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A VÁROS LAPJA

Miskolci Napló
Az élhető 
városért
kátyúzás, vízelvezetési és meder-
tisztítási munkálatok, padok fel-
újítása, lépcső-, járdajavítások.  
krónika | 2. oldal

A legjobb 
sportiskolA
évzáró ünnepségét tartotta a 
Miskolc városi sportiskola, mely 
az ország legjobbja lett az idén.  
sport | 9. oldal

Miskolci 
bAjnokcsApAt
Megnyerte a negyedik mérkőzést 
idegenben, és ezzel a bajnokságot is 
a dvtk-vénusz futsalcsapata!  
sport | 9. oldal

Összetartozás, nemzettudat
Ökumenikus istentisz-
telettel, és az Ország-
zászlónál rendezett ün-
nepséggel emlékeztek 
hétfőn Miskolcon az 
1920. június 4-én tör-
téntekre, a trianoni bé-
keszerződés aláírására 
a nemzeti összetarto-
zás napján.  Az elcsatolt 
magyar területek kö-
zül ezúttal Felvidék, ki-
emelten a régi Gömör 
vármegye mutatkozott 
be városunkban.
» részletek az 5. oldalon

A régmúlt és a közelmúlt 
Hejőcsabának ön-

magában is izgalmas 
története van. Gon-

da Géza önkormány-
zati képviselővel 

elevenítjük fel ezek-
nek néhány részle-

tét, a városrészről be-
szélgetve, egyben az 
egész 3-as választó-
körzetet bemutatva.

» részletek a 8. oldalon

Kicsomagolták az új évadot a nemzetiben
A szokásos és alternatív mó-
don is kihirdette a Miskolci 
Nemzeti Színház új vezeté-
se a következő évad prog-
ramját. 

Az új évad egyszerre lesz klasszi-
kus és újszerű. Mint azt Kiss Csa-
ba, a Miskolci Nemzeti Színház 
vezetője kiemelte, a négy játszóhe-
lyen – Nagyszínház, Csarnok, Ka-
maraszínház és Játékszín –, négy 
különböző arculattal, hangulattal 
és szellemiséggel találkozhat majd 
a színházkedvelő közönség. Az 
évadismertető sajtótájékoztatón 
maguk a rendezők beszéltek elkép-
zeléseikről, de a következő évad-
ra tervezett tizenhat bemutatót a 
hagyományostól eltérő módon is 
ismertették Miskolc lakóival. A 
Nagy Csomag elnevezésű ismer-
tetőn, csütörtökön az egész város 
szeme az új színházra irányult. A 
projektben a kultúra legtöbb mű-
faja megtalálható volt, s természe-
tesen fiatalokat is bevontak a szer-
vezők, hiszen nyitott színházat 
kívánnak létrehozni, ami klasszi-
kus és népszerű egy időben.

Az ismertető, komplex művé-
szeti programot kínáló, egész na-
pos Nagy Csomag mozgósította a 
művészeti képzésben résztvevő fi-
atalokat, s a teátrumhoz vonzotta a 
miskolciakat.

A csomagot keddre várták, ám 
az időjárás megakadályozta annak 
kibontását, így a Nagy Csomagot 
csütörtökön „kézbesítették”. Az új 
évad kicsomagolása becsomago-
lással vette kezdetét. Napközben 9 

miskolci iskola 127 tanulója, 20 pe-
dagógus irányításával, 1800 négy-
zetméter óriásplakáttal csomagolta 
be a színház épületét, amelyek az új 
évad bemutatóit jelenítették meg.

» cikkeink a 4. oldalon

Belvárosi 
burkolatcsere
Hamarosan lecserélik a sétálóutca 
burkolatát a Zöld Nyíl projekt ke-
retein belül. A folyamat – melynek 
részét képezi egyébként a már zajló 
főutcai szennyvíz-rekonstrukció is 
–, jelenleg a munkák ütemezésénél, 
és a minőségi térburkoló kiválasztá-
sánál tart. A főutcai burkolatcseré-
re – a projekt finanszírozási keretein 
belül –, a Városház tér – Ady End-
re utca közötti szakaszon kerül sor, 
a tervek szerint ebbe beletartoznak 
majd a becsatlakozó utcák első öt 
métere is a falsíktól számítva.

» folytatás a 3. oldalon

HIrdeTés

A könyv ünnepe majd’ egy héten át
Hagyományosan, az országos 
megnyitót megelőző napon vette 
hivatalosan kezdetét Miskolcon, 
a Szinva teraszon a 83. Ünnepi 
Könyvhét és 11. Gyermekkönyv-
napok. 

A Lillafüredről induló, majd or-
szágos ünneppé alakuló könyv-
hetet idén Kiss Gábor alpol-
gármester nyitotta meg, s Lator 

László, Kossuth-díjas költő, mű-
fordító, irodalomtörténész kö-
szöntötte a könyvbarátokat.

A Szinva teraszt könyvbará-
tok lepték el, akik újdonságok-
ra, főképp miskolci alkotók friss 
köteteire vadásztak. A könyves-
boltok mellett többek között a II. 
Rákóczi Ferenc Megyei Könyv-
tár is képviseltette magát.

» folytatás a 4. oldalon.

Elkezdődött a „Bartók + Puccini 2012” 
Miskolci Operafesztivál
A hagyományoknak megfelelően 
nyitóparádéval és felvonulással vet-
te kezdetét pénteken este hat órá-
tól a  „Bartók + Puccini 2012” Mis-
kolci Operafesztivál, mely az idei 
évtől kezdődően koncepciót vált. 

Az előadások – mint megírtuk 
– már ettől az évtől új rendező-
elvek mentén készültek, a kísérő 
rendezvények, koncertek, fesz-
tiválok, kirakodóvásár azon-
ban hagyományos helyszínen és 
rendben várja a fesztiválozókat.

» folytatás a 4. oldalon

Miskolci siker
Kitűnően szerepelt a Fazekas 
Gyermekkar az idei Krakkói 
Kórusfesztiválon, ahonnan 
kategóriagyőztesként térhe-
tett haza.  Az erős nemzetkö-
zi mezőnyben is helyt álló kó-
rus nem csupán a díjjal és a 
vele járó jutalommal, hanem 
felejthetetlen élményekkel is 
gazdagodott – mindehhez 
azonban rengeteg próbára és 
a város összefogására is szük-
ség volt.

» folytatás a 3. oldalon

Kedvezményes törlesztés!
tiltólista vagy életKor nem aKadály!
Fogyasztói csoport rendszer

l 500 000 Ft 1666 Ft/hótól
l 1 000 000 Ft 3333 Ft/hótól
l 3 000 000 Ft 10 000 Ft/hótól
l 10 000 000 Ft 33 333 Ft/hótól

3525 Miskolc, Kazinczy u. 4.; tel.: 06-30/250-20-59, 06-70/281-75-21; nyitva 9–17

Húsz évadot ünnepelve
Huszadik évadát ünnepli va-
sárnap a Miskolci Csodama-
lom Bábszínház. 

Húszéveseké a világ címmel ren-
dez egész napos programot a 
Csodamalom bábszínház, ezzel 
ünnepelve az intézmény huszadik 
évadának zárását. Szabó Attila, 
a bábszínház igazgatója kiemel-
te, az utcai és kőszínházi bábszín-
játszást szeretnék közelebb hozni 
egymáshoz.

– Két előadással készülünk az év-
fordulóra. Vendégként érkezik egy 
önálló társulat, a debreceni Kepp 

Trupp, ők A három kismalac és a 
farkas című darabot adják el, a Cso-
damalom társulata pedig a Hófe-
hérkével örvendezteti meg a közön-
séget – mondta Szabó Attila.

A születésnapot a Vagabanda 
társulat utcai látványossága nyit-
ja majd meg délelőtt 10 órakor. A 
Csodamalom húsz programját pe-
dig az autentikus magyar népze-
nét játszó Kolompos együttes kon-
certje zárja majd, akik Vitéz Levente 
című szabadtéri műsorukat adják 
majd elő.

A Szabó Attilával készült teljes 
beszélgetésünk a minap.hu-n olvas-
ható.

Kiss J.



Felfrissítik a belvárost

Ünnepélyes keretek között nyílt 
meg a Frei Café hálózat legújabb, 
miskolci egysége pénteken dél-
után a Széchenyi utcán. 

Kriza Ákos, Miskolc polgármes-
tere elmondta: Miskolc belvá-
rosa az elmúlt években kisebb 
forgalmat bonyolított le, mint 
fénykorában, de a városveze-
tés kiemelt célja, hogy visszaad-
ja a főutca régi pezsgését, hogy 
a Széchenyi utcára visszatérjen 
az élet.

– Ahogy az embereknek a szí-
ve a legfontosabb szerve, úgy 
Miskolcnak a belvárosa, a sétáló-
utca. Miskolc 12 városrészből áll 
össze, a főutca egyben Miskolc 
főtere is. Ha itt nincsen élet, ak-
kor sehol nincsen – hangsúlyoz-

ta Kriza Ákos. A polgármester 
reményét fejezte ki, hogy a nyi-
tás hozzájárul ahhoz, hogy a sé-
tálóutcán felpezsdüljön az élet, a 
miskolciak kávézás után felfris-
sülve bejárják a sétálóutcát is.

Frei Tamás, a Café Frei tulajdo-
nosa elmondta, a fővároson kívü-
li üzleteik jórészét franchise rend-
szerben működtetik, aminek oka, 
hogy a helyi igényeket egy helyi 
vállalkozó jobban ismeri.

