontos a kapcsolatfelvétel 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara szá-
mára is. Bihall Tamás elnök éppen 
ezért fontosnak tartja, hogy Mis-
kolc és Asan kapcsolatának már az 
elején ott van a kamara, és a gaz-
dasági élet szereplői is lehetősé-
get kapnak. A keleti piacok feltér-
képezésénél nem csak közvetlen 
szomszédainkban lehet gondol-
kodni, a Távol-Kelet is valós lehe-
tőség. Vannak olyan vállalkozások, 

amelyek le tudják győzni a távolsá-
got, a kamara is dolgozni fog ezen.

Két, jelentős termelőegységbe 
is ellátogathattak: a Samsung és a 
Hyundai asani gyáregységébe, de 
az elnök szerint a gazdasági erőt jól 
mutatja az is, hogy az egyetemen 
számtalan spin-off (ebben az ér-
telmezésben: a helyi tudásbázison 
létrejött) cég található, amelyek a 
high-tech területén működnek el-
sősorban. Bihall Tamás szerint ta-
nulságos úton vannak túl, és hisz 
benne, hogy a következő hónapok 
hozhatnak konkrét eredményeket 
is. Ennél gyorsabb elvárást nem sza-
bad megfogalmazni.

Abban, hogy a kapcsolatot „apró-
pénzre is tudják váltani”, segítséget 
kapnak Lengyel Miklós nagykövet-
től is. Asanban ugyanis nincs helyi 
kamara, hanem csak Szöulban, így 
meg kell találni a testvérvárosban is 

a kapcsolatokat. Áttekintést kapnak 
a következő hónapokban Asan gaz-
daságáról, hogy milyen típusú cé-
gek működnek ott, milyen irányba 
halad a gazdaságfejlesztés, és hogy 
ebben hol vannak meg a kapcsoló-
dási pontok. Az már látszik, hogy a 
turizmus területén megtörténtek az 
első lépések, de az elnök szerint fon-

tos, hogy a gazdaságban, termelés-
ben érdekelt cégek is együttműköd-
jenek. 

Bihall Tamás személyes élmé-
nyei kapcsán kiemelte, hogy mek-
kora barátsággal és szívélyesség-
gel fogadták őket házigazdáik. Egy 
ipari nagyhatalomnak számító or-
szág egyik legjelentősebb városában 
jártak, mégis nagyon zöld város is 
Asan, ami szintén követendő pél-
da. Fontosnak nevezte, hogy ezt a 
testvérvárosi kapcsolatot Asan kez-
deményezte, és választotta ki egyet-
len európai városként Miskolcot, 
tehát kölcsönös az akarat az együtt-
működésre. Érdekességként pedig 
elárulta, hogy a kamarának törté-
nelmi tradíciója is van a dél-koreai 
kapcsolatban, hiszen a nyolcvanas 
években ugyan nem volt hivatalos 
kapcsolat a két ország között, a ko-
reaiak gazdaságfejlesztő szerveze-
te, a KOTRA azonban jelen volt ha-
zánkban és tárgyalásokat folytatott 
– például a kamarával.

Az oldalt írta: Horváth Imre, a fotókat köszönjük Patkó Gyulának
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6  hirdetés

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

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

Szerkesztőségünk az alábbi címen érhető el:
3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. Fax: 46/503-508
Tel.: 46/503-500/215 mellék E-mail: info@mikom.hu

A hamarosan nyíló Miskolc, Görgey u. 4. szám alatti  

Centrum Apartman Hotelben  
üzlethelyiségek bérelhetők! 

Kedvező feltételekkel kínálunk: 39–142 m2-es helyiségeket.

Tervezett funkciók:  
• Wellness szalon, 

• fodrászat-kozmetika, 
• ajándéküzlet, 

• nonstop élelmiszerüzlet.  

Érdeklődni:  70/450-9050 vagy 30/337-9869 telefonszámokon  
vagy hasznositas@mikrt.hu e-mail címen lehet.

Apróhirdetés
Lakáscélra is alkalmas apartmanok bevezetett vendégkörrel a hajdúná-
nási gyógyfürdőtől 500 m-re eladók. Érdeklődni a 30/740-3288-as telefo-
non lehet.
Hi-Sec és MEGA acél biztonsági ajtók beépítve már 59 900 Ft-tól, továb-
bá nyílászárók (műanyag, fa, alumínium) cseréje óriási kedvezménnyel, 
teljeskörű árnyékolástechnikával. Érdeklődni: 30/336-5528, web: www.alu-
port.hupont.hu. Bemutatóterem: Miskolc, Bükk áruház, I. emelet. Nyitva: 
h–p: 11–15 óráig, szo: 9–12 óráig.

Süssön fel a te napod is!
„A napenergia-felhasználás ösztönzése sikeres modellek se-
gítségével” címet viseli az a nagyon is kézzelfogható ered-
ményekben gondolkodó, az Európai Unió támogatásával 
megvalósuló projekt, amely a meleg víz előállítására hasz-
nálatos, napenergiával működtetett napkollektorok elter-
jesztését tűzte zászlajára Közép-Kelet-Európában. A projekt-
partnerek Románia, Szlovénia, Olaszország és Magyarország 
területén a jól működő görög és osztrák példákat követve 
szeretnék meghonosítani a zöld energia felhasználását. A 
2009-ben indult projekt ma már tíz országra kiterjedően az 
energiatudatos gondolkodásmód, az energiahatékonyság és 
a napenergiával működő alkalmazások minél szélesebb körű 
elterjesztésének egyik élharcosává vált. A Dél-Kelet-Európai 
Együttműködési Program segítségével Miskolcon, a Kocso-
nyafesztiválon találkozhattak először az érdeklődők a szem-
léletformáló kampánnyal, melyet a projekt keretein belül 
megszervezett három napkollektor-szerelői tanfolyam kö-
vetett, ahol 45, a téma iránt érdeklődő résztvevő szerzett ta-
núsítványt. Az Észak-magyarországi régióra kiterjesztett nyílt 
napok és pályázati tanácsadás eredményeit is kielemezték a 
résztvevők azon a konferencián, melyet a projekt hazai part-
nere, a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonpro-
fit Kft. miskolci intézete rendezett 2012. május 24-én „Hasz-
nálati melegvíz előállítása napkollektorokkal – a magyar piac 
és a napenergia-felhasználás napjainkban: tervek és távla-
tok” címmel.
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Tech-hírek
Facebook-telefon? Akár már 
jövőre saját okostelefonnal ruk-
kolhat elő a Facebook közösségi 
portálra épülő birodalom, írja a 
The New York Times-ra hivatkoz-
va az mmonline.hu. A portál sze-
rint erre utal legalábbis az, hogy 
a közösségi platform megkezdte 
az okostelefonok világában jártas 
mérnökök felvételét, ráadásul a 
Facebook nemrég elismerte, hogy 
szeretne részesedni a mobilhasz-
nálók egyre növekvő tábora által 
generált piacból, a közelmúltban 
elindította mobilalkalmazásokat 
kínáló üzletét, az App Centert is.

Tovább változnak a profil-
jaink. Már teszteli a következő, 
profiljainkat érintő újításokat a 
Facebook. A nagy idővonalasítás 
után ezúttal egy kisebb, de azért 
látványos változás következhet, 
most a Timeline/idővonal legfel-
ső blokkja újul meg. A változta-
tás értelmében a profil felső része 
kisebb helyet foglalna el, a név és 
a személyes információkat tartal-
mazó doboz felkerülne a borító-
képre, a kép alatt található bok-
szokat pedig számos-szöveges 
információs mezők válthatják.

Új, magyar közösségi őrület. 
Elindult az első magyar közösségi 
névjegy, a Zuppaa. A szolgáltatás 
segítségével egy testreszabott, tel-
jesebb képet alakíthatnak ki ma-
gukról a felhasználók, továbbá 
mások közösségi oldalainak bön-
gészése helyett itt mindent egy he-
lyen megtalálnak, így időt takarít-
hatnak meg. A Zuppaa oldalán, 
számos közösségi aggregátorhoz 

hasonlóan, a felhasználók beépít-
hetik és megjeleníthetik közössé-
gi oldalaik tartalmát.

Digitalizált Magvető. Digitali-
zálták, és már az interneten is el-
érhető a legrégebbi, ma is megje-
lenő erdélyi magyar folyóirat, a 
150 éves Keresztény Magvető tel-
jes anyaga. A kutatók és érdeklő-
dők a folyóirat számait az Erdélyi 
Digitális Adattárban találják meg. 
A keresést és a tudományos fel-
dolgozást keresőkódok könnyítik 
– olvasható az MTI beszámolójá-
ban. Az Erdélyi Digitális Adattár 
honlapján (http://eda.eme.ro/) a 
Periodikák címszón belül érhetők 
el a negyedévente megjelenő lap 
számai. A Keresztény Magvető az 
Erdélyi Unitárius Egyház 1861-
ben indított folyóirata, amely ki-
sebb-nagyobb megszakításokkal 
az unitárius identitás, teológia és 
egyházi élet tükre volt a mögöt-
te álló évtizedekben, és ez tovább-
ra is elsőrendű feladata. A digita-
lizálási munkát a Wekerle Sándor 
Alap támogatta.

Élő közvetítések a YouTube-
on. Élő közvetítéseket élvezhet 
mostantól majdnem az egész vi-
lág a népszerű videómegosztón, 
azok mindenképp, akiknek van 
Google+ fiókjuk. A szolgáltatást 
– a Google Hangouts on Air – ta-
valy már tesztelhette a felhaszná-
lók egy szűk köre, ezt követően 
látta úgy a vállalat, hogy minden-
ki számára elérhetővé lesz a live 
stream. A hír bármennyire ör-
vendetes, a hazai felhasználók-
nak még várniuk kell arra, hogy 
a Google által itthon is sugároz-
zanak.

Windows: jön a 8, de az XP nem akar menni
Windows 7, vagy Windows 
XP?  Bár idén októberben 
már a Microsoft operációs 
rendszereit alapjaiban meg-
újító Windows 8-at is piacra 
dobják, a felhasználók csak 
lassan hajlandók az XP-ről 
leszokni.

Szaklapok évek óta jósolják, hogy 
előbb-utóbb átveszi a vezetést a 
Windows 7, azonban az XP pia-
ci részesedése először tavaly július-
ban csökkent 50 százalék alá. Ak-
kor a Windows XP már csak 49,8 
százalékon volt az internetezők kö-
rében, második helyen a 7-es állt a 
maga 28 százalékával, harmadik pe-
dig, a nagyot bukott Vista – bármily 
hihetetlen – még mindig 9,7 száza-
lékon áll. 