A MIK Zrt.-nek célja, hogy 
további magas szolgáltatási kul-
túrával rendelkező bérlők jelen-
jenek meg a Széchenyi utcán. 
Lengyel Zsolt ingatlanhasznosí-
tási vezető a Café Freit mágnes 
bérlőnek nevezte, ami jelentősen 
segítheti a főutca felfrissítését.

Tajthy Á. | fotó: Mocsári L. 

a város lapja
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Miskolci Napló
a város lapja

» Fodor Zoltán | a 7. sz. választókerület képviselője lakossági fogadóórát tart jú-
nius 11-én (hétfőn), délután öt órától a Széchenyi István Általános Iskolában (Hajós u. 
5. sz.).

» Gazdusné Pankucsi Katalin | önkormányzati képviselő és 
Sebestyén László, országgyűlési képviselő lakossági fórumot tart 
június 12-én (kedden), délután öt órától a Komlóstetői Általános Iskolában 
(Olvasztár u. 1.) Meghívott vendégek: Kovács László közterület-felügyelet, 
Kertész Béla Városgazda Kft., Braun Csaba közlekedési vállalat, Soltész Péter városüzemeltetési osz-
tály, Soltész Csaba Vasgyári rendőrőrs.

» Dr. Kovács László | a 20. sz. választókerület képviselője lakossági fogadóórát 
tart június 22-én (pénteken), délután öt órától az Ady Művelődési Házban.

» Horváth József | a B.-A.-Z. Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat képvise-
lője minden szerdán délelőtt tíz órától délután két óráig várja a lakosság hívását a 06-
30/621-6025-ös telefonszámon.

fogadóóra ››››››››››››››››››››››››

» Nyári ellenőrzés. A Fogyasztóvédel-
mi Felügyelőség elindította az éves ellenőrzési 
programban meghatározott, „Idegenforgalmi 
főszezonban végzett kereskedelmi és szolgál-
tatási tevékenységek ellenőrzését, különös te-
kintettel a vendéglátóegységekre” elnevezésű 
témavizsgálatát, melynek keretében fokozott 
hatósági ellenőrzésekre lehet majd számítani 
június első hetétől egészen a nyár végéig.

» Befejeződött a kompetencia-
mérés. Az idén májusban Miskolcon 54 in-

tézmény 67 telephelyén 8222 tanuló töltötte 
ki az országos kompetenciamérés feladata-
it tartalmazó tesztfüzeteket. Az évről évre is-
métlődő mérési eredmények a módszerek 
eredményességének mutatói is lehetnek az 
elkövetkező években. A szülőknek is lehető-
ségük van gyermekük teljesítményét átta-
nulmányozni az egyedi mérési azonosító se-
gítségével, melyet az a névkártya tartalmaz, 
amit minden tanuló a mérés kezdetekor kéz-
hez kap. 

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

Lomtalanítás
június 11. | hétfő
Berekalja: Bartók B., Békés, Berekal-
ja, Berkenye, Blaha L. 1–10., Bródy 
S., Bükk, Csanyik, Csemete, Csendes, 
Endrődi S., Eper, Erdő, Fényesvölgyi, 
Haller Gy., Hársfa, Havas, Hegyes, 
Homok, Honvéd, János, Juhász Gy., 
Karabély, Karinthy F., Kökény, Kör-

möci, Majláth I., Móra F., Puskás T., 
Rozgonyi P., Somlyó Z., Székely, Szik-
la, Tapolcarét, Tópart, Tölgy, Vár, Vas-
verő. 
Alsóhámor, Lillafüred: Erzsébet sétány, 
Szeleta, Vásárhelyi I.
Kilián észak-dél magánházak: Aknász, 
Árvíz, Bányamécs, Bertalan, Csipke 
virág, Iván, Lányi Ernő, Lorántffy Zs., 
Munkás, Mónus Illés, Róna, Vájár.

Igen a moszkvai meghívásra 
Kriza Ákos, Miskolc polgármeste-
re hétfőn Moszkvába utazott, az 
ezzel kapcsolatos költségeket a 
meghívó fél fizeti – tájékoztatott 
a Városháza.

A felkérés egy budapesti vállalko-
zástól érkezett a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamarához. Az iparkama-
rát Üszögh Lajos, a BOKIK alel-
nöke, a Miskolci Vízmű Kft. ügy-
vezető igazgatója képviselte. A 
háromnapos üzleti látogatás célja 
az orosz–magyar gazdasági kap-
csolatok regionális lehetőségeinek 
fejlesztése, együttműködés kiala-
kítása a kulturális, gazdasági, tu-

risztikai területen és a víztisztítási 
technológiák magyarországi al-
kalmazásainak megismerése volt. 
Miskolc igyekszik minden olyan 
lehetőséget kihasználni, melyben 
benne vannak az új beruházások 
és új munkahelyek teremtésének 
lehetőségei – tájékoztatott Dobos 
Tímea, a városháza szóvivője. 

Miskolc polgármestere átte-
kintette az orosz–magyar re-
gionális gazdasági kapcsolatok 
bővítésének lehetőségeit, megbe-
szélést folytatott többek között a 
moszkvai Bogorodszkoje elöljá-
róság politikai vezetőivel.

A tárgyalássorozat eredmé-
nyeiről jövő héten tájékoztatnak.

A város érdekében  
nincs kompromisszum!
A Miskolci Turisztikai Kft. felbon-
totta a Selyemréti Strandfür-
dő építésére kötött szerződését 
a Hajdú-Ép Kft.-vel, mivel a cég 
a város érdekeit veszélyeztetve 
nem tartotta be a vele kötött szer-
ződés rendelkezéseit. 

Miskolc nem engedheti meg, 
hogy olyan strandja épüljön, 
amely nem megfelelő minősé-
gű, s amelynél a támogatási ösz-
szeg lehívása is veszélybe ke-
rülhet a kivitelező magatartása 
miatt.

Miskolcon még 2011. októ-
ber 21-én, a Selyemréti Strand-
fürdő felújítására, építésére kiírt 
közbeszerzési eljárás lefolytatá-
sát követően kötött a Miskolci 
Turisztikai Kft. vállalkozási szer-
ződést a Hajdú-Ép Kft.-vel. Cél 
az EU-s támogatással is megva-
lósuló Selyemréti Strandfürdő 
felújítása, új medencék megépí-
tése volt.

Az utóbbi időszakban azon-
ban a kivitelező Hajdú-Ép Kft. 
megszegte a vele kötött szerző-
dést. Ezt a kivitelezés alapdo-
kumentumai is alátámasztják. 
Ez a magatartás a nyertes pályá-
zat elszámolását és a város részé-
re a pályázati támogatás kifizeté-
sét is veszélyezteti – tájékoztatott 
Pásztor Imre, a Miskolc Holding 
Zrt. kommunikációs vezetője.

Mind a városnak, mind a mis-
kolciaknak alapvető érdeke, hogy 
a beruházás a nyertes pályázatban 
foglaltaknak megfelelően valósul-
jon meg, hogy Miskolcnak olyan 
strandfürdője legyen, amely még 
évtizedek múlva is büszkesége a 
városnak. A kivitelező Hajdú-Ép 
ezt olyan mértékben veszélyez-
tette az utóbbi időszakban, hogy 
a Miskolci Turisztikai Kft. – a vál-
lalkozási szerződésben biztosított 
jogával élve –, a vállalkozási szer-
ződést a pénteki napon felmondta 
– tette hozzá Pásztor Imre.

Hajdúszoboszlói akciós üdülés
félpanzióval 24 500 Ft/fő!

Tartalma: 7 éj szállás, 7 reggeli, 6 vacsora, idegenforgalmi adó.

Kedvezményes gyógykezelés a fürdőben,
akciós fürdőjegy-vásárlás a panzióban!

Érd.: 06-20/935-0457 l www.szoboszloiszobak.hu

HIrdeTÉS

Nem jár a villamos a Tosca idején!
Változások lesznek Miskolc villa-
mosközlekedésében a Tosca Vá-
rosház téri előadása miatt. A Tosca 
I. felvonásának főpróbája (június 
10., 12.00–15.00 óra között), illetve 
a darab előadása alatt (június 11., 
19.00–21.00 óra között) az MVK 
Zrt. a villamosokat a Malomszög 
u. és Felső-Majláth között közle-
kedteti. A Tiszai pályaudvar és a 
Malomszög út között villamos-
pótló autóbuszok járnak a Széche-
nyi út érintett szakaszának elkerü-
lésével.

A villamospótló autóbuszok
– a Malomszög út felé: a Tiszai 

pályaudvar (Kandó tér) – Baross u. 
– Bajcsy-Zs. út – Széchenyi út – Sze-
mere út. – Uitz B. u.– Kálvin J. u. – 
Dayka G. u. – Hunyadi u. útvonalon;

– a Tiszai pályudvar felé: a Hu-
nyadi u. – Dayka G. u. – Petőfi u.– 
Rácz Gy. u. – Kálvin J. u. – Uitz 
B. u. – Corvin u. – Széchenyi u. – 
Bajcsy-Zs. út – Baross u. – Kandó 
tér útvonalon közlekednek.

Bővebb információ az indulási 
időpontokkal: www.mvkzrt.hu

Felújítások, beruházások az élhető városért
Kátyúzási, vízelvezetési és 
medertisztítási munkálato-
kat végeznek, közterületi pi-
henőpadok újulnak meg, 
lépcsősorokat, járdákat javí-
tanak Miskolcon. 