Látható tehát, hogy a különfé-
le Windows-verziók még min-
dig a piac 87 százalékát adják, a 
második legnépszerűbb operáci-
ós rendszer a Mac OS X (3,8%), a 
harmadik pedig az iOS (2,8%). A 
szakértők korábban azt jósolták, 
hogy a Windows 7 valamikor az 
idei év közepén veheti majd át az 
XP-től a vezető szerepet, éppen a 
Windows 8 megjelenése előtt. Ma 
azonban már ezt is megkérdőjele-
zik, azt írják, ha a legújabb verzió 
megjelenéséig, októberig sem si-
kerül az előzés, akkor már nem is 
lesz a Windows 7 piacvezető. Ami 
biztos, április végén a 7 valamivel 
több, mint 38, az XP pedig még 
mindig 46 százalékon állt.

Bár a Microsoft gőzerővel készül 
a Windows 8 piacra dobására, idén 
még a 7 lesz előtérben, 2012-ben 
350 millió, erre az operációs rend-
szerre épülő eszközt dobnak piac-
ra a gyártók. A Microsoft szerint te-
hát a Windows 8 őszi megjelenése 
ellenére a Windows 7 továbbra is 
népszerű marad. Elsősorban a cé-
geknél lehet arra számítani, hogy 
a meglévő Windows XP operáci-
ós rendszereiket nem az újra cseré-
lik majd le, hanem a kiforrott Win-
dows 7-re, emiatt is hosszabbították 
meg az operációs rendszer támo-
gatását egészen 2020 januárjáig (az 
XP-ét 2014-ig hosszabbították meg 
legutóbb).

Előttem az utódom
A Windows 8 kapcsán szakembe-
rek azt hangsúlyozzák, ez a Win-
dows újjászületése lehet, és úgy szá-
molnak, hogy 2013 végére már 500 
millióan fogják használni az idén 

ősszel négy változatban érkező ope-
rációs rendszert. Ezen embertömeg 
kiszolgálása mind az eszközgyár-
tóknak, mind a szoftverfejlesztők-
nek a legmagasabb gazdasági hasz-
not hozhatja. Nemsokára bejelentik 
a Skype Windows 8-as verzióját is.

És, hogy milyen lesz a Windows 
8? Az idén nyáron befejezendő 
rendszer a Microsoft szerint teljesen 
új alapokon nyugszik. Támogatja 
az Intel és az ARM processzorokat 
is, de nem egyformán, több mint 
negyven Intel-készüléket támogat 
majd megjelenésekor, és kevesebb 
mint öt ARM-készüléket. 

Előtérben a mobilizálás
A felhasználók számára azonban a 
legfontosabb változás biztosan az 
lesz, hogy az operációs rendszer a 
Windows Phone 7-ből már isme-
rős „Metro” felülettel érkezik, amely 
nélkülözi az ablakokat. A Microsoft 

legnagyobb feladata az volt, hogy 
mobilizálja a Windowst, ezért úgy 
fejlesztette ki, hogy érintőképer-
nyős készülékeken is könnyen le-
gyen vezérelhető, ehhez pedig a 
Windows Phone 7-ben már megis-
mert „Metro” designnyelvet vették 
alapul. Ezen az ablakok helyett úgy-
nevezett „élő csempék” („live tile”) 
helyezkednek el, amelyek egy-egy 
alkalmazást jelképeznek, de meg-
hagyták a hagyományos desktopot, 
vagyis asztalt is, sőt, a visszamenő-
leges alkalmazás-kompatibilitás is 
biztosított: minden program, ami 
fut Windows 7-en, működik Win-
dows 8-on is.

Ez jön tehát várhatóan októ-
berben, azonban hogy mi törté-
nik addig a Microsoft operációs 
rendszereinek – az ősrégi XP, és a 
trónesélyesnek szánt Windows 7 – 
harcában, azt már lassan találgatni 
sem merik, még a szakemberek sem.

Tajthy Á.
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Heti horoszkóp
Kos (03. 21–04. 20.)  A szokottnál zaklatottabb napokra számíthat: hajlamos lehet a túl-
fűtött érzelmekre, a csapongó lelkiállapotra. Tegyen valami olyat a munkahelyén, amit már régóta 
szeretne. Persze, azért csak óvatosan! Régóta érzi már a szívében, hogy ez a tavasz a megújulás 

kényszerét hozza el, mégis valamiért küzd ellene. Fogadja el, hogy az emberek változnak!

BiKa (04. 21–05. 21.) Munka, munka és munka: most erről szólnak a napjai, de hamaro-
san jön a nyár, és minden megváltozik. Kezdje azzal, hogy rutinosabban fogja össze a feladatait, és 
szakít időt a pihenésre. Addig is figyeljen oda a lehetőségekre, mert bármibe is kezdjen most, azt si-

kerre viheti, a lényeg, hogy egyedül hozza meg a döntéseit, és ne hagyja magát befolyásolni.

iKreK (05. 22–06. 21.) A Nap az Ikrek jegyében jár, ez sok erővel tölti fel. A hét eleje mun-
kával telik, nem lesz ideje a pihenésre, sőt, mivel környezete látja, hogy jól bírja a strapát, tovább ter-
helik. Csütörtöktől csendesebb napok következnek, de hétvégén ismét izgalmas események kötik 

le a figyelmét, és dobogtatják meg szívét. Szerelmi téren fordulat várható.

ráK (06. 22–07. 22.) Nem ártana, ha egy kicsit szűkmarkúbban mérné a segítőkészségét 
azoknak, akik csak kihasználják. A barátoktól nem kell sajnálnia a támogatást, de az a kolléga, aki 
csak akkor keresi a társaságát, amikor neki van szüksége önre, nem igaz barát. Ha már elege van az 

utazgatásból, akkor is érdemes párjával legalább egy kisebb kiruccanást tennie. 

oroszlán (07. 23–08. 23.) Legyen végre kissé ambiciózusabb! Az nem lehet, hogy 
mindenki sorsát egyengeti, és végül mindenki mögött hátra marad. Jól érzi magát a bőrében, tele 
van energiával, és ez mágnesként vonzza magához az ellenkező neműeket. Ha az elmúlt időszak-

ban nem volt túl sok lehetősége pihenni, most még akár munka mellett is lazsálhat egy kicsit. 

szűz (08. 24–09. 23.) A csillagok arra sarkallják minden nap, hogy figyeljen oda jobban 
emberi kapcsolataira, foglalkozzon többet a családjával, barátaival, és ne szorítsa háttérbe a kollé-
gákat, üzletfeleket sem. A most következő napokban törekednie kell a biztonságra. Fokozott érzé-

kenysége könnyen a felszínre törhet, és ez okozhat átmeneti konfliktusokat. 

Mérleg (09. 24–10. 23.) Munkahelyén, úgy tűnik, kicsit megakadtak a dolgok. Ha úgy 
látja, semmi esélye arra, hogy továbblépjen vagy fejlődjön, akkor ideje kicsit körülnéznie máshol is. 
Ha nem ön teszi meg az első lépést, akkor lehet, hogy a sors fogja rákényszeríteni. Jelentős dönté-

sek meghozatalára alkalmasak ezek a napok, csakis önön múlik, mennyire lesz bevállalós. 

sKorpió (10. 24–11. 22.) Bármilyen igazságtalanság gyorsan kihozza a sodrából, és 
nem is fogja azt szó nélkül hagyni. Hétvégén azonban újra fellélegezhet, és pihenhet. Vegye magát 
körbe olyan emberekkel, akik nem szívják le energiáit. Ha van olyan, aki örökké a nyakán lóg, de nem 

segíti elő fejlődését, attól búcsúzzon el. Érzelmi téren végre nyugalomra lelhet.

nyilas (11. 23–12. 21.) Elképesztő erő és energia tölti fel ezt a hetét, az égi hatások na-
gyon kedveznek, így fontos vágyait tudja megvalósítani. Ne hagyja, hogy bárki megpróbálja elté-
ríteni céljaitól! Ami nem sikerül elsőre, másodjára már biztosan fog. Tartson ki tervei mellett, viszont 

anyagiak terén legyen óvatos. Ne költsön többet, mint amit a pénztárcája megenged.

BaK (12. 22–01. 20.) A múlt hét fergetegesen alakult, sokat tanult, és jelentős mennyisé-
gű elismerést zsebelt be. Az akkori lelkesedése és energiája ezen a héten is kitart, hatalmas erőket 
fektet karrierjébe és magánéletébe. Sok új ötlete támad, ne hagyja veszni egyiket sem. Ne kesered-

jen el, ha néhányan vissza akarják tartani. Pozitív gondolkodása se inogjon meg!

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Jól alakulnak a dolgai, ez a hét különösen kedvez a régi, dé-
delgetett tervek megvalósításának. Általában minden lényeges ügyben egyedül dönt, de most 
hallgassa meg környezete véleményét, tanácsait! Az elmúlt időszakban sokszor kishitűsége kere-

kedett céltudatossága fölé, de gondoljon arra, hogy komoly sikerek várnak önre ezekben a napokban.

HalaK (02. 20–03. 20.) Mostanában csak a munkájának él, még az otthonában is foly-
ton a teendőkön jár az esze. Rendben, hogy félti az állását, de a családjával is foglalkoznia kellene. 
Ez a hétvége sem múlhat el konfliktus nélkül, a jó humorérzék azonban átsegítheti a legnehezebb 

pillanatokon is. Próbálja meg a másik fél helyzetébe is belegondolni magát!

Ismeri ön Szemerét, az írót?

Tisztelt Olvasó! Idén ünnepeljük a borsodi születésű, Miskolc-
hoz sok szállal kötődő, és itt nyugvó Szemere Bertalan szü-
letésének 200. évfordulóját. A politikus számos könyvet is írt, 
négyrészes rejtvénysorozatunkban ezek címét rejtettük el. A 
megfejtéseket együtt, egy levelezőlapon legkésőbb június 
7-én éjfélig juttassák el a Miskolci Kommunikációs Nonpro-
fit Kft. címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9., vagy e-mailben: 
megfejtes@mikom.hu. A helyes megfejtők között a Szerviz Iro-
da (Miskolc, Mártírok u. 1.) felajánlásában majolika tálakat, il-
letve korsót sorsolunk ki. 

Bartók + Puccini 2012 Miskolci Operafesztivál 
Játék belépőjegyekért
A „Bartók + Puccini 2012” Miskolci Operafesz-
tivál színházi és szabadtéri, fizetős és ingyenes 
programjaival június 8–17. között várja a közön-
séget. A fesztiváli időszakhoz közeledve játékra 
invitáljuk az érdeklődőket, akik a kérdésekre vá-
laszolva 2-2 belépőjegyet nyerhetnek a fesztivál 
egy-egy előadására.