Megújul a Jóka utca aluljárójának 
lépcsője, a Hegyalja úti gyaloghíd 
korlátja, a Som utcán található híd 
járófelülete, s biztonságosabbá te-
szik a játszótereket is – tájékozta-
tott Dobos Tímea városházi szóvi-
vő a napokban zajló, nagyszabású 
felújítási munkákról. 

Kátyúzás, aszfaltozás
A városházi közlemény szerint 
kátyúzás miatt az alábbi városré-
szekben, utcákon lehet forgalom-
lassításra, terelésre számítani a 
következő napokban: Szabadság-
harc utca, Szentgyörgy u., Ifjúság 
u., Szilvás u., Sályi u., Középszer 
u., Szerviz u., Vörösmarty u., Ki-
rály u., Bihari u., Mádai u., Arany 
J. u., Szinva u., Fonoda u., Pfaff F. 

u., Tiszai pályaudvar körforgalom, 
Hűtőházi u., Topiczer u., Ballagi u., 
Kabar u., Téglagyári u., Gózon L. 
u., Komlóstetői u., Lomb u., Szántó 
K. J. u., Báthory sor, Csanyik, Attila 
u., Szent L. u. 3–5 sz., Bábonyibérc, 
Galagonyás u.

Burkolatjel festése miatt szin-
tén forgalomlassításra lehet szá-
mítani az Északi tehermentesítőn, 
a Csabai kapuban, a Szentpáli ut-
cán, a Horváth L. utcán, a Mada-
rász Viktor úton, a Corvin utcán, 
a Déli tehermentesítőn, valamint 
a Dayka G. – Hunyadi u. keresz-
teződésében.

Járda- és lépcsőjavítás,  
szemétszállítás
A Homok utcában, Szentgyörgy 
utca 64–72. sz. alatt, az Avasi 
Gimnázium mögötti lépcsőso-
ri járdajavítás történik. Megújul 
a Jókai utcai aluljáró lépcsője, a 
Hegyalja u. gyaloghíd korlátja, a 
Som utcán található híd járófe-
lülete.

A Völgy, a Pecérvölgy, a Lyukói, 
a Szitakötő zúzalékos utak karban-
tartása is megkezdődött.

A Bábonyibércen a záportá-
rozóból elszállítják az illegális 
szemetet, de a Hideg sor 517–
524. sz. alatt is rendbe teszik a 
héten.

Ülőpadok felújítása,  
játszóterek karbantartása
Folyamatban van tapolcai ülőkék 
gyártása és kihelyezése, az Ott-
hon téren padok festése, felújítása 
történik. A Kőporos és a Topiczer 
utcán két-két darab felhajtásgátlót 
helyeznek ki. A nyári időszakra 
készülve tart a játszóterek karban-
tartása. A Népkertben homoko-
zó kerül ki és megtörténik ho-
mokcsere az uniós játszótereken. 
Komlóstetőn és a Vasgyárban el-

bontják a balesetveszélyes játszó-
eszközöket.

A tavaszi-nyári városüzemel-
tetési munkavégzéshez tartozik 
a rágcsálóirtás, szúnyogirtás és 
a gesztenyefák növényvédelme, 
amely részben befejeződött, rész-
ben folyamatban van.

Vízelvezetés, medertisztítás
A héten vízelvezetési és meder-
tisztítási munkálatokat is végez-
nek. Többek között megoldódik a 
Körmöczi u., Hegyalja u., Béke u., 
Beregi u., Csermák u. vízelvezeté-
se és folyamatban van a Csóka u. 
mederburkolatának helyreállítása 
is. Vízkár-elhárítási munka zajlik 
a Lehár u.– Ginzery u. keresztező-
désében, valamint mederburkolat 
helyreállítása a Szinva patak belvá-
rosi és diósgyőri szakaszán.

június 2. | szombat

Takarítottak. A TeSzedd! – Összefo-
gás a tiszta Magyarországért mozga-
lom hulladékszedési napja városunk-
ban szombaton reggel Lillafüreden, 
a Hámori tónál, és Tapolcán, a Hejő-
parkban kezdődött. A miskolci gyűj-
tőhelyek között szerepelt a József At-
tila út, a Metro Áruház mögötti 
Sajó-part; a Majális park; a Göröm-
böly-Tapolca közötti út; Hejőcsaba, 
valamint a Bogáncs út is. Miskolcon 
is több százan takarítottak a közterü-
leteken és a kirándulóhelyeken. Idén, 
rendhagyó módon, a Neptun Búvár-
klub tagjai is csatlakoztak az akcióhoz 
– ők a Hámori tavat tisztították meg.

június 3. | vasárnap

Trianonra emlékeztek. Ünnepi 
megemlékezést tartott vasárnap dél-
előtt a Jobbik és a Magyar Ápolá-
si Egyesület a miskolci Országzász-
lónál. Az eseményen felszólalók és 
megjelentek a 92 évvel ezelőtti triano-
ni döntésre emlékeztek. Szegedi Már-
ton, a Jobbik miskolci elnök-frakció-
vezetője méltatta a magyar nemzetet. 
Mint mondta, nincs a világon másik 
nép, nemzet, mely képes lenne túlél-
ni akkora tragédiát, mint amit a ma-
gyarok túléltek. 

június 4. | hétfő

Miskolci nők a gyerekekért. Sport-
szert, játékokat és könyveket adott 
át hétfőn délután a Miskolci Nőkért 
Egyesület a gyermekvárosi fiatalok-
nak. A karitatív akció alkalmával 100 

ezer forint értékben gazdagodtak a 
Gyermekvárosban gondozott ki-
csik és nagyobbak sporteszközökkel, 
könyvekkel és nem kevés keresztény 
erkölcsi gondolattal.

június 5. | szerda

Ugyanarra a kérdésre megismé-
telt válasz. Kriza Ákos polgármester 
dél-koreai, illetve moszkvai utazásá-
val, valamint a munkahelyteremtéssel 
kapcsolatban tett fel kérdéseket saj-
tótájékoztatóján Földesi Norbert, az 
MSZP városi frakciójának vezetője. 
Az ellenzéki politikus kérdéseket tett 
fel a finn darugyár beruházásáról, il-
letve szerette volna megtudni, Moszk-
va helyett miért nem Münchenbe uta-
zott, és ismeretlen beruházó helyett 
miért nem a BMW-vel tárgyal a pol-
gármester. Miskolc igyekszik minden 
olyan lehetőséget kihasználni, mely-
ben benne vannak az új beruházá-
sok és új munkahelyek teremtésének 
lehetőségei. Miskolc polgármeste-
re e szerint tárgyal, melynek eredmé-
nyeiről tájékoztatni fogják Miskolc 
város lakosságát – hangsúlyozta Do-

bos Tímea városházi szóvivő. Leszö-
gezte, 2010 októbere óta Miskolc ve-
zetése mindent megtesz azért, hogy 
új beruházásokat hozzon a városba, 
hogy új munkahelyeket teremtsen, és 
mindent megtesz a nemzetközi kap-
csolatok erősítéséért, az új, potenciális 
befektetői kör megszólításáért, és azt 
javasolja a miskolci szocialistáknak, 
hogy támogassák ezt a munkát, vagy 
legalábbis ne akadályozzák.

június 6. | csütörtök

A Demokratikus Koalíció az Avas-
ról. Megint „legettózták” az Avast – 
erről beszélt sajtótájékoztatón a De-
mokratikus Koalíció önkormányzati 
képviselője. Varga Gergő elmondta: 
az egyik hírportálon olyan cikk jelent 
meg, ami az egész országban rossz 
fényben tünteti fel a miskolci lakótele-
pet, pedig – mint mondta – a rendőr-
ségi statisztikák szerint ez egyáltalán 
nem indokolt. Kiemelte: a Demokra-
tikus Koalíció egy komplex lakótelepi 
rehabilitációs programot nyújtott be a 
Parlament elé, amiben az Avas fejlesz-
tése is szerepel. 
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Nem kérdéses a finn beruházás
A finn Konecranes cégcsoport 
magyarországi érdekeltsége, a 
Konecranes Supply Hungary Kft. 
2011-ben 25 hektár területet vá-
sárolt a miskolci Mechatronikai 
Ipari Parkban közép-kelet euró-
pai gyáregysége megépítése cél-
jából. A gyár több ütemben épül, 
a teljes beruházás a következő 
években valósul meg.

A cég a beruházás első ütemé-
hez igényelt 1 milliárd forint eu-
rópai uniós támogatást. Ahhoz, 
hogy a cég a lehető legnagyobb 
támogatást megkapja, vállalta 
a támogatáshoz szükséges 180 
fő foglalkoztatását. De ez a 180 
fő csak erre a gyáregységre és 
csak erre az ütemre vonatkozik, 
nem a teljes beruházásra. A töb-
bi fázisban, a következő 1-2 év-
ben megvalósuló gyáregységek 
megépítése után a cég 400 fő tel-
jes munkaidejű alkalmazottat 
kíván foglalkoztatni.

– Sajnálatos, hogy a többszö-
ri, adatokon, tényeken alapuló 
tájékoztatás ellenére a finn da-

rugyártó céggel kapcsolatban 
Miskolcon olyan nyilatkozatok 
hangoztak el, melyek jelentős 
károkat okoznak Miskolcnak, 
rontják a befektetői bizalmat, 
ezen keresztül a munkahelyte-
remtést akadályozzák – tájékoz-
tatott Pásztor Imre, a Miskolc 
Holding Zrt. kommunikációs 
vezetője. 

A finn cégóriás 1-2 éven be-
lül Miskolcon fogja működtet-
ni gyárát, amely 400 új mun-
kahelyet hoz létre, és amely 
érdekében a jelenlegi városve-
zetés a Miskolc Holding Zrt.-vel 
együtt nagyon sokat tett. A finn 
darugyártó cég Európa egyik 
legnagyobb gyártókapacitását 
építi ki Miskolcon a követke-
ző években. A beruházás teljes 
költsége meghaladja a 6 milliárd 
forintot és 400 új munkahelyet 
teremt. A teljes beruházás első 
szakasza összesen 2,2 milliárd 
forint értékű, 1 milliárd forintos 
támogatással, 180 főnek hozva 
létre munkahelyeket – tette hoz-
zá Pásztor Imre.

Zöld városokkal az egészséges, élhető környezetért
Az egész világon problémát jelent 
a globális felmelegedés. A nagyvá-
rosok, városközpontok többségé-
hez hasonlóan, Miskolcon is tízezrek 
szenvednek a nyári melegtől, a szál-
ló portól, a forgalom zajától. Csöbör 
Katalin országgyűlési képviselővel az 
általa támogatott Zöld Város mozga-
lomról beszélgettünk, melynek célki-
tűzése, hogy a növényzet szerepének 
felértékelésével enyhítse a problé-
mákat. 

Mint mondta, számos tudományos 
vizsgálat mutatja, hogy a növényzet 
a városokban előnyösen változtatja 
meg a klímát. A fák leárnyékolják 
a napot, a szelet, a zajt, és nedves-
ségforrásként is szolgálnak, amivel 
szabályozzák a levegő és a felszín 
hőmérsékletét. Az általuk okozott 
hőmérséklet-csökkenés elérheti a 6 
oC-ot. Más vizsgálatok azt mutatják, 
hogy a házak közé sűrűbben ültetett 
fák jelentősen csökkentik a lakások 
fűtés- és klimatizációs költségeit. A 
hatalmas csupasz falfelületeket pe-
dig futónövényzettel lehet bevonni. 

– Persze nem mindegy, hogy mi-
lyen fáról, illetve növényekről van 
szó. Ezt is meg kell tanulnunk. To-
vábbi jelentős eredmény érhető el a 
növények háztetőkre telepítésével is 
– hangsúlyozta a képviselő.        

Mint megtudtuk, a Zöld Város 
– Green City – mozgalmat hollan-
dok indították el, Magyarország 
2010-ben a Milánói charta aláírá-
sával csatlakozott. A belépő tagor-
szágok vállalják, hogy létrehozzák 
az alapokat a paradigmaváltáshoz: 
a növények és zöldterületek „költsé-
ges dekoráció” percepcióját a tudo-
mányos kutatások és az ismeretek 
terjesztésével a gazdasági és szoci-
ális alapigény szintjére emelik. Kri-
za Ákos polgármester 2011 végén 
írta alá az együttműködési megálla-
podást Miskolc nevében, a Zöldebb 
Városok Nonprofit Kft. vezetőjével. 

– Úgy gondolom, hogy Miskolc 
a maga, nehéziparhoz kötődő tör-
ténelmével, 30-40 ezres lakótelepei-
vel különösen érdekelt abban, hogy 
a mozgalom sikeres legyen itt. Sze-
mély szerint mindent meg fogok 

tenni azért, hogy ez így is legyen – 
hangsúlyozta Csöbör Katalin.   

Szavai szerint különösen közel áll 
a szívéhez az a projekt, mely az Avas 
paneltömbjeinek zöld növénnyel 
befuttatását tűzte ki célul. Ezzel kap-
csolatban végeznek most a mun-
katársaival kutatásokat, készítenek 
megvalósíthatósági tanulmányt – 
megbeszélve persze mindezt a la-
kókkal is.

– Emellett rendszeres faülte-
tés-napokat szeretnénk szervezni, 

együtt a lakossággal, a legkülönbö-
zőbb korosztályokkal. Iskolás rajz-
pályázat is szerepel a terveinkben, 
mottó: „Rajzold meg a saját udva-
rodat, ahogyan te szeretnéd látni”. 
A rajzokból kiállítást rendezünk, a 
legsikeresebb terveket, elképzelése-
ket pedig megvalósítjuk – tette hoz-
zá az országgyűlési képviselő. 

Csöbör Katalin arról is tájé-
koztatott, hogy választókerületé-
ben minden településen megvaló-
sult a Start-munka mintaprogram 
meghívásos kazánprojektjének első 
üteme. A programot a kormány 
kezdeményezte, a célkitűzés az 
energiabeszerzés importfüggőségé-
nek mérséklése és az önkormányza-
ti intézmények energiaköltségeinek 
jelentős csökkentése volt. 

– A program a munkahelyterem-
tés és a közvetlen önkormányza-
ti költségmegtakarítás mellett ener-
giatudatos magatartásra nevel, és 
ösztönzően hat a megújuló energia-
források lakossági használatára is – 
emelte ki Csöbör Katalin.

Sz. S.

Miskolci siker a Krakkói Kórusfesztiválon
Kitűnően szerepelt a Fa-
zekas Gyermekkar az 
idei Krakkói Kórus-
fesztiválon, ahonnan 
kategóriagyőztesként térhe-
tett haza.

» folytatás az 1. oldalról
– Úgy gondolom, nagyon jól sike-
rült az egész ottlétünk, a koncertfel-
lépések és maga a verseny is – ösz-
szegezte Balásné Molnár Ildikó, a 
Fazekas Gyermekkar karnagya a 
lengyelországi megmérettetést a kó-
rus hazaérkezését követő napon. 
– Szükségünk is volt erre, mert na-
gyon fárasztó volt ez a pár nap, reg-
geltől estig be volt osztva minden 
percünk – mesélte a feszített tem-
póról szólva a karnagy.

Az idén Múzsa-díjjal kitünte-
tett gyermekkar második nap este 
a krakkói főtéren található Mária-
templomban lépett fel, ahol – mint 
a kórusvezető is kiemelte – nagyon 
szépen helytálltak a gyerekek, végig 
szívvel-lélekkel énekeltek.

– Úgy gondolom, méltóképpen 
tudtuk képviselni a magyar kóru-
sokat és a magyar kóruskultúrát 
Lengyelországban – mondta a kar-
nagy.

Ezt persze nemcsak a koncer-
tekkel, hanem a lengyelországi út 
legfontosabb céljával, a versennyel 
kapcsolatban is elmondhatjuk, hi-
szen a gyermekkórus a kategória 
két másik indulója előtt megszerez-
te az első helyet.

– Mind az észt rádió kórusa, mind 
a szingapúri kórus nagyon jól éne-
kelt, ráadásul három, különböző 
kultúra három, teljesen eltérő műso-
rát kellett értékelnie a zsűrinek. Nem 
volt könnyű dolga – utalt a karnagy 
a mezőny erősségére.

A kórus oklevéllel, szoborral és 
500 euróval lett gazdagabb, amit re-
ményeik szerint további versenyek 
költségeinek fedezésére tudnak 
majd felhasználni.

– Bízunk abban, hogy előnyt és 
újabb támogatásokat jelent majd a 
kórus megítélésében a díj, de hogy 
mennyire nyitja meg az utat azok 
felé, akik tudnának is támogatni 
minket, az még a jövő kérdése. Ez-
úttal mindenki megtett mindent a 
lengyel útért, a városvezetés a Mecé-
nás pályázaton keresztül maximáli-
san támogatta a kórust, amit ezúton 
is köszönünk – zárta a kórusvezető.  

Kujan I.

Júliustól változik a házi segítségnyújtás
Kizárólag a Miskolci Családsegítő Köz-
pont végzi július 1-jétől a házi segítség-
nyújtást Miskolcon, az intézkedéssel 
az önkormányzat azt szeretné elérni, 
hogy ellenőrizhető keretek között a le-
hető legjobb ellátást kapják az idősek. 
Az intézmény júniusban felméri a szol-
gáltatás iránti igényeket, annak érde-
kében, hogy mindenki, aki korábban 
részesült a szolgáltatásban, megkapja 
azt júliustól is.

Földessy Judit, a Miskolci Csa-
ládsegítő Központ igazgatója el-
mondta, Miskolc önkormányzata 
a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló törvényben fog-
lalt felhatalmazás alapján május 
17-én megtartott ülésén úgy dön-
tött, nem ad ki nyilatkozatot az Új-
szövetség Gyülekezet fenntartá-
sában működő Forrás Közösségi 
Központ Szolgálat részére. A janu-
ár óta élő törvény értelmében ez a 
nyilatkozat a feltétele 2012. július 
1-jétől a finanszírozási rendszerbe 
történő befogadásnak.

– A döntés indoka, hogy Mis-
kolc, mint települési önkormányzat, 
feladatellátási kötelezettséggel bír a 
szociális ellátások területén. A város 
jól kiépült szociális ellátórendszert 
működtet, és sokat áldoz arra, illet-
ve tesz azért, hogy magas színvo-
nalú, kiegyensúlyozott szolgáltatást 
nyújtson a szociális szükséglettel 
rendelkező idős emberek számára. 
Az ellátórendszerben jól képzett, el-
hivatott szakemberek dolgoznak – 
hangsúlyozta Földessy Judit.

Mint kiemelte, Miskolc számára 
fontosak az idősek, a szépkorúak, a 
lépéssel pedig azt szeretné a város, 
hogy ellenőrizhető keretek között a 
lehető legjobb ellátást tudják bizto-
sítani számukra.