A megfejtéseket a megjelenést követő hét csü-
törtökén déli 12 óráig dobhatják be – nevük és 
elérhetőségük feltüntetésével – a Miskolci Nem-
zeti Színház jegyirodájában elhelyezett gyűjtődo-
bozba, vagy küldhetik el a jatek@operafesztival.
hu e-mail címre. A kérdések megoldásában segít-

ségükre lehet a Miskolci Operafesztivál honlapja:  
www.operafesztival.hu.
Előző heti rejtvényünk helyes megfejtése: B. Nyer-
tesünk Fersli Gyuláné,  Miskolc. Nyereménye: két jegy 
a Bohém Casting június 12-ei, este 7 órai előadására.  A 
részletekről a nyerteseket levélben értesítjük. 

III. forduló
Giacomo Puccini Tosca című operájának ingyenes, szabadtéri 
előadásával lepi meg a közönséget a „Bartók + Puccini 2012”. 
A bemutató illeszkedik a fesztivál új művészeti koncepciójá-
hoz, amely szerint a „Bartók + …” a jövőben nemcsak a ko-
molyzene-kedvelőket szólítja meg, hanem szabad térre is 
kiviszi az operát. A Tosca első és második felvonását a Szent 
István téren, más-más napon láthatja a közönség, amely nar-
rátor segítségével követheti nyomon a cselekményt.

Kérdésünk: Melyik miskolci helyszínen láthatják 
jó idő esetén a Tosca mindhárom felvonását?

A – Miskolctapolca
B – Diósgyőr

C – Avasi kilátó

Hogy a biztonságérzet is erősödjön
Heves érdeklődést, sőt vitát váltott ki a legutóbbi közgyűlésen a városi 
rendőrkapitányság éves beszámolója. A kritikák veleje az volt, hogy lehet, 
a statisztika javult, ám az emberek biztonságérzete nem. Összeállításunk-
ban újra „beleolvasunk” a beszámolóba, és egy-két, az elmúlt év hangot 
kapott problémáival is foglalkozunk.

A Miskolci Rendőrkapitányság múlt évi te-
vékenységét elemző, közgyűlési beszámoló 
szerint annak, hogy a vagyon elleni bűnözés 
a legjellemzőbb, az is oka, hogy a kapitány-
ság illetékességi területe az ország hátrányo-
sabb helyzetű részében található. 

A vagyon elleni bűncselekményeken be-
lül a legnagyobb gondot a betörések szá-
mának emelkedése jelenti, évek óta főleg a 
hétvégi házak sérelmére elkövetett betöré-
sek száma nő. Ezek az ingatlanok a telepü-
lések lakatlan peremrészein találhatók, több 
ilyen területre jellemző, hogy a társadalom 
perifériájára szorult népesség lakja, akik ott 
helyben követik el a bűncselekményeket. 

Az erőszakos, garázda jellegű bűncselek-
mények többnyire a közterülethez köthe-
tők, ezek leghatékonyabb megelőzési mód-
ja a rendőri jelenlét növelése, ami az elmúlt 
időben a Készenléti Rendőrség miskolci 
megjelenésével egyre inkább megvalósult. 

A bűnelkövetést kiváltó ok – az erősza-
kos, garázda jellegű bűncselekmények ese-

tében – leggyakrabban a túlzott alkoholfo-
gyasztás. A vagyon elleni bűncselekmények 
mögött inkább a bűnözői életszemlélet áll: 
sok elkövető nyíltan szembefordul a társa-
dalmilag elfogadott normákkal.

A kábítószer és a kábító hatású anyagok, 
gyógyszerek szerepe az okok között nem 
jelentős, a kábítószernek azonban emellett 
is van bűnözést gerjesztő hatása. Sok kábí-
tószer-élvező ugyanis vagyon elleni bűn-
cselekményeket követ el annak érdekében, 
hogy a kábítószeradagjának anyagi fedeze-
tét biztosítani tudja.

A helyi bűnözői kör ismert, feltérképe-
zett. Problémát okoznak viszont a folyama-
tosan megjelenő fiatal, a hatóság előtt még 
nem ismert kriminális személyek, valamint 
a nem helyi illetőségű, esetleg a vonzáskör-
zeten túlról érkező elkövetők, akik felderíté-
se a hagyományos nyomozói módszerek-
kel nehézségekbe ütközik. 2011-ben 3004 
bűnelkövető vált ismertté a kapitányság il-
letékességi területén. Ez 17 százalékos csök-

kenést mutat a 2010-es adatokhoz képest. A 
gyermekkorú elkövetők száma 126-ról 110-
re, míg a fiatalkorú elkövetők száma 394-
ről 360-ra csökkent. Egyedül a 60 éven felü-
li elkövetők száma nőtt, 76-ról 90-re. A nők 
aránya a 2010-es 17,7-ről 19,3 százalékra 
emelkedett, míg a külföldi elkövetők aránya 
továbbra sem éri el a fél százalékot.

Tetemvár, a problémás terület
A tetemvári terület számos problémával 
szolgál, Nánási-Kocsis Norbert, a körzet 
önkormányzati képviselője úgy fogalma-
zott: a Szentpéteri kapui városrész a belvá-
rostól elkülönülve, nagyjából egységesnek 
tekinthető. Ebből csak a Tetemvár válik ki 
– mind az utcák jellegét tekintve, mind pe-
dig bűnügyi szempontból.

Jellemzőek a szabálysértések, az iskola- 
és óvodalátogatás mellőzése, az illetéktelen 
beköltözés és a szemetelés csakúgy, mint az 
áramlopás és a fokozott közkúthasználat. Új 
jelenség a szipózás megjelenése.

– Ezt már jeleztem a hatóságok felé, akik 
a megfelelő szervek – például gyermekvé-
delem – bevonásával elkezdik a terület fel-
mérését és intézkedési terv előkészítését 
– mondta a képviselő, hangsúlyozva: a leg-
nagyobb segítséget ilyen esetekben a lakos-
ságtól érkező konkrét bejelentések jelentik. 

Kezdeményezte a területen térfigyelő ka-
merák felszerelését is. Egy ilyet nagy való-
színűséggel a Makropolisz tetején helyez-
nek el, ahonnan jól belátható a terület.

– A körzet más részein is találhatók 
olyan gócpontok, ahol gyakoriak a problé-
mák. Egy Álmos utcai udvarban és a húsz-
emeletes lakóházban például együttélés-
re képtelen, összeférhetetlen vagy éppen 
beilleszkedni nem tudó lakók nehezítik a 
szomszédok életét – emelte ki a képviselő.

Mint mondta, a MIK Zrt. igazgatójával 
személyes bejárást tartottak az Álmos utcai 
udvarban, és idén legalább hat lakás kiüríté-
sében, lebontásában egyeztek meg. 

– Ez azt jelenti, ezeknek a lakásoknak a 
száma legalább negyedével csökken az év 
végéig. Remélem, legfeljebb két éven belül 
teljesen felszámolhatjuk a problémás terü-
letet – hangoztatta Nánási-Kocsis Norbert.

A Katowice utca fölötti zöld területen és 
a garázsok mögött a hajléktalanok megjele-
nése okoz gondot. Az elhanyagolt emberek 
hulladékot hordanak a területre, amely így 
elszemetesedik, tűzveszélyessé válik.

– Mindemellett szerintem a Szentpéteri 
kapu bűnügyi szempontból is egy kifejezet-
ten élhető, jó infrastruktúrájú terület. Ter-
mészetesen mindenen lehet javítani, ezért 
szeretném elérni, hogy lehetőség szerint fo-
kozzák a közterületeken a rendőrség látható 
jelenlétét. Naponta többször járőrözzenek 
autóval, gyalogosan, a külső területeken ló-
háton is – hangsúlyozta Nánási-Kocsis 
Norbert, aki szerint ezt az is elősegíthetné, 
ha a rendőr-szakközépiskola tanulóit a Po-
zsonyi – Kassai – Katowice – Tetemvár ut-
cába vezényelnék ki gyakorlatra. 

A Bodótetőn is
A Bodótetőn is a közbiztonságra panasz-
kodtak a lakosok: a betörések egymást érik, 
a bűnözők annyira nekibátorodtak, hogy 

nem egy helyen már a kerítést is elbontot-
ták, sőt, a panaszosok szerint kerti WC-t, 
villanyórát is loptak. Az illegális beköltözők 
pedig tovább rontják a telkes övezet helyze-
tét, mivel a csatornázatlan épületekből meg-
oldatlan a szennyvíz elszállítása, a szemét-
szállítás. A telektulajdonosok attól tartanak, 
amennyiben nem történik gyökeres válto-
zás, akkor végül Lyukóbánya sorsára juthat 
a Bodótető is.

A kérdésben fogadóórát tartott Kovács 
Józsefné Budai Mária önkormányzati kép-
viselő. Ezen kezdeményezték, hogy a rend-
őrség éjjel és hajnalban is járja a Bodótetőt, 
és szeretnék, ha a körzet méretéhez, jellegé-
hez igazodva lovas és kutyás rendőrök is jár-
őröznének erre.

– A mezőőrök elég járatosak a terepen, 
ismerik a problémákat. A fogadóórán is 
felmerült, hogy szükség van a lovas mező-
őrökre. Ezzel kapcsolatban azt tudom mon-
dani, hogy remélhetően rövidesen megkez-
dik a szolgálatot, s nemcsak a Bodótetőn, 
hanem Miskolc más, telkes övezeteiben is 
– közölte érdeklődésünkre Kovács László 
Csaba, a közterület-felügyeleti és rendésze-
ti osztály vezetője.                           

Szepesi Sándor

Lopások, rongálások a Deszkatemetőben
Több százezer forintos kárt okoztak a fémtolvajok a 
tetemvári Deszkatemetőben. A sírokat díszítő ková-
csoltvas láncokat, kerítéselemeket és más fémeszkö-
zöket vandál módszerekkel törték, feszítették le. Jeles 
családok, személyiségek nyughelyeit érinti a vandál 
rongálás. A temetőt fenntartó Belvárosi Református 
Egyházközség feljelentést tett az ügyben. Szerintük 
elsősorban a környékbeli fémfelvásárlóknak kellene 
a körmére nézni, akik átveszik az „összelopott” árut. 

A problémás területeken a rendszeres, visszatérő ellenőrzésre is számítani kell
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Június 2. | szombat » Erőemelés: Scitew Raw Power – 2012. Fekvenyomó Kupa. East 
Side Disco, 10.00. » Szabadidősport: II. Kuruc portyák teljesítménytúra. Görömböly, 4-es busz 
végállomás, 8.00 és 10.00 között.

Június 3. | vasárnap » Futsal: női NBI döntő, Tolna-Mözsi FSE – DVTK-Vénusz-
Szabadidőközpont. Tolna Városi Sportcsarnok, 17.00.

Június 9. | szombat » Atlétika: 20. Bükki Hegyi Maraton, Kisgyörgy Ádám-emlékverseny. 
Csanyik-völgy, 10.00.

Június 10. | vasárnap » Hegyikerékpár: 1. Kondenzgyík maraton. Majális park, 10.00.

sportműsor ›››››››››››››››››››››››

HIrdetés

Hejőcsabai csarnok: 
keresik a megoldást
Végleg eldőlt, hogy a nyáron la-
kat kerül Hejőcsabán a Holcim SC 
csarnokának kapujára. Így a mis-
kolci asztaliteniszezők otthon nél-
kül maradnak, de más sportágak 
számára is kellemetlen a döntés. 
Az érintettek a várossal együtt ke-
resik a megoldást. 

A csarnokban edzenek és ját-
szanak az asztaliteniszezők: a 
Borsod Volán három csapatá-
ban csaknem 20, a Diósgyő-
ri ASE gárdájában 6, a Holcim 
SC három csapatában 20, a Mis-
kolci Sportiskola újonc, serdü-
lő és ifjúsági korosztályaiban 30 
versenyző üti rendszeresen a 
labdát, és 20-30 amatőr asztalite-
niszező is látogatja az edzéseket. 
A hejőcsabai öregfiúk kispályás 
labdarúgócsapata is gyakori ven-
dég a teremben.

Köztudott, hogy a Cement-
gyár már több mint egy éve le-
állította az üzemben a termelést. 
A Holcim SC, tehát az egyesület, 
nyárig még üzemelteti a sport-
csarnokot, utána viszont bezár-
ják, hiszen nem biztosított a fe-
dezet. Más, az asztaliteniszezők 
számára használható terem nincs 
a városban. Molnár Béla, a Mis-
kolci Sportiskola asztalitenisz-
szakosztályának edzője két meg-
oldást vázolt fel. 

– Az egyik megoldás az le-
het, hogy villámgyorsan építenek 
egyet, amelynek a minimális mé-
rete 11 x 52 méter. Erre csekély 
esélyt látok. A másik azonban 
járható út lehet: Miskolc önkor-
mányzata átvehetné a hejőcsabai 
csarnokot.

Molnár Béla hozzá is látott el-
képzelései megvalósításához, ta-

lálkozott Zsiga Marcell, sportért 
felelős alpolgármesterrel is.

– Nagyon jó jelnek tartom, 
hogy máris megkezdődtek a 
vizsgálatok, a jogi feltételek átvi-
lágítása. A városi vezetés részé-
ről rendkívül pozitív hozzáállást 
tapasztaltam – összegezte ta-
pasztalatait az edző. – Vázoltam, 
hogy ez nem kizárólag az aszta-
litenisz érdekeit szolgálja, például 
a diósgyőri kosárlabdás gyermek 
korosztály is otthonra találhat 
Hejőcsabán. A létesítmény mű-
ködtetése jószerével csak decem-
bertől februárig deficites, akkor 
nagy a fűtésszámla, a maradék 
9 hónap rentábilis lehet. Ehhez 
kellene hozzájárulnia a város-
nak, ami szerintem reális igény, 
hiszen a csarnok átvétele esetén 
már nem kellene bérleti díjat fi-
zetnie a Miskolci Sportiskola asz-
talitenisz-szakosztályainak.

Zsiga Marcell megerősítette: 
jelenleg azon dolgoznak, hogy 
megállapítsák, milyen lehetőség 
van a létesítmény városi működ-
tetésére.

– Látnunk kell, mekkora ösz-
szegre van szükség, mennyi-
re lehet rentábilis az üzemelte-
tés. Nekünk az a fontos, hogy a 
szabadidősport képviselői ott-
honra találjanak, és a Miskolci 
Sportiskola szakosztályai is hasz-
nálhassák. Az asztaliteniszezők 
ügye megoldás után kiált, de más 
sportágak képviselői sem szorul-
nának ki. Molnár Béla remek öt-
letekkel rukkolt elő, de várjuk az 
újabbakat, és tanulmányozzuk a 
megvalósíthatóságukat. Úgy vé-
lem, hamarosan döntés születhet 
a hejőcsabai csarnok ügyében.

Doros L.

Az elmúlt 33 év legjobb eredménye
Véget ért a 2011/2012-es él-
vonalbeli labdarúgó-baj-
nokság, melyen a DVTK a 
hetedik helyen végzett. Szen-
tes Lázár megbízott vezető-
edzőként és szakmai igaz-
gatóként sem elégedett a 
pozícióval.

Újoncként az utolsó pillanatig 
harcban volt az Európa-liga indu-
lásért a DVTK labdarúgócsapata, 
ám a riválisok pontgyűjtése miatt 
„csupán” a hetedik helyen végzett. 
Ez a pozíció így is az elmúlt 33 év 
legnagyobb sikere, s bár a piros-
fehérek focistái szerettek volna ki-
jutni a nemzetközi kupaporond-
ra, összességében nem lehetnek 
csalódottak. Szentes Lázár szak-
mai igazgató, aki megbízott ve-
zetőedzőként nyolc mérkőzésen 
irányította a gárdát (mérlege öt ve-
reség mellett három győzelem), 
ugyanakkor nem elégedett a hete-
dik hellyel.

– Ennek a bajnokságnak három 
szakasza volt véleményem szerint 
– kezdte Szentes Lázár. – Az első, 

sajnos véget ért a 15. fordulóval. 
Akkor a Diósgyőr 27 ponttal a 3. 
helyen állt, utána két előrehozott 
fordulóban mindössze egy pontot 
szereztünk, simán kiesett a csapat a 
Magyar Kupából, és a 22. forduló-
nál értük el azt a pontot, amikor a 
vezetés edzőváltásról döntött. En-
nek a csapat eredményességében 
és játékában tapasztalt nagymér-
tékű visszaesés volt az oka. A har-
madik rész a tavaszi idény utolsó 8 
mérkőzése volt.

– Hogyan látja a megbízott ve-
zetőedzőként töltött időszakot?
– Lett volna még olyan meccs, 

amit meg kellett volna fognunk, 
és ha azokat is hozzuk, akkor egé-
szen máshol állnánk a tabellán. A 
Kaposváron és Szombathelyen el-
vesztett négy ponttal meglett volna 
a negyedik hely. Van egy „simoga-
tós” változata, hogy hetedikek let-
tünk, és 33 éve ez a csapat legjobb 
eredménye. Viszont nekem sem 
időm, sem energiám nincs arra, 

hogy túl sokat várjak az eredmé-
nyekre. Az én elvárásaimnak nem 
felel meg a végeredmény.

– Mi lehetett a visszaesés oka?
– A mi esetünkben azzal, hogy 

a DVTK a harmadik helyen for-
dult, megváltoztak a kitűzött cé-
lok. Azok a játékosok, akiket még 
a másodosztályban leigazoltunk, 
nem biztos, hogy a szakmailag 
megemelt követelményeknek is 
eleget tudnak tenni. Az átigazolás-
ban nem sikerült átvinni az aka-
ratomat, nem úgy sikerült, ahogy 
szerettem volna, és ez már előre 
vetített egy gyengébb tavaszt – de 
nem ennyire gyengét.

– Mindennek fényében milyen 
változásokkal készítik elő a kö-
vetkező szezont?
– Meg kell vizsgálni, a jelenlegi 

keret mire alkalmas, és alapkérdés 
az új edző személye és munkája. 
Ahhoz, hogy a saját képére for-
málja a csapatot, kellenek új játé-
kosok, és lesznek távozóink is. Ám 
mivel a tréner személyéről még 
nincs döntés, a tervezést itt le is 
kell zárni. Az biztos, hogy nekem 
sok mindenről be kell számolnom 
a vezetőségnek.

J. I. – S. P. | fotó: Mocsári L.

A hét végén bajnok lehet a DVTK-Vénusz
Ismét legyőzte hazai pályán 
a női futsal NB I döntőjében 
a DVTK-Vénusz a Tolnát, 
így a két csapat vasárnapi ta-
lálkozóján megszerezheti a 
bajnoki címet is!

Újvári Krisztina és Szőke Zsu-
zsanna találatára csak egy gól-
lal tudott válaszolni pünkösdva-
sárnap a Tolna-Mözsi FSE, így az 
egyik fél három nyert mérkőzésé-
ig tartó párharcban 2–1-re vezet-
nek Sárréti Géza tanítványai. Fon-
tos, hogy a miskolci lányok azt is 
el tudták viselni, hogy csapatkapi-
tányuk, Csepregi Gabriella eltiltás 
miatt nem léphetett pályára – eb-
ben segítségükre volt a Generali 
Arénába kilátogató mintegy hét-
száz lelkes szurkoló is. A két csapat 

vasárnap a Tolna Városi Sportcsar-
nokban csap össze, s amennyiben a 
DVTK-Vénusz nyer, bajnoki címet 
ünnepelhet.

A harmadik mérkőzés egyik 
hőse a ziccereket hárító csapatka-
pitány-helyettes, Nagy Tünde volt.

– Nagyon kemény mérkő-
zés volt, látszott, hogy mind a két 

csapat felkészült a másikból, és a 
győzelemre tör. 2–1 után szinte 
extázisban védekeztünk, de a ma-
ximumot adtuk, és győzni tud-
tunk. Nem idegeskedhettem akkor 
sem, amikor nagyon rohamoztak, 
mert akkor vert helyzetben lettem 
volna. Elengedhetetlen, hogy a be-
gyakorolt mozgások ösztönösen 

jöjjenek, így foghattam meg a vé-
gén két ziccert is – hangsúlyozta a 
miskolciak hálóőre.

Sárréti Géza elmondta, a csapat-
kapitány hiányában a védekezésre 
kellett fektetniük a hangsúlyt.

– Bebizonyították a lányok, 
hogy tudnak csapatként együtt 
dolgozni, fegyelmezetten játsza-
ni, és ebben segítségükre volt fan-
tasztikus közönségünk is. A Tolna 
esélye megvolt, hogy kapitányunk 
nélkül megfogjanak minket, de mi 
nem hibázhattunk, levédekeztük 
a vendégek támadásait. Más tak-
tikai variációkkal próbálkoztunk, 
ami bejött. Idegenben játszani aka-
runk, többet támadni, s Csepregi-
vel, remélem, ezt meg tudjuk olda-
ni – értékelt a vezetőedző.

Amennyiben a hátralévő két 
mérkőzésből egyet megnyer a 
DVTK-Vénusz-Szabadidőközpont, 
54 év után szerez az élvonalban, 
csapatsportágban bajnoki címet a 
városnak.