– A városban több civil szolgál-
tató is ellátta a feladatokat, azonban 
Miskolc a saját intézményrendsze-
rében bízva, a januárban életbelé-
pett szociális törvény által kínált le-
hetőséggel élve azt szeretné, ha az 
ellátási területén a város intézmé-
nyei látnák el ezt a feladatot. Ezért a 

civil szolgáltatók július 1-jétől meg-
szüntetik ellátásukat, erről az ő saját 
ellátottjaikat értesítették – tette hoz-
zá Földessy Judit.

Mint mondta, Miskolc önkor-
mányzata értesült arról, hogy a For-
rás Szociális Központ Szolgálat is 
megszünteti július 1-jétől a házi se-
gítségnyújtást a város területén. 

– Az önkormányzati intézmé-
nyek viszont garantálják azt, hogy 
senki ne maradjon ellátatlanul, 
minden, erre rászoruló embernek 
a jelentkezését várják. Szeretnénk 
egy előzetes igényfelmérést tartani, 
hogy ehhez képest meg tudjuk ha-
tározni, milyen kapacitást kell moz-
gósítani a feladathoz – mondta a 
Családsegítő Központ igazgatója. 

Amennyiben ugyanis szükséges 
– folytatta –, az ellátandók száma 
indokolja, akkor szakmai kapaci-
tásbővítéssel számolnak, ezt pedig 
szeretnék azzal a szakképzett mun-
kaerővel megoldani, akik eddig is 
ellátták ezt a munkát. Földessy Ju-
dit arról is beszélt, hogy bár jelen-

leg az önkormányzati intézmény 
által nyújtott házi segítségnyújtás 
térítés ellenében vehető igénybe, és 
jövedelemarányosan állapítják meg 
annak összegét, ez hamarosan vál-
tozhat.

– Az önkormányzat és a szakem-
berek vizsgálják annak lehetőségét, 
hogyan tudják a szolgáltatást a jö-
vőben térítésmentesen biztosítani 
a szociálisan rászorulók számára. 
Ez jó úton halad és minden remény 
megvan rá, hogy a közeljövőben 
megteremtse ezt az önkormányzat 
– mondta Földessy Judit. 

Az önkormányzat azt kéri, hogy 
az előzetes ellátási igényeket a Mis-
kolci Családsegítő Központ 3530 
Miskolc, Arany János u. 37. szám 
alatt lévő központjában jelezzék sze-
mélyesen, levélben vagy telefonon a 
46/562-276 vagy 70/466-4546 tele-
fonszámokon, illetőleg e-mailben a 
miskolc@mcsk.t-online.hu címen. 
A házi segítségnyújtás iránti igénye-
ik előzetes jelzését 2012. június 30-ig 
várja a Családsegítő Központ.      T. Á.

Megyénkben is a biztonságért

Nagyszabású, látványos rendezvé-
nyen mintegy ötszázan tettek ün-
nepélyes, polgári védelmi esküt 
szombaton, a miskolci Városi Sza-
badidő Központ előtti téren. 

A megyénként megalakuló ön-
kéntes mentőszervezetek ün-
nepségsorozat keretében teszik 
le a jogszabályban meghatározott 
polgári védelmi esküt, és kapják 
meg a Magyarország címerével 
és a katasztrófavédelem emblé-
májával ékesített csapatzászlót, 
amelyre a szervezet jelmonda-
ta van hímezve: „Magyarország 
szolgálatában, a biztonságért”.

A miskolci ünnepségen jelen 
volt Bakondi György tűzoltó al-
tábornagy, országos katasztrófa-
védelmi főigazgató, és Demeter 
Ervin kormánymegbízott is.

Országosan mintegy 102 ezer 
főre tehető a köteles és önkéntes 
polgári védelmi szervezetekbe 
beosztottak létszáma, s ország-

szerte 11 önkéntes katasztrófavé-
delmi szervezet alakult már meg. 
Június 2-án Miskolcon a 116 fős 
területi rendeltetésű polgári vé-
delmi szervezet – a most megala-
kult „Bükk Mentőcsoport” – és 
még 366 fő tett ünnepélyes pol-
gári védelmi esküt.

A rendezvényen elismeréseket 
is átadott az országos katasztrófa-
védelmi főigazgató. 

A téren és a Népkertben késő 
délutánig látványos műsorok-
kal várták a közönséget. Bemu-
tatókat tartott a rendőrség, a ka-
tasztrófavédelem a rendvédelmi 
és társszervekkel, voltak zenés-
táncos színpadi műsorok, gyer-
mekprogramok, az esemény 
végén pedig a résztvevők kö-
zül többen – csatlakozva az or-
szágos „TeSzedd! – Összefogás 
a tiszta Magyarországért” prog-
ramhoz – takarítást végeztek a 
Népkertben.  

Szepesi S. 

Belvárosi burkolatcsere
» folytatás az 1. oldalról

Pásztor Imre, a Miskolc Holding 
Zrt. kommunikációs vezetője el-
mondta, a burkolatcsere a Zöld 
Nyíl projekt kezdetétől, 2008-tól 
annak részét képezi, és 2014-ig 
az építési munkák lezárultáig kell 
elkészülni a munkákkal. – A fo-
lyamat jelenleg ott tart, hogy a 
kivitelező Zöld Nyíl 2009 kon-
zorcium által megbízott terve-
ző, több burkolatminta alapján 
– harmonizálva a belváros arcu-
latával – készít több látványter-
vet, amely alapján elkészülhet a 
kiviteli terv is. Amikor mindezek 

alapján elkészül az ütemezése is a 
burkolatcserének, akkor lehet a 
pontos kezdési és befejezési idő-
pontot megjelölni – hangsúlyoz-
ta Pásztor Imre.

Figyelemmel lesznek a vá-
rosi nagyobb eseményekre, fesz-
tiválokra, mint Pásztor Imre el-
mondta, a főutca „életét” minél 
kisebb mértékben kívánják aka-
dályozni. A főutcai burkolatcse-
réhez kapcsolódnak a jelenleg is 
tartó, a MIVÍZ Kft. beruházásá-
ban megvalósuló főutcai szenny-
vízcsatorna rekonstrukciós mun-
kálatai.                                   Tajthy Á.
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MŰKORCSOLYA-TÁBOR,

kortól és korcsolyatudástól  
függetlenül,

2012. július 31. – augusztus 9. 
között.

A nyári napközis edzőtábor helyszíne
a Miskolci Jégcsarnok és Népkert.

Szervező: a Havasszépe  
Sportegyesület és Jégszínház.

Jelentkezni lehet 
2012. június 30-ig, illetve  

a maximált létszám beteltéig
Abaházy-Lukács Péter elnöknél,  

tel.: 06-20/399-3121,
székhely:  tel.: 06-20/433-4309

Bővebb információ:  
www.havasszepe.hu 

Jó irányba bővült a Fonó
Június első hétvégéjén rendez-
ték meg a XVI. Borsodi Fonót a 
diósgyőri várban. A város támo-
gatásának köszönhetően három-
naposra bővült folkfesztivál idén 
is nagyon sok embert vonzott az 
egyedülálló, történelmi környe-
zetbe.

A világzenei programok pén-
teken a Sebő együttessel, majd 
a Maszkura és a tücsökrajjal, 
Szalóki Ági koncertjével, vala-
mint a Csík zenekar és Lovasi 
András fellépésével kezdődtek. 
Szombaton a Balkan Fanatik, a 
Kerekes Band, a Quimby és a 
Muzsikás zenéje teremtett na-
gyon jó hangulatot. Vasárnap 
már az este hat órakor kezdő-
dő Szinvavölgyi néptánc gálájá-
ra megtelt a vár, a rendezvényen 
részt vett többek között Kri-
za Ákos, Miskolc polgármes-
tere, Zsiga Marcell országgyű-
lési képviselő, alpolgármester, 
Sebestyén László országgyű-

lési képviselő is. A gálát köve-
tően Palya Bea, a Kaláka és a 
Ghymes koncertjeire is sokan 
voltak kíváncsiak.

A kézművesség bemutatása 
továbbra is kiemelt feladat volt, 
az idén harmincéves Fügedi 
Márta Népművészeti Egyesü-
let szervezésében, a Déryné-ház 
előtt volt megtalálható a Magyar 
Népművészeti Skanzen, és a 
rendezvényre érkeztek népmű-
vész mesterek Kisgyőrből, Tö-
rökszentmiklósról, Mátészalká-
ról, a felvidéki Várhosszúrétről 
és Nagykaposról is.

Kriza Ákos polgármester el-
mondta, kiemelt jelentőségű-
nek tartja, hogy az, amit a há-
rom nap alatt a Borsodi Fonó 
adott, a jövőben is kiemelt he-
lyen szerepeljen Miskolc kultu-
rális programkínálatában. Ta-
pasztalatai szerint a fesztivál jó 
irányba bővült, ezt jelezte az ér-
deklődők nagy száma is. 

Tajthy Á.

HIrdetéS

HIrdetéS

A könyv ünnepe majd’ egy héten át
Hagyományosan, az országos megnyi-
tót megelőző napon vette hivatalosan 
kezdetét Miskolcon, a Szinva teraszon 
a 83. Ünnepi Könyvhét és 11. Gyer-
mekkönyvnapok. 

» folytatás az 1. oldalról
Kiss Gábor alpolgármester meg-
nyitó beszédében kiemelte a kez-
deti időszakot, az ötletet, amelynek 
köszönhetően van egy hét, ami 
a könyvé. Az egykori ötletgazda, 
Supka Géza életéről is szólt.

– Supka Géza álma volt, hogy 
a könyvnek ünnepe legyen. Ezt a 
hagyományt ma is ápoljuk, hiszen 
fontos, hogy a kötetek, a kiadók, 
a könyvesboltok, könyvtárak, he-
lyi kötődésű alkotók megmutassák 
magukat – hangsúlyozta az alpol-
gármester.

Szavaihoz csatlakozott Lator 
László. A kezdet felidézése mellett 

kitért arra, hogy az írott szó egy-
kor kevesekhez jutott el, nagy pil-
lanat a könyv életében, hogy meg-
mutathatja magát egy ünnepi hét 
keretében.

A Kossuth-díjas költő az első 
könyvhét kapcsán elmondta, ak-
kor konkurenciaharc folyt az olva-
sókért a könyv ünnepén is.

– Viszontagságos útja van a 
könyvhétnek. A felívelő időszak 
után újra apadni kezdett a könyv-
szeretet. Megváltozott a köny-
vek helyzete, de a gyermekköny-
vek egyre népszerűbbek, a kereslet 
nő, a legtöbb felolvasó, beszélgetős 
program leginkább a gyerekeknek 
szól – mondta Lator László.

Az ünnepi könyvhéten ezút-
tal is sokan keresték a gyermek-
könyveket is, de a miskolci szerzők 
legújabb alkotásaira is sokan kí-
váncsiak voltak, több szerző is kilá-

togatott a Szinva teraszra, hogy ta-
lálkozzon az olvasókkal.

Vass Tibor, József Attila-díjas 
költő verseskötete megrázó, meg-
határozó. Szüleinek halála tragé-
dia volt, amely körbejárta a sajtót. 
A szomorú esemény több versének 
háttere, különálló versei pedig szo-
ros egységet alkotnak.

– Nehéz elmondani egy verses-
kötet történetét. Sok különböző 
helyen íródtak az alkotások, ami-
ből egy történet bontakozik ki, en-
nek üzenete a semmire való nyitás. 
A könyvhét fontos esemény, az ol-
vasók ilyenkor határozottabb kí-
váncsisággal érkeznek, s keresik az 
újdonságokat – mondta Vass Ti-
bor, a Mennyi semenni című ver-
seskötet szerzője.

A 83. Ünnepi Könyvhét és 11. 
Gyermekkönyvnapok megnyitó-
ján színpadra álltak a miskolci ok-
tatási intézmények tanulói. 

Kiss J. | fotó: Mocsári L.

Elkezdődött a „Bartók + Puccini 2012” Miskolci Operafesztivál
A hagyományoknak meg-
felelően nyitóparádéval és 
felvonulással vette kezde-
tét pénteken este hat órától 
a „Bartók + Puccini 2012” 
Miskolci Operafesztivál, 
mely az idei évtől kezdődő-
en koncepciót vált.

» folytatás az 1. oldalról
A Széchenyi utcán, a hét közepén 
kezdték el az árusok sátrait felállí-
tani, csütörtökön délután pedig a 
legtöbben már be is költöztek. A 
színházban és az avasi kilátónál 
egész héten folyamatosan próbál-
tak a művészek, hogy a pénteken 
indult operafesztiválról minden-
ki elégedetten távozzon. Mint ar-
ról többször beszámoltunk, idén 
a korábbi évekhez képest lénye-
gesen több ingyenes rendezvény 
lesz, ami pedig nem ingyenes, a 
jegyárakat azok esetén is jelentő-
sen csökkentették, az egyetemis-

ták pedig diákigazolványukkal 50 
százalékos kedvezményt kapnak 
egy általuk választott rendezvény-
re – kivételt csak a 3Bartók, Mik-
lósa Erika és Tokodi Ilona koncert-
je képez.

Az idei operafesztiválnak – 
Kesselyák Gergely fesztiváligazga-
tó elmondása szerint – négy pillé-
re lesz, a 3Bartók, Puccini Toscája, 
melyet a Szent István téren és az 
avasi kilátó lábánál rendeznek 
meg, a Bohém Casting, illetve a 
Híd a jövőbe gálahangverseny. A 

műveket már hetek óta próbálják 
a művészek – az egyik leglátványo-
sabb a Tosca, melynek előkészüle-
teit bárki megtekinthette vasárnap 
óta az avasi kilátónál. 

Mint arról beszámoltunk, a szű-
kös anyagi lehetőségek miatt az 
utolsó pillanatban is történt válto-
zás a fesztivál programjában, a ko-
lozsváriak vendégjátéka helyett a 
Szegedi Tudományegyetem zene-
tudományi szakának a vizsgaelő-
adása lesz látható Bartók + 2 Sza-
káll címen. Két koncert pedig – a 

Turandot és a Pillangókisasszony – 
elmarad. 

Seres Ildikó, a fesztivál kísérő-
rendezvényeinek művészeti veze-
tője elmondta, a kísérőrendezvé-
nyek szervezésénél a fő szempont 
az volt, hogy mindenki megtalálja 
a számítását, mindenkinek szólja-
nak a programok. S bár a rendez-
vények felfrissülnek, alapjaiban 
azért nem változnak meg, a Szent 
István téri és Szinva teraszi kon-
certek, fellépések, a fesztiválkocs-
ma, a sétálóutcai kirakodóvásár, az 
Erzsébet téri borfesztivál, a múze-
umok éjszakája, a fröccsfesztivál 
idén is bőséges programot kínál 
majd mindenkinek.

Az MVK Zrt. és a szervezők fel-
hívják a figyelmet, hogy a fesztivál 
idején, június 6. és 17. között a Vil-
lanyrendőr és a Városház tér kö-
zötti szakaszon a villamosok foko-
zott óvatossággal közlekednek.

A Bartók + Puccini 2012 Mis-
kolci Operafesztivál programjai a 
11. oldalon olvashatók.

Tajthy Á. | fotó: Mocsári L.

„Modern és hagyományos egy időben”
Ismertette várható bemutató-
it a Miskolci Nemzeti Színház 
új vezetői gárdája. Az új évad 
egyszerre lesz klasszikus és új-
szerű. Tizenhat bemutatóval 
készülnek a rendezők, köztük 
Kiss Csaba színházi vezető két 
alkotással is.  

Móricz Zsigmond Úri muri című 
színművét októberben mutatják be 
Keszég László rendezésében, ez lesz 
az évad drámája, ami számos kísé-
rőrendezvényt is jelent.

– Nehéz színpadra állítani a da-
rabot, hisz’ rólunk, magyarokról 
szól. Móricz Zsigmond zseni, az 
Úri muri a magyar irodalom egyik 
emblematikus története. Egy ön-
magát, a közönséget komolyan 
vevő színház hagyományos és mo-
dern egy időben – mondta Keszég 
László, aki Eugéne Ionesco: A ko-

pasz énekesnő című ellenszínmű-
vét is színpadra állítja, márciusban.

Béres Attila két Oscar-díjas tör-
ténetet hoz a miskolci deszkákra. 
A Chicago musicalt, majd a Ca-
sablanca Woody Allen-i változatát, 
a Játszd újra, Sam! című vígjátékot.

– A Chicagót októberben mu-
tatjuk be. Nagy lehetőség, kihívás, 

amelyet első alkalommal rendezek 
meg. Egy vendégszínész is szerepet 
kap benne, Szinetár Dóra személyé-
ben – mondta.

A Csarnokban több alkotás kötő-
dik majd Miskolchoz. Szeptember-
ben például a Mi és Miskolc, avagy 
272 307 lépés a város felé című élet-
útjáték, Szőcs Artúr rendezésében.

– Hat, ide érkező főiskolással, s 
néhány új társulati taggal szerdán 
indultunk el Budapestről Miskolc-
ra, gyalog. Kijelölt túraútvonalon 
haladunk, útba ejtve több települést, 
ahol éjszakáinkat töltjük és próbá-
lunk – részletezte Szőcs Artúr. 

Kiss Csaba két darabbal mutat-
kozik be rendezőként. Az első, régi 
vágya, A vágy villamosa november-
ben, a másik az új élet kezdeteként a 
Hamlet, januárban.

– A Hamlet újjászületés. 1993-
ban ennek megrendezésével indult 
a pályám. Miskolcon újrakezdem a 
darabbal az életem – összegezte Kiss 
Csaba. 

A kortárs alkotókra is felhívják a 
figyelmet, ezúttal Háy János mun-
kássága köré épül programsoro-
zat, istendrámáját, A Gézagyereket 
Rusznyák Gábor rendezésében 
mutatják be, októberben. A rende-
ző Moliére: Dandin György című 
vígjátékát is színpadra viszi, novem-
berben.                 Kiss J. | fotó: Mocsári L.

A pedagógusok ünnepén
A polgármesteri hivatalban is kö-
szöntötték a miskolci oktatókat, 
óvónőket pedagógusnap alkal-
mából. 

Június első vasárnapja pedagó-
gusnap. Ez alkalomból szerdán, 
a polgármesteri hivatalban fo-
gadták a város oktatási intéz-
ményeinek képviselőit. Mint 
azt Kiss Gábor kiemelte, válto-
zó világban élünk, a pedagógu-
soknak sem könnyű, ám a leg-
többen nem csupán szakmát, 
hivatást is választanak a pedagó-
gusi pályával.