Soós P. | fotó: Mocsári L.
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Programok
június 8. | péntek, 11. | hétfő
 
Miskolci Nemzeti Színház, Nyári színház. 
21.00 3Bartók: a kékszakállú herceg vára – 
a csodálatos mandarin – a fából faragott királyfi
Táncjáték

Az ExperiDance Tánctársulat előadása.

június 9. | szombat, 12. | kedd
 
Miskolci Nemzeti Színház, Nagyszínház
Puccini + Rock
19.00 Bohém Casting

Musical ősbemutató! Giacomo Puccini nyomán 
Zsoldos-Sziámi-KERo® feldolgozása

június 10. | vasárnap

Miskolci Nemzeti Színház, Nagyszínház
21.00 Bartók + Universitas
giacomo Puccini: messa di gloria – 
Csemiczky miklós: Carmina Universitatis.

A Miskolci Egyetem Bartók Béla 
Zeneművészeti Intézet zenekarának és 
kórusának hangversenye.

június 11. | hétfő

Miskolc, Városház tér
19.30 giacomo Puccini: Tosca (I. felvonás)

Ingyenes szabadtéri operaelőadás.

június 12. | kedd

Miskolci Nemzeti Színház, Kamaraszínház
17.30 Bartók + Nosztalgia Weszely Ernővel

Zenés visszaemlékezés a „Bartók + ...” Miskolci 
operafesztivál elmúlt 11 évadára. 
Ingyenes előadás.

június 13. | szerda

Miskolc, Szent István tér
21.00 giacomo Puccini: Tosca (II. felvonás)

Ingyenes szabadtéri operaelőadás.

június 14. | csütörtök

Miskolci Nemzeti Színház, Nagyszínház
18.00 miklósa Erika – másképp 

Miklósa Erika, Kossuth-díjas operaénekes 
legújabb, Másképp című lemeze 
zenei kalandozás a latinos dallamok és 
a jazz világában. 

Miskolci Nemzeti Színház, Kamaraszínház
21.00 Bartók + 2 Szakáll
Bartók Béla: a kékszakállú herceg vára
offenbach: kékszakáll

A Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Kar 
Magánének Tanszék „Bárdi Sándor opera Stúdió” 
produkciója. Ingyenes operaelőadás.

június 15. | péntek

Belvárosi református templom (Kakas-templom); 
Miskolc, Kossuth utca
16.00 a Collegium musicum orgonaestek 
nyitóhang versenye

Tokody Ilona operaénekes és Heinz Dannenbauer 
orgonaművész estje

Miskolci Nemzeti Színház, Nagyszínház
18.00 NÉPszerű Bartók
Bartók zenéjétől a táncházig

Miskolc, Avasi kilátó
21.00 giacomo Puccini: Tosca

opera három felvonásban. 
Ingyenes szabadtéri operaelőadás.

Esőnap: június 16., szombat, 21.00, Miskolci Nemzeti 
Színház, Nyári színház

június 16. | szombat

Miskolci Nemzeti Színház, Kamaraszínház 
16.00 giacomo Puccini: Lidércek (Le Villi)

Puccini első, 1884-ben bemutatott operájának 
bemutatója.

Miskolci Nemzeti Színház, Nagyszínház
18.00  „Legyetek jók, ha tudtok!” – Kicsik operagálája 

Az Egressy–Erkel Zeneiskola Gyerekkórusa, a 
Fazekas Gyermekkar, az Egressy–Erkel Zeneiskola 
magánének-szakos növendékei,  valamint az Egressy–
Erkel Ifjúsági Szimfonikus Zenekar és a Fazekas Iskola 
hangszeres növendékeinek előadása.

június 17. | vasárnap

Miskolci Nemzeti Színház, Nyári színház
21.00  „Híd a jövőbe” – Gálahangverseny 

A 2012-es Miskolci operafesztivált záró 
hangverseny az új népopera megszületésének 
jegyében jön létre.

A szervezők a szereplők és 
a műsorváltoztatás jogát fenntartják

részletes program, további információk, 
jegyvásárlás: www.operafesztival.hu

kíSÉrőrENdEzVÉNyEk
JÚNIUS 8. | PÉNTEK
18.00 Nyitóparádé – Felvonulás a Hősök teré-
ről a Városház térig.

FESzTIVÁLzÓNa – 
miskolci Nemzeti Színház
Minden nap: Utcatánc; Fesztiválkocsma; 
Borfesztivál és népművészeti vásár; Pa-
pír-szalon – Miskolci Nemzeti Színház arcu-
latváltó programja

UTCaTÁNC 
Bartók és Puccini ihlette táncetűdök a Miskolci 
Nemzeti Színház táncművészeinek előadásában. 
Koreográfus: Kozma Attila. JÚNIUS 8., 20.00; JÚNI-
US 9., 18.30; JÚNIUS 10., 20.00; JÚNIUS 11., 20.00; 
JÚNIUS 12, 18.30; JÚNIUS 14., 17.30;  JÚNIUS 15., 
17.30; JÚNIUS 16., 17.30; JÚNIUS 17., 19.30

déryné-kert
A Fesztiválkocsmában minden nap 22.00-től 
Weszely Ernő harmonikaművész játszik

TÉrzENE – Szinva terasz
JÚNIUS 9.  (szombat), 17.00 – Miskolci Réz-
fúvós Együttes; JÚNIUS 10. (vasárnap), 17.00 
–  Rézdudások; JÚNIUS 15. (péntek), 17.00 – 
Theather Brass; JÚNIUS 16. (szombat), 17.00 
– Felsőzsolcai Zeneiskola Fúvószenekara 
(Filharmónia koncert)  
JÚNIUS 17. (vasárnap) 17.00 – Bányász  
Fúvószenekar 

Szent István tér
JÚNIUS 8. | PÉNTEK
18.30 „BARTÓK + PUCCINI 2012” 
ÜNNEPÉLYES FESZTIVÁLNYITÓ – 
Fanfár, térzene, mazsorettek, gólyalábasok, 
óriás bábok, jelmezes statiszták, veterán autó
19.00 MISKOLCI DIXIELAND BAND-koncert – 
Vezető: Balla Miklós
21.00 „ÁR-APÁLY”-KONCERT– …CATSANDOX: 
Takáts Eszter és Müller Péter Sziámi közös 
formációja + Theater Brass + Weszely Ernő 
+ Regős Ádám. Az új zenekar bemutatkozó 
turnéjának első állomása – Miskolc

JÚNIUS 9. | SZoMBAT
17.00 SZABÓ P. SZILVESZTER könyvbemutató-
ja + WESZELY ERNő harmonikázik
18.00 JAZZ7 koncert
20.00 A RACKÁK VILÁGA – FERENCZI GYÖRGY 
ÉS  A RACKAJAM koncert

JÚNIUS 10. | VASÁRNAP
17.00 OLASZ SLÁGEREK – Közreműködik: 
Chajnóczki Balázs, Jancsó Dóra, 
Keresztesi László, Molnár Sándor Tamás, 
Seres Ildikó, Simonffi Adrienn, Szirbik Bernadett, 
Varga Andrea
18.00 SZELÍD ÁLL-A-TOK – Bányai Unplugged 
Band koncert
19.30 KI NYER MA? – Regős Zsolttal
20.00 „ÍGY AKARTUK MIND” – Nagy Nándor 
szerzői estje

JÚNIUS 11. | HÉTFŐ 
17.00 EGRESSY–ERKEL KISHARANG 
ÜTőEGYÜTTES – Vezető: Lajhó Gyula
17.30 EGRESSY – RÉZFÚVÓS EGYÜTTES 
 Vezető: Dobi Imre
19.30 GIACOMO PUCCINI: TOSCA – I. felvonás. 
Ingyenes operaelőadás

 JÚNIUS 12. | KEDD 
17.00 FAZEKAS GÁLA – A Fazekas Általános 
Iskola műsora
19.00 TÁNC- ÉS DIVATBEMUTATÓ – A Szemere 
Szakközépiskola műsora
21.00 GIACOMO  PUCCINI: TOSCA II. felvonás 
(zongorás próba)

JÚNIUS 13. | SZERDA
17.00 EGRESSY–ERKEL ZENEISKOLA 
ZENEKARA – Vezényel: Gergely Péter Pál
18.00 LEGGIERO ÉNEKEGYÜTTES – Az együttes 
tagjai: Boncsér Gergely, Molnár Erik, Irlanda 
Gergely; vezető: Regős Zsolt
19.00 UTCATÁNC – A Miskolci Nemzeti Színház 
táncosai; koreográfus: Kozma Attila
21.00 GIACOMO PUCCINI: TOSCA – II. felvonás. 
Ingyenes operaelőadás  

JÚNIUS 14. | CSÜTÖRTÖK
17.00 THEATER BRASS – Vezető: Gál Péter
18.00 MISKOLCI MUSICAL- ÉS DALSZÍNHÁZ 
műsora
19.30 TIP-TOP DIXIELAND BAND – Vezető: 
Molnár István

JÚNIUS 15. | PÉNTEK
17.00 CLAXO TON QUARTETT – Az együttes 
tagjai: Novák András, Czakó Péter, Bárány Zol-
tán, Menyhárt Ferenc
18.00 LEHÁR, Puccini kortársa – Közreműkö-
dik: Boncsér Gergely, Eperjesi Erika, Jenei Gábor 
és Pohly Boglárka
19.00 „TESZTOSZTERON” – BORNAI TIBOR 
szerzői estje – Közreműködik: Bornai Tibor, 
a Komoly Férfiak, Miklósi Anna

JÚNIUS 16. | SZoMBAT 
17.00 KÖDMÖN Formációs Táncegyüttes
17:40 T-DANCE Tánc Centrum bemutatója
19.00 PUCCINI-ÁRIÁK – Közreműködik: Herczenik 
Anna, Miksch Adrienn, Boncsér Gergely, Szegedi 
Csaba. Kísér: Szekeres László
19.30 MISKOLCI ÜTőSÖK-koncert
21.00 „ÁR-APÁLY” KONCERT – …CATSANDOX

JÚNIUS 17. | VASÁRNAP
17.00 A SZÉKELY MENYECSKE – Fabók Mariann 
bábjátéka
17.45 KI NYER MA? – Regős Zsolttal
18.00 SZINVAVÖLGYI  TÁNCMŰHELY előadása
19.00 ESTHAJNAL LIVE + vonósok. Az együttes 
tagjai: Mészáros Éva, Dobi Imre, Molnár Róbert, 
Regős Ádám, Székely Balázs
20.00 CZEMENDE ZENEKAR koncertje 

zene-Bor-Tér, Erzsébet tér
Minden nap: Borfesztivál és kézműves vásár
Hétköznap: Koncertek 19.00 órától
Pénteken és szombaton: Koncertek 
20.00 órától