Az alpolgármester beszélt a 
köznevelési törvényről, illetve 
a fenntartással kapcsolatos jogi 
környezetről is. Kiemelte, a vá-
ros továbbra is sajátjának tekin-
ti a miskolci oktatási intézmé-
nyeket.

– A pedagógusok erőn felül 
tesznek. A megszokott ered-
ményeket továbbra is hozzák a 
művészeti képzéssel is foglalko-
zó intézmények, de a sport te-
rén is kiemelkedően teljesíte-
nek a miskolci fiatalok – tette 
hozzá.

Az alpolgármester megem-
lékezett a Nívódíjjal kitüntetett 
Andrássy Gyula Szakközépisko-
láról és a Herman Ottó Gimná-
ziumról. Kiemelte, a soron kö-
vetkező közgyűlésen javaslatot 
tesznek a TISZK-ek egybeszer-
vezésére, a várostörténeti tema-
tika beépítésére is.

Az ünnepségen óvodásoktól a 
középiskolásokig képviseltették 
magukat a fiatalok, hogy ünne-
pi műsorral köszönjék meg pe-
dagógusaiknak a munkát.

Kiss J.

Új utakon a színház
» Folytatás az 1. oldalról

Nagy pillanat volt, amikor az 
első molinó elindult a teátrum 
homlokzata felé, ez az Avasi 
Gimnázium diákjai által készí-
tett A hideg gyermek című víg-
játék volt.

A csomagolást követően pa-
pírszobrok vonultak le a Szent 
István tértől a színházig, de volt 
járda- és ablakszínház is. Este 
pedig megnyitotta kapuit – a 
keddi megnyitót követően jel-
képesen, újra – a régi papírbolt-
ban az a tárlat, amely a miskolci 
nemzeti új identitását kereste, s 
június 17-ig látogatható.

Az egri Eszterházy Károly Fő-
iskola Vizuális Művészeti Tan-
székének Elektronikus ábrázo-
lás szakának harminc hallgatója 
arculati terveket, plakátokat ké-
szített, s új logót tervezett a mis-
kolci nemzetinek. A legjobb ti-
zenöt munkát kiállították, hogy 

a miskolciak megismerjék azo-
kat, s szavazhassanak a legjob-
ban tetsző logóra, digitális ar-
culatra, plakátra. Kiss Csaba, a 
Miskolci Nemzeti Színház ve-
zetője például Kónya Réka ar-
culattervét díjazta egy szavazat-
tal. Ezt követően tájékoztatót 
tartottak a közönségnek a Dé-
ryné parkban, a program záró-
akkordjaként pedig a zene segít-
ségével is elmesélték a várható 
bemutatókat.

Volt hangosplakát, felcsen-
dültek Kesselyák Gergely ve-
zényletével a Nabucco-nyitány 
hangjai is, kieresztette hangját a 
Szabadság kórus, koncertet ad-
tak az Én és a kisöcsém zenei 
világából, s megszólalt az évad 
himnusza is. Sötétedés után pe-
dig fénnyel festették be a szín-
házat, majd ingyen sörrel ven-
dégelték meg a színház körüli 
tömeget.      Kiss J. | Fotó: Mocsári L.
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» folytatás az 1. oldalról
A múlt évben felavatott Országzászló szakrális helyszínén nemzeti Him-
nuszunk közös eléneklése, Wass Albert verse, Ács Gyula tárogatójátéka, 
az egyedi tehetségű Bognár Lili Janka és a Nagy-Csomor család éneke 
adta meg az ünnep hangulatát.

A miskolci Országzászló újbóli felállításának kezdeményezője, Szabó 
Sándor református lelkész, Kiss Gábor alpolgármester és Erdélyi Géza, 
nyugalmazott felvidéki református püspök a 92 évvel ezelőtt aláírt tria-
noni békeszerződés történelmi körülményeiről, következményeiről, szin-
te példátlan igazságtalanságáról, máig tartó hatásairól beszéltek ünnepi 
megemlékezésükben.

A szónokok hangsúlyozták a magyar értékek ápolásának, az utókor 
számára való átörökítésének, valamint a magyar összefogásnak jelentő-
ségét. Kiemelték annak fontosságát, hogy Trianon gyásznapját a kény-

szerű elhallgatás évtizedei után, végre a határokon átívelő magyar össze-
tartozás emléknapjaként lehet ünnepelni.

Mint Kiss Gábor fogalmazott, 2010 májusában az új kormány a nem-
zeti összetartozás napjának törvénybe iktatásával átlépte a Rubicont. 
Ugyanis a legmagasabb szintű jogszabály erejével mondták ki: a több ál-
lam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az 
egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozá-
sa valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságá-
nak meghatározó eleme.

Az ünnepség koszorúzással ért véget. Nemzeti összetartozásunk mis-
kolci emlékhelyén koszorúkkal, főhajtással tisztelegtek a pártok, intézmé-
nyek, társadalmi szervezetek képviselői.

Felvidéki hangulat
A Népkertben hamisítatlan felvidéki, „gömöri” hangulat részesei le-

hettek a résztvevők a nap folyamán. Egyebek mellett határon túli kézmű-
ves mesterek – kolompos, csipkeverő, drótos, kosárfonó – bemutatója és 
vására várta a látogatókat. A színpadon bemutatkozott a rozsnyói Mese-
színház is, melynek művészeti vezetője Badin Ádám, a Palóc Mesemon-
dó mozgalom egyik megálmodója, szakmai gondozója.

Mások mellett fellépett még Ulman Gábor citeramester és a nagyölvedi 
Nagy Csomor családi zenekar is. Cseke Lilla Csenge, Cseke Gyöngyvér 
Anna, Fodor János és Krizsán Béla előadásában kuruc dalok csendültek 
fel. A helyszínen a Felvidék ízeivel: sztrapacskával, krumplilángossal is 
megismerkedhettek az érdeklődők.

Az ünnep jelentőségéről
A Gömöri Kézművesek Társulása tagjaként Borsodi Valéria a felvidé-

ki Várhosszúrétről érkezett Miskolcra. Mint elmondta, többször járt már 
Magyarországon és Miskolcon, a múlt hétvégi Fonó fesztiválon is kinn 
volt Diósgyőrben. Szeretnek Magyarországra jönni, és az itteni testvér-
egyesületek is gyakran ellátogatnak hozzájuk.

– Fontosak az ünnepek, de úgy gondolom, az összetartozást nemcsak 
ilyenkor, hanem a mindennapokban is meg kell élnünk. A társulásunknál 
szerencsére ezt nap mint nap tapasztalom – emelte ki Valéria.

Szintén a Felvidékről, Párkány közeléből érkezett Nagy Csomor Ildi-
kó, akinek fiai zenés műsorukkal fel is léptek a miskolci megemlékezésen. 
Nagyon jelentősnek értékelte a hétfői ünnepséget.

– Fontosnak tartom, hogy legalább az ilyen rendezvényeken tartson 
össze a magyar nemzet. Külön örülök a református egyház egységének, 
véleményem szerint a kis lépések is közelebb visznek minket egymáshoz 
– hangsúlyozta Ildikó.

Fia, Nagy Csomor András büszkén mesélt róla, mennyire fontos szá-
mára magyarságának megélése, felvállalása. Pedig – mint mondta –, több 
ismerőse szlovák iskolába jár.

– Magyar vagyok. Igyekszem minden cselekedetemmel mutatni is ezt, 
a legkisebb dolgokban is. Ha például bemegyek egy üzletbe, előbb magya-
rul kérek kenyeret, csak aztán szlovákul, ha olyan az eladó – hangsúlyozta.

A miskolci Simon Lászlóné érdeklődésünkre arról beszélt: nincs meg-
elégedve a fiatal generációk történelmi ismereteivel. Véleménye szerint az 
lenne a legfontosabb, hogy már a gyerekek is tisztában legyenek a magyar történelem főbb eseményeivel, és meg is értsék azokat. Hozzátette ugyan-

akkor, már a középkorúaknak sem tanították ezt megfelelően, akik pe-
dig átélték a trianoni eseményeket, már nem tudnak mesélni róla, nem 
nagyon vannak az élők sorában, így ők sem tudják bővíteni a fiatalok is-
mereteit.

– Kellenek az ilyen ünnepségek, mint a mai, nemzeti összetartozás nap-
ja, de fontos az is, hogy ne kényszerként éljék meg a részvételt a gyerekek, 
hanem lélekből jöjjön számukra – hangsúlyozta.

Kísérő rendezvények
A nemzeti összetartozás napjának kísérő rendezvényeként, a Lévay 

József Református Gimnáziumban képzőművészeti tárlat nyílt délelőtt. 
A kiállító művészek között szerepel Kassai Katalin, Keszi István (Rozs-
nyó), László Ottó (Hanva), Lukács János (Szepsi) és Palencsár Magdol-
na (Csécs) is. 

A Művészetek Házában Vereb Vean András: Szoborfák című doku-
mentumfilmjét vetítették Nagy Györgyről, a Gömöri Kézműves Társu-
lás vezetőjéről.

Szepesi S.–Kujan I. | fotó: Mocsári László

Összetartozás, nemzettudat – a magyarság emlékünnepén
Ökumenikus istentisztelettel, és az Országzászlónál rendezett ünnepséggel emlékeztek hét-
főn Miskolcon az 1920. június 4-én történtekre, a trianoni békeszerződés aláírására a nem-
zeti összetartozás napján.
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Apróhirdetés
Lakáscélra is alkalmas apartmanok bevezetett 
vendégkörrel a hajdúnánási gyógyfürdőtől 500 
m-re eladók, kiadók. Érdeklődni a 30/740-3288-
as telefonon lehet.