EgyÉB helyszínek
PÁTrIa köz – ImPrESSo, 
SzÉCHENyI ÚT – graNd CaFÉ, 
SzINVa TEraSz – korTyoLda
JÚNIUS 9. (szombat), 13.00, 15.00, 
16.30 „BOHÉM FLASH MOB”

zENEPaLoTa
JÚNIUS 9. (szombat), 22.00 – „LÉLEKTAN” – 
Puccini + összművészet Performance
JÚNIUS 13. (szerda), 19.00 – „Liszt Isztambulban” 
– Zeynep Üçbaşaran török zongoraművész zongora-
estje. Az 1847. június 28-án Isztambulban adott Liszt-
koncert programja. A koncertet török borkóstoló kö-
veti. A belépés ingyenes.

mINorITa TEmPLom
JÚNIUS 10. (vasárnap), 15.00 – BARTÓK + 
PUCCINI zenés irodalmi barangolás 
JÚNIUS 17. (vasárnap), 11.15 – Szentmise és 
a Szent Ferenc Kórus hangversenye 

aVaSI rEFormÁTUS TEmPLom
Június 16. (szombat) 19:00 MISKOLCI REFOR-
MÁTUS ZENEI EST

dIÓSgyőrI VaSgyÁr – 
Nemesacél Hengermű (Kiss E. u. 17.)
JÚNIUS 15. , 16., 17.,  21.00 – SAINT-EXUPÉRY: 
A KIS HERCEG . www.paratlaniroda.hu

mISkoLCI NEmzETI SzíNHÁz – 
Játékszín
JÚNIUS 10. (vasárnap) 18.00 – A Hámori Waldorf 
Iskola előadása: Esti Kornél – dalban

HErmaN oTTÓ mÚzEUm (Papszer u. 1. )
JÚNIUS 15–16. – VII. Miskolci Fröccsfesztivál

mISkoLCI gaLÉrIa, 
SzíNÉSzmÚzEUm, 
HErmaN oTTÓ mÚzEUm
JÚNIUS 16. (szombat), 16.30 – LÉGYOTT– 
Kiállítás, előadás, performansz. Az Operafeszti-
vál irodalmi eseménye (Teátrum Pincehely Ga-
léria – Színészmúzeum; Déryné u. 3.)
JÚNIUS 16. (szombat), 17.00-01.00  
Múzeumok éjszakája, összművészeti 
kavalkád. www.muzeumokejszakaja.hu

PaPír-SzaLoN
(Miskolc, Széchenyi u., a Villanyrendőr melletti
régi papírbolt)
Június 5–17. - 17.00–20.00 A MISKOLCI NEM-
ZETI SZÍNHÁZ ARCULATVÁLTÓ PROGRAM-
SOROZATA 
Papír: arculatkiállítás – variációk színházi
logókra, plakátokra, műsorfüzetekre, honlapokra
(A VÍZMŰ – Eszterházy Károly Főiskola Vizuális 
Művészetek tanszék vizsgamunkái)
Szalon: beszélgetés a színházról – kötetlen talál-
kozó színészekkel, rendezőkkel. Jún. 6.: Rusznyák Gá-
bor; Jún. 7.: Kiss Csaba; Jún. 8.: Szegedi Dezső; Jún. 9.: 
Máhr Ági; Jún. 10.:  Fandl Ferenc; Jún. 11.: Keszég Lász-
ló; Jún. 12.: Béres Attila; Jún. 13.: Rácz Attila; Jún. 14.: 
Kiss Csaba; Jún. 15.: Béres Attila; Jún. 16.: Szabó Máté

MNSZ, Nyári Színház
Arculatváltó premier
Június 22., Eisemann–Szilágyi: ÉN ÉS A KIS-
ÖCSÉM zenés bohózat. Rendező: Szabó Máté



Borsodi Fonó 
– diósgyőri vár
Június 2. | szombat
14.00–18.00 | Manó-fonó. Családi programok. 

Skanzen
17.00 | Szöktető zenekar. Világzenei nagyszínpad
18.00 | Mesterek órája. Skanzen
19.00 | Balkan Fanatik. Világzenei nagyszínpad
20.00 | Mesterek órája. Skanzen
20.00 | Ács Gyula. Fesztiválkocsma
20.00 | Kerekes Band. Felső várszínpad
21.15 | Quimby. Világzenei nagyszínpad
23.00 | Muzsikás. Vendég: Petrás Mária. Felső várszínpad
23.00 | Agyagbanda. Skanzen
23.00 | Ács Gyula. Fesztiválkocsma

Június 3. | vasárnap
17.00 | Számadó zenekar. Világzenei nagy-

színpad
17.00 | Mesterek órája. Skanzen
18.00 | Szinvavölgyi néptáncgála. Kísér a Tényleg 

zenekar. Felső várszínpad
18.45 | Számadó zenekar.
19.00 | Palya Bea – Szefárd trió. Világzenei nagy-

színpad
20.00 | Mesterek órája. Skanzen
20.00 | Szaxofon-varázs. Fesztiválkocsma
20.30 | Kaláka. Felső várszínpad
21.00 | Tényleg zenekar. Fesztiválkocsma
21.30 | Néptánc-csődület. Skanzen
22.00 | Ghymes – fesztiválzáró koncert. Világze-

nei nagyszínpad
23.00 | Számadó zenekar. Skanzen

a város lapja
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A miskolc televízió műsorA ››››››››››››
Június 4. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Szemeszter, főiskolások, egye-

temisták magazinja (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV 
programajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Múlt-kor, válogatás a Miskolc Tele-
vízió archívumából 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Gyilkosság a paradicsomban 1. rész, 
amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Június 5. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Viva Natura, életmódmagazin 
(Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 
Sportpercek, a Miskolc TV sportműsora 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportközvetítés felvételről 20.35 Hírháló 
(Hálózat TV) 21.00 Gyilkosság a paradicsomban 2. rész, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Június 6. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Novum, a jövő technológiája a 
járművekben (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV program-
ajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Szabadegyetem: előadások Miskolcon 20.00 
Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló 21.00 Tájoló, magyar ismeretterjesztő műsor (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Június 7. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 „Akinek sebeivel 
gyógyultatok meg…” (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc 
TV programajánlója 18.25 Promenád, a Miskolc Televízió kulturális magazinja 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Kis-
film: Az ezer álom faluja 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Zsarubőrben, holland film (Há-
lózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Június 8. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Irányjelző, autós magazinmű-
sor (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 
18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.30 Arcok a médiában 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hír-
háló (Hálózat TV) 21.00 Valaki az ajtó mögött, francia film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Június 9. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Szentföldi szent helyek üze-
nete 5. rész (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc 
Ma (ism.) 19.25 Sportpercek (ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló 21.00 SlágerMix Attilával (Hálózat TV) 
22.00 Bencze-show (Hálózat TV) 22.30 Édes otthon, magyar film (Hálózat TV) 23.00–07.00 Képújság.

Június 10. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Bencze-show (Háló-
zat TV) 17.30 Képújság 18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 18.25 Promenád, kulturális magazin 19.00 Krónika, hír-
összefoglaló 19.25 Kilátó, közéleti magazin (ism.) 20.00 Krónika, hírösszefoglaló 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 
Ítélet Berlinben, NSZK–amerikai film (Hálózat TV) 23.00–07.00 Képújság. 

HIrdetés

máJus 31–Június 6. | 17.30 A titánok haragja; am. akció | 16 | (Uránia) | 20.00 
Az ördög benned lakozik; feliratos am. horror | 18 | (Uránia) | Francia filmtavasz: 
15.00 Kezeket fel, srácok!; francia filmdráma | (Béke) | 17.00 Életem szerelme; 
francia romantikus vígjáték | (Béke) | 19.30 Fehér éjszaka; francia akció | (Béke).

Június 7–13. | 17.00 Életrevalók; feliratos, francia vígjáték | 12 | (Béke) | 17.30, 
20.00 Men in Black – Sötét zsaruk 3; amerikai akció | 16 | (Uránia) | 19.30 
Tirannoszaurusz; feliratos angol film | 18 | (Béke).

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

minta: filmcím (felirat/szinkron)  
| korhatár | kezdési időpontok
Hófehér és a vadász (MB premier) | 
12 | 10.00, 12.30 (szo–v), 15.00, 17.30, 
20.00 –22.30 (p–szo)
Várandósok (MB premier) | 16 | 10.45 
(szo–v), 13.00, 15.15, 17.30, 19.45 – 
22.00 (p–szo)
Men in Black – Sötét zsaruk 3. (MB 
digitális 3d) | 16 | 11.30 (szo–v), 13.45, 
16.00, 18.15, 20.30 – 22.30 (p–szo)
Éjsötét árnyék (MB) | 16 | 11.00 
(szo–v), 15.45, 18.00, 20.15
21 Jump street – Kopasz osztag 
(MB) | 16 | 12.15 (szo–v)
A bosszúállók (MB digitális 3d) | 12 
| 11.15 (szo–v), 14.00, 16.45, 19.30 – 
22.15 (p–szo)

Amerikai pite: A találkozó (MB) | 18 
| 13.30 – 22.30 (p–szo)
Csatahajó (MB) | 16 | 17.45 – 22.30 
(p–szo)
A diktátor (MB) | 16 | 10.30 (szo–v), 
14.30, 16.30, 18.30, 20.30 – 22.30 (p–
szo)
A holló (F) | 16 | 20.15
Kalózok – A kétballábas ban-
da (MB digitális 3d) | 6 | 10.00, 12.00 
(szo–v), 14.00, 16.00
Men in Black – Sötét zsaruk 3. (MB) 
| 16 | 10.15, 12.30 (szo–v), 14.45, 17.00, 
19.15 – 21.30 (p–szo)
Magyarázatok: F – feliratos, MB – magyarul beszélő, 
KN – korhatár nélkül, BA – korhatári besorolás alatt. A 
13 óra előtti kezdési időpontok csak szombatra és vasár-
napra, a 21 óra utániak csak péntekre és szombatra vo-
natkoznak!

cinemA city, plAzA – május 31. – június 6.  ›››››››

» Vasárnap, június 3-án délelőtt 11 órakor kezdődik a Szentháromság-napi búcsú a 
görömbölyi plébániatemplomban. Az ünnepi szentmisét Bartha Csaba csernelyi plébános mutatja be.

» Június 6-án, csütörtökön a hejőcsabai templomban a 10 órás szentmisén mutat-
koznak be azok a kispapok – Czapkó Mihály és Czibere Zsolt – akiket Egerben majd pappá szen-
tel Ternyák Csaba érsek.

hArAng-hírek ›››››››››››››››››››››››››››››››

Jegyek és információ: Mûvészetek Háza jegypénztár  
(Miskolc, Rákóczi u. 2.,  

telefon: 46/508-844, 30/846-3009)
www.muveszetekhazamiskolc.hu

Az OrlAi PrOdukciós irOdA bemutAtjA:
 Ronald Harwood

A nAgy négyes
2012. június 19., kedd, 19.00 óra 

Rendezô: Gállfy László. Szereplôk: Molnár Piroska, Vári éva, 
Benedek Miklós, szacsvay László l Jegyár: 3900 Ft

A nemzeti összetartozás napja 
– június 4., hétfő
megemlékezések
12.00 | Megszólal Miskolc összes harangja.
12.05 | Ökumenikus istentisztelet. Mind-

szenti templom.
13.00 | Ünnepi menet a templomból az Or-

szágzászlóhoz.
13.05 | Zászlófelvonás. Himnusz tárogató kí-

séretével. Wass Albert: Üzenet haza című alko-
tását Pápai Viktória adja elő, Szabó Sándor re-
formátus lelkész gondolatai az összetartozás 
napján, Palóc himnusz a Nagy-Csomor család 
előadásában, Kiss Gábor alpolgármester meg-
emlékezése a trianoni paktumról, a megosz-
tottságról, Erdélyi Géza, nyugalmazott felvidéki 
református püspök beszél, koszorúzás, Szózat 
tárogató kíséretével.

népkerti programok
14.00 | Színpad, háziasszony: Bodnár Mónika
– Ulman Gábor gömöri népzenész citerajátéka
– Kuruc dalok

– Badin Ádám (palóc mesemondó, előadóművész) 
Meseszínháza

– Gömöri és más tájegységi néptáncok a Gárdonyi 
Néptáncegyüttes előadásában

– A Nagy-Csomor család népzenei hangversenye
– A Selmecbányai Akadémia egyetem hagyo-

mányőrző balekavatója
Színpad mellett
– Mesterek bemutatkozása: felvidéki népművészek.
– Vendéglátás (sztrapacska, krumplilángos, sör, 

bor, ásványvíz, szörp).

kísérőprogramok
10.30 | Felvidéki művészek kiállítása. Keszi 

István fotóművész, Kassai Katalin festőművész, 
Lukács János és Palencsár Magdolna fafaragó, 
László Ottó fémműves szobrász. Lévay József 
Református Gimnázium.

18.30 | Szoborfák. Filmvetítés, fogadás. Mű-
vészetek Háza, Uránia-terem, kávézó.

Felvidéki ízek Miskolc éttermeiben.

A NORRIA Regionális Innovációs Ügynökség – együttműködve 
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával – 2012. június 6-án 10 
órától

„K+F, INNOVÁCIÓ, SZELLEMITULAJDON-VÉDELEM”
címmel konferenciát szervez, amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk 

a téma iránt érdeklődő szakembereket!

Helyszín: City Hotel, 3529 Miskolc, Csabai kapu 6.

Tervezett témáink:
• Őrizzük vagy őriztessük szellemi tulajdonunkat?
• K+F minősítések
• A klaszterek szerepe a K+F folyamatokban
• A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elektronikus szolgáltatásai 
• Hazai és nemzetközi K+F pályázati lehetőségek

regisztráció 9.30-tól, a konferencia 12.30-kor ebéddel zárul. A részvé-
tel ingyenes, de előzetes bejelentkezés szükséges (06-46/503-770).

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

2012. június  9., szombat, 17.00 órától  
az Avasi Gimnázium Színháztermében lesz.
A rendezvény fővédnöke: 
Csöbör Katalin országgyűlési képviselő

Műsorvezető: 
Szabó Marcell, a rádió M műsorvezetője
A döntőbe jutott versenyzők felvonulása 
közben divatbemutatókat láthat a közön-
ség, majd a rendezvény fő programjaként 
előadásra kerül a „80 nap alatt valahol… a 
Föld körül” című musical premierje, melyben 
a Fortuna tánc- és divatstúdió csoportjai sze-
repelnek.

Jegyek a helyszínen 2000 
Ft-os áron kaphatóak az 
előadás előtt egy órával.
Bővebb információ:  
http://www.csajvagyok.hu/
borsodszepe.php

BORSOD SZÉPE SZÉPSÉGVERSENY  
DÍJKIOSZTÓ GÁLA

 Június 2. | szombat
09.00 | Városjárás. Indulás: Művészetek Háza.
09.50 | Zsongó Lillafüred. Műsorvezető: Hollósy 

András, a DVTK hangja. Sportbemutatók és -verse-
nyek, színpadi műsor. Lillafüred.

10.00–13.00 | Készíts velünk cicát, teknőst, ma-
darat és mást. Kézműves matiné. Megyei könyvtár.

10.00 | SM-betegek találkozója. Városház tér.
10.30 | Megyei polgárvédelmi eskütételi és csa-

patzászló-adományozási ünnepség. Ünnepi 
beszédet mond: Bakondi György, a BM Országos Ka-
tasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója, De-
meter Ervin kormánymegbízott, Kriza Ákos polgár-
mester. Térzene, statikus és dinamikus bemutatók, 
koncertek, gyermekprogramok, kiállítások, színpadi 
programok. Városi Szabadidőközpont előtt, Népkert. 

13.00 | Rádióamatőrök hagyományos, nyíltkörű 
találkozója. Baross Gábor. u. 29/J.

14.00 | Landini együttes koncertje. Megyei könyvtár.
17.00 | Márkuj Péter orgonaművész koncert-

je. Bibliaház.
18.30 | Balázs Győző Református Líceum vizsga-

kiállítása. Művészetek Háza.

Június 3. | vasárnap
09.00–13.00 | Miskolczi Vásár. Benne: KrePP Mű-

vészpiac a Galériában. Sétálóutca.
10.00–16.00 | Zsongó Lillafüred. Műsorvezető: 

Hollósy András, a DVTK hangja. Sportbemutatók és 
-versenyek, színpadi műsor. Lillafüred.

10.30 | A sosem nevető király. Bábszínház.

16.00 | A szívbetegek gyógyítási lehetőségei. Kós 
István főorvos előadása. Szent Ferenc Kórház.

Június 5. | kedd
09.30 | Klasszikus zene könnyedén. Barangolás a 

zene világában Bócz Sándorral. Petőfi könyvtár.
10.00 | A nagy csomag. A színház és környéke.

10.00 | Becsomagolják a színházat.
15.00 | Járdaszínház.
16.00 | Papírszínház, táncszobrok a sétálón.
18.00 | Nagy közönségtalálkozó. Déryné park.
20.00 | Arculatot hirdet a Vízmű. Az egri Ester-
házy Károly Főiskola vizuális művészet szakos diákjai-
nak kiállítása. Széchenyi u. 17.
21.00 | Kicsomagolás. Lesz többek között Na-
bucco-nyitány, Évadhimnusz, Én és a kisöcsém-kon-
cert, hangosplakát.

10.00 | Baba-mama klub. Holdam udvar.
14.00 | Nem mese ez, gyermek! Vendégek: Zalán 

Tibor, József Attila-díjas író, költő és Baranyai And-
rás, Gál Mátyás-díjas illusztrátor, A rettentő görög vi-
téz című antik mesejáték szerzői. II. Rákóczi Ferenc 
Megyei Könyvtár.

17.00 | Venusonearth. Eric Brunelle, Németországban 
élő francia fotóművész kiállításának megnyitója. IfiHáz.

Június 6. | szerda
15.00 | 83. Ünnepi Könyvhét. Megnyitja: Lator Lász-

ló költő, irodalomtörténész. Szinva terasz.
15.30 | A MŰÚT a könyvtárba vezet. Lator László 

költő, irodalomtörténésszel. Megyei könyvtár.

17.00 | 21 gramm titok. ArTTér. Lézerpont.
17.00 | A MŰÚT a könyvtárba vezet. L. Simon Lász-

ló, József Attila-díjas író, költővel. Megyei könyvtár.

Június 7. | csütörtök 
10.00 | A női egészség. Holdam udvar.
17.00 | Színek az életemből. Bács Ferenc, Jászai-dí-

jas, kiváló művész önálló estje. Megyei könyvtár.
17.00 | Veres Lajos festőművész kiállítása. Rá-

kóczi-ház.

Június 8. | péntek
13.00 | Ténykép. Fiatal fotósok kiállítása. Európa Ház.
16.00 | A XX. század nagy zenéi. Weszely Ernő zon-

gora- és hegedűművész koncertje. Jókai u. 18.
16.00 | Opera és vizualitás. Az egri Eszterházy Főis-

kola Vizuális Művészeti Tanszéke hallgatóinak tárla-

tát Kiss Csaba, a Miskolci Nemzeti Színház ügyvezető 
igazgatója nyitja meg. Rákóczi-ház.

17.00 | A magyar szőlővirágzás ünnepe. A szőlő-
virág megszentelése, előtte borlovagavatás. Miskolci 
Galéria, Feledy-ház, Múzsák kertje.

17.00 | Bluebox. Jenei László regényét bemutatja 
Bazsányi Sándor kritikus, esztéta. Megyei könyvtár.

18.00 | Az operafesztivál nyitóparádéja. A fesztivál 
programját a 10. oldalon közöljük! Széchenyi utca.

Június 9. | szombat 
13.00 | Zumba rekordkísérlet. Generali Aréna.
16.00 | A MŰÚT-hetek és a Tudásgyár projekt 

zárópartija. Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.
17.00 | Borsod Szépe. Díjátadó és gála. Avasi Gimná-

zium, színházterem.
22.00 | Puccini+ összművészet. A Miskolci Galé-

ria és a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművésze-
ti Intézet közös produkciója a Miskolci Operafesztivál 
programjához. Zenepalota.

Június 10. | vasárnap
10.00 | Húszéveseké a világ. Ünnepi műsor a Csoda-

malom Bábszínház 20. születésnapján. Bábszínház.
10.00 | A Vagabanda utcai látványossága
10.30 | Hófehérke.
16.00 | A három kismalac és a farkas. A debre-
ceni Hepp Trupp előadása.
17.00 | Kolompos-koncert.

18.00 | A Miskolci Szalonzenekar koncertje. MűHa.
» részletes programok: minap.hu

20 éves a Csodamalom! – június 10.
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Szezonnyitó 
gyermeknap

Három napig mesélt a diósgyő-
ri vár a kicsiknek és nagyoknak, 
és a számos játékot, előadást, fi-

nomságot és vásárfiát kínáló 
Mesés Várjátékok hagyományo-

san egybeesett a gyermeknap-
pal. A városban több más helyen 

is szórakoztatták a gyerekeket, 
így nem maradt el a repülőté-

ri gyermeknap, de a belvárosban 
is játékokkal várták a kicsiket. A 
várban pedig ez volt az igazi sze-

zonnyitó – ám a későbbiekben 
sem feledkeznek el a kicsikről, 

így például a nagy Fonót rögtön 
követi a Gyermek Borsodi Fonó. 

(fotó: Mocsári L.)

Pompomity. A cím nem elírás, hanem a pompom-lányok első, az 
elmúlt hét végén Miskolcon megrendezett országos találkozójának a 
neve. Nagy sikert arattak a kisebb és nagyobb lányok látványos bemu-
tatói, növelve a leendő újoncok jelentkezési kedvét. (fotó: M. L.)

bestseller ›››››››››››››

David Richo: Hogyan legyünk 
felnőttek egy párkapcsolatban?
A párkapcsolat alakulása az emberi élet egyik 
legmeghatározóbb tényezője. Ha a szerel-
mi élet rendben van, minden rendben van, 
ha azonban a kapcsolat épp válságban van, 
minden más lényegtelenné válik. David 
Richo célja, hogy segítsen a harmonikus, és 
legfőképpen hosszan tartó párkapcsolat ki-
alakításában. A kötet feltárja a szeretet öt nél-
külözhetetlen összetevőjét. A gyakorlati tud-
nivalók elsajátítása után sikerrel vetkőzheti le 

bárki az önteltséget, az arroganciát, az egót. A figyelem, a félelmeken 
való uralkodás, a valódi személyiség felismerése, a tudatosság, egymás 
elfogadása tanulható, ebben segít David Richo.

Lénárt Gitta: Élő italok könyve – 
lúgosító smoothie-receptekkel
A smoothie-t minden nagyobb bevá-
sárlóközpontban meg lehet vásárol-
ni, de csak kevesen tudják, mi is ez va-
lójában. A nyers vagy élő italokat hívjuk 
így, amelyek magát az életenergiát jelen-
tik. Az élő italok nagy mennyiségű gyü-
mölcsöt, zöldséget juttatnak a szervezet-
be különösebb erőbefektetés nélkül. A 
frissen készített zöldség- és gyümölcsle-
vek rendszeres fogyasztása megerősíti az 
immunrendszert, így segíti a szervezet öngyógyító törekvéseit. Lénárt 
Gittának, az élő ételek első számú magyarországi szakértőjének előző 
két kiadványának – Élő ételek könyve és Élő édességek könyve – el-
söprő sikere után megérkezett a harmadik, ínyenceknek való könyv.

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

Men in Black – 
sötét zsaruk 3.
Az univerzum mocs-
kától már 15 éve védi 
J. a bolygót. Látott 
sok furcsa dolgot, de 
egy csápos, kocso-
nyás, nyolckarú lényt 
sem tart olyan érthe-
tetlennek, mint szűk-
szavú társát, K.-t, aki eltűnik, s egy időhuroknak köszönhetően úgy 
látszik, talán sosem létezett. Hű társa, J. visszatér a múltba, hogy az 
eredeténél leplezze le azt a földön kívülről irányított konspirációt, 
amely megpróbálja újraírni az emberi történelmet, és megmentse 
kollégáját, barátját.

amerikai akciófilm, korhatár 16 év
Művészetek Háza, uránia-terem; június 7–13., 17.30, 20.00

filmajánló ››››››››››››

Akkor és most… A XIX–XX. század fordulójának egyik legtet-
szetősebb épülete a Gömöri pályaudvar két főhomlokzatos épületsora. 
Az 1100 négyzetméter alapterületű alkotás óriási peronnal rendelke-
zik, szándékosan tervezték reprezentatív vendégek fogadására. A 13-
15 méter széles felvételi épület hossza 97 méter. Ezen a vasútállomáson 
bonyolították a Zsolcai kapu ipartelepeinek áruszállítását és fogadását. 
Környezetében tárházak sora épült: dohánybeváltó, sóraktár, gyap-
júraktár. A Tiszai pályaudvarral összeköttetésben az ország minden 
tájára el lehetett jutni. A történeti Gömör megyébe viszont csak innen. 
Ezt a vasútvonalat 1871-ben, az állomást – amelyet Pfaff Ferenc terve-
zett – 1899-ben adták át. Mai megjelenését három jelentős átalakítás 
után érte el. A képeslap a keleti főhomlokzatot láttatja.
(Dobrossy István szövege és képeslapja, Mocsári László fotója)

88 éve, az 1924. évi XIV. tc. 
május utolsó vasárnapját a hő-
sök napjává nyilvánította. Mis-
kolcon a Hősök temetőjében 
először 1925-ben emlékeztek. 
1992-ben a Szemere kertben, 
1994-től a Hősök temetőjében 
is koszorúznak ekkor.

79 éve, 1933. május 28-
án avatták fel a miskolci 
rádiórelét. A Sajó-parti közve-
títő állomás terveit Hevesi La-
jos miskolci mérnök készítette. 
Az avatáson részt vett Hóman 
Bálint vallás- és közoktatá-
si miniszter, aki hangsúlyozta, 
hogy „Miskolc a vidéki váro-
sok élére került”.

151 éve, 1861. május 30-
án jelent meg a „Miskolczi Tu-
dakozó – Intézeti Értesítő”. A 
csak hirdetéseket közlő heti-
lap Miskolcon a hatodik vál-
lalkozás volt a sajtó történeté-
ben. 1866 végén szűnt meg, s 
folytatásának tekinthető a kö-
vetkező évtől napvilágot látott 
Borsod-Miskolczi Értesítő.

Hétforduló ›››››

Névadó – Hunfalvy Pál
A Diósgyőri Gimnáziumtól 
északra, a Szinyei Merse 
Pál utcával párhuzamos, 
keletről az Erdélyi, nyu-
gatról a Budai Nagy An-
tal utca határolja. 

Nagyszalókon német 
anyanyelvű környezetben 
született, magyarul csak ké-
sőbb tanult meg. Miskolcon és 
Késmárkon végezte iskolai tanul-
mányait, amelyek a filozófia, a jog-
tudomány és a teológia területét 
fogták át. 1833-tól ügyvédkedett, 
majd a késmárki főiskolán tanított, 
később annak igazgatója lett. A 

szabadságharc idején a deb-
receni országgyűlés jegy-
zője volt, 1850-ben ka-
pott amnesztiát. Ekkor 
kezdett finn, majd vogul 
nyelven tanulni. A Ma-

gyar Tudományos Aka-
démia tagjaként a finnugor 

eredetkutatásokat irányítot-
ta. (1810–1891 között élt, erede-
ti családneve Hunsdorfer. Megírta 
a magyarság néprajzát, a székelyek 
és az „oláhok” történetét, nyelvé-
szeti munkái mellett filozófiai érte-
kezései is megjelentek.)

D. I.

Selmeci örök
A nemzeti összetartozás 
napjának miskolci meg-
emlékezésén a Selme-
ci Akadémia balekavatóját 
is felidézik. Az egyetemen 
azonban a selmeci örökség 
ápolása mindennapos.

Ginovszky Máté, a Miskolci 
Egyetem Műszaki Földtudomá-
nyi Karának valétaelnöke aligha 
tudja elképzelni mindennapjait 
a selmeci hagyományok nélkül.

– A Miskolci Egyetem a Sel-
meci Akadémia utódintézmé-
nye, így nagyon fontos a selmeci 
hagyományőrzés. 2006-ban ke-
rültem az egyetemre környe-
zetmérnök-hallgatóként. Már 
akkor megtetszett az a közös-
ségi erő, az a miliő, amit a ha-
gyományőrzés jelent. Rájöttem, 
a Firma-balek kapcsolat, a ba-
ráti társaságok, a selmeci szel-
lemben kötött kapcsolatok nem 
csupán az egyetemi évekre kor-
látozódnak. Ez egy életre szól 
– mondta a velétaelnök, aki a 
bányászelődök díszegyenruhá-
jában, a bányaingben fogadott 
minket.

Mint kiemelte, a selmeci kör 
nélkül csupán egy egyetemi 
hallgató lenne, a selmecbányai 
kirándulások, a szakestélyek, 
tehát a hagyományőrzés révén 
azonban értékes és hasznos kap-
csolatokat építhet ki.

– A szakmaszeretet, a kolle-
gialitás, az emberi kapcsolatok 
fontossága az első, amit tanu-
lunk bányász elődeinktől. Job-
ban belelátok leendő szakmám-
ba, elhivatottabb vagyok ezáltal 
– mondta Ginovszky Máté, aki 
geo-környezetmérnökként vég-
zett, jelenleg pedig olaj- és gáz-
mérnöknek tanul, emellett jó pár 
balek Firmája (patrónusa), hogy 
ne csupán ápolja, de tovább is 
adja a selmeci örökség jelentését.

Kiss J. | fotó: Mocsári L.

köztünk élnek ››››››››››››

általános segélyhívó: 112; Felnőtt háziorvosi ügyelet: MISEK (Csabai 
kapu 9–11.): 46/560-080; MISEK Diósgyőr (Kórház u. 1.): 46/531-799; Fog-
orvosi ügyelet (Csabai kapu 9–11.): 46/555-666/1270; Gyer mek házior-
vosi ügyelet (GYEK – Szent péteri kapu 76.): 46/412-572. Lelkisegély (mo-
bilról is hívható): 116-123, (csak vonalasról): 80/116-123. áldozatsegítő 
vonal: 80/225-225. MiHŐ műszaki ügyelet: 46/379-360. MivÍz központi 
ügyelet: 46/519-339. ÉMász-hibabejelentés: 40/42-43-44. Közterület-fel-
ügyelet: 46/502-579. in Memoriam Temetkezés (halottszállítási ügyelet): 
46/353-909, 30/677-7958. állategészségügyi Telep (kóbor, elhullott álla-
tok bejelentése): 46/345-103, 30/339-6549. 

közérdekű ››››››››››››
Ha jogi problémájuk, kérdé-
sük van, küldjék el szerkesz-
tőségünk címére: 3525 Mis-
kolc, Kis-Hunyad u. 9. A  
bo rí tékra írják rá:  „Minden-
kit érhet jogeset”. E-mail cí-
münk: info@mikom.hu. Jogi 
szakértőnk, dr. Strassburger 
Gyula és dr. Tulipán Péter 
ügyvéd írásban válaszol!

jogeset ››››››››››

100 éve írták...
1909. május 24-én a miskolci saj-
tó megemlékezett a vasút félév-
százados történetéről. A szakasz 
(Zsolca felől érkező vasútvonal) át-
adása 1859-ben csendben történt, 
mert a város a vasúttársasággal 
nem tudott megállapodni az állo-
más helyéről. Miskolc a személy-
pályaudvart a mai Széchenyi – Baj-
csy-Zsilinszky utca találkozásához, 
a város akkori keleti határához ter-
vezte. A vasúttársaság viszont nem 
volt hajlandó a – mai állomásépü-
let helyéhez viszonyított – két és fél 
kilométeres többlet-sínpár költsé-
geit felvállalni.

Dobrossy István