Hi-Sec és MEGA acél biztonsági ajtók beépítve 
már 59 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók (műanyag, 
fa, alumínium) cseréje óriási kedvezménnyel, 
teljeskörű árnyékolástechnikával. Érdeklődni: 
30/336-5528, web: www.aluport.hupont.hu. Be-
mutatóterem: Miskolc, Bükk áruház, I. emelet. 
Nyitva: h–p: 11–15 óráig, szo: 9–12 óráig.

Akció 2012. 06. 09-tôl 2012. 06. 15-ig
Lenor öblítő, 1 l, minden illat  699 Ft
Coccolino öblítő, 1 l, minden illat 499 Ft
Ariel mosópor, 2 kg, 749 Ft/kg 1499 Ft
Ariel gél kapszula, 16 db-os, 99 Ft/db 1599 Ft
Tomi Kristály mosópor, 2 kg 549 Ft/kg  1099 Ft
Vanish folteltávolító, 1 l, fehér, színes ruhához 799 Ft
Alex borotvahab, 200 ml, 1495 Ft/l 299 Ft
Alex tusfürdő, 200 ml, 1245 Ft/l 249 Ft
Alex Deo Stift 50 ml, 4980 Ft/l 249 Ft

Egyes iskolatáskák és tolltartók  
30-40% engedménnyel, amíg a készlet tart.

Akció! Akció!
Újabb, nagyszabású országos akció várja  

a vásárlókat coop Szuper és coop  
ABc üzleteinkben június 6–18-ig!

Lángolt kolbász 1 kg  1049 Ft
Füstölt, fôtt császárszalonna 1 kg  1099 Ft
Gyulai, csabai szeletelt kolbász 80 g  399 Ft

Egységár: 4988 Ft/kg
Pöttyös, óriás Túró Rudi tejbev. 50 g  109 Ft

Egységár: 2137 Ft/kg
Pepsi-cola, Mirinda széns. üdítôital 
2 l + 0,5 l Extra  359 Ft

Egységár: 144 Ft/l
Baromfit árusító üzleteinkben:

Elôhûtött vagy fagyasztott csirkecomb 1 kg  629 Ft
keresse a Pick termékeket:
Pick sertéspárizsi 1 kg  1299 Ft
Pick uzsonnaszelet 1 kg  1849 Ft
Pick Báthory szalámi csem. papr. 1 kg  2999 Ft

Június 4–10-ig tartó heti akcióból ajánljuk:
Minna dobozos tej 1,5%, 1 l  169 Ft
Minna Bocis tejföl 12%, 175 g  79 Ft

Egységár: 451,42 Ft/kg
Minna kefir, natúr joghurt 175 g  49 Ft

Egységár: 280 Ft/kg

…és még további termékek!
Legyen a hét minden napján rendszeres vásárlónk, mert 

egyes termékek vásárlásánál nyereményjátékban vehet részt, 
értékes nyereményekért! További kedvezmények  

törzsvásárlóinknak! Extra ajánlatunk a szórólap hátoldalán!

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
Ezúton felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 

a Növényvédő és Kártevőirtó Kft.
2012. június 13. – 2012. június 28. közötti  

idő intervallumban Miskolc város  
közterületein lévő vadgesztenyefák 

aknázómoly és levélgomba elleni  
permetezését végzi, időjárás függvényében. 

Kérjük a lakosság türelmét, valamint 
fokozott figyelmét és óvatosságát!  

Felhasználásra kerülő szerek: 
Topas 100 EC dózis: 0,3 – 0,5 l/ha,

Dimilin 25 WP dózis: 0,05%

Munka-egészségügyi várakozási idő: 0 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 18 nap

A szerek méhveszélyességi kategóriája: NEM veszélyes
A szerek vízi élőlények veszélyességi kategóriája: 

KIFEJEZETTEN veszélyes

Amennyiben a növényvédelmi permetezéssel 
kapcsolatban bárminemű kérdésük adódna,

információt a 70/324-5395 telefonszámon kérhetnek.

VII. Miskolci

2012. június 15-16. 
Herman Ottó Múzeum – Miskolc, Papszer 1. 

Fröccsfesztivál

10 alkalmas bérletünk mellé 15 perces alak-
formáló kezelés + tartós fültű jár ajándékba!
Nyári akciónk: Páros bérlet vásárlása esetén  
+ 2-2 ajándékalkalmat adunk ráadásnak! 
Akciónk visszavonásig érvényes.

Címünk: Miskolc, Széchenyi utca 64.
Bejelentkezés: 06-70/369-2283 vagy 06-20/554-2906 Kata 15 kilót fogyott 2 kúrával. Ön is ké-

pes rá!

Átformáló akupunktúra, mellyel 5-10 kilótól  
szabadulhat meg egy hónap alatt!
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Fűben, fában az orvosság
Kertünk egy részében, vagy akár 
az erkélyünkön is ültethetünk 
olyan növényeket, amelyek nem 
csupán finomak, de az egészsé-
günkre is hasznosak. Ha azonban 
úgy döntünk, hogy fűszerkertet 
telepítünk, több mindent érdemes 
átgondolni.

Elsősorban persze azt, milyen fű-
szereket használunk legtöbbször, 
és milyen gyógynövényeket tud-
nánk otthon alkalmazni. Termé-
szetesen azt sem árt tudni, me-
lyik növény mekkorára fog nőni, 
milyen színű lesz a virága, és mi-
lyen gondozást igényel. Vannak 
olyan növények, amelyek példá-
ul már a magasságukkal is gon-
dot okozhatnak. Ilyen lehet az 
angyalgyökér, az édeskömény, a 
kapor, és a lestyán is. Közepesen 
magas a bazsalikom, a borágó, 
a borsosmenta, a citromfű, a le-
vendula, a tárkony és a zsálya. Az 
alacsony fajták közé tartozik a 
kakukkfű, a petrezselyem, a ma-
joránna és a metélőhagyma is.

A fűszer- és gyógynövényeket 
ültethetjük kis ládákba, cserépbe 
vagy akár a sziklakertbe is, példá-

ul a levendula vagy a kakukkfű is 
nagyon mutatós dísznövény le-
het. Akinek csupán erkélye van, 
az se bánkódjon, hiszen példá-
ul a körömvirág, petrezselyem 
vagy kakukkfű kisebb cserepek-
be vagy ládákba is ültethető. Ha 
magról neveljük a növényeket, 
ezeket érdemes kis tejfölös po-
hárba elvetni. Akkor ültessük át 
a palántákat nagyobb edénybe, 
amikor már elérik az 5-10 centi-
méteres magasságot.

Ha erkélyen ültetünk, egy hó-
nap múlva már adhatunk a pa-
lánták öntözővizéhez némi táp-
oldatot is, mert a kis cserépből 
hamar kifogy a tápanyag. Erké-
lyen, konyhaablakban lehető-
leg kisebb növényeket termesz-
szünk, amelyek nem igényelnek 
túl nagy teret.

Fűszernövényeinket szin-
te egész nyáron át folyamatosan 
szedhetjük és akár szárítva, akár 
frissen felhasználhatjuk ételek-
be, sütéshez, főzéshez. Nem csak 
különösen finom és aromás ízt 
nyújtanak, de gazdagok ásványi 
anyagokban és vitaminokban, 
erősítve így az immunrendszert.

Vigyázzunk a napozással!
Sokan a figyelmeztetések el
lenére sem képesek lemon
dani nyáron a túlzott na
pozásról, mások csupán 
óvatlanságból teszik ki ma
gukat az égető sugarak veszé
lyeinek. Rónai Éva bőrgyó
gyászt arról kérdeztük, mire 
vigyázzunk, mit kell szem 
előtt tartanunk, ha meg sze
retnénk óvni a bőrünket.

A fény vagy közvetlenül a nap irá-
nyából érkezik a bőrre, vagy pedig 
vízről, homokról vagy más felület-
ről visszaverődő, szórt fény formá-
jában. Utóbbi miatt árnyékban is 
leéghetünk, s a felhők is nagymér-
tékben átengedik az ultraviola suga-
rakat, ezért nyáron, borult időben 
sem árt az óvatosság.

A túlzott napozás hatására bő-
rünk ráncossá, rugalmatlanná vá-
lik, károsodnak az úgynevezett 
kollagén rostok. A bőrrák, bőrda-
ganatok is a napozásnak kitett bőr-
részeken alakulhatnak ki, az UV- 
sugarak miatt. – Az ismétlődő 

leégések már több évvel a betegség 
látható jelének feltűnése előtt elin-
díthatják a rákos folyamatot. A ko-
rán felismert bőrrák teljesen gyó-
gyítható. Sajnos, ez nem mondható 
el a későn felfedezettre, mely egyike 
a legrosszindulatúbb rákfajtáknak – 
hívta fel a figyelmet Rónai Éva. 

Elmondása szerint a napozás ve-
szélyeinek leginkább a vöröses-sző-
kés, világos bőrű gyerekek és fel-
nőttek vannak kitéve. Közülük is a 
legveszélyeztetettebb az, aki min-
dig leég, de sohasem barnul. Egyes 
bőrbetegségeket, például a herpes 
simplexet vagy a pemphigust ki-
fejezetten súlyosbítja a napoztatás. 
Az anyajegyeket is jó megóvni az 
UV-A sugárzástól mikropigmentes 
fényvédő készítménnyel. 

Ugyanakkor számos más bőr-
betegséget, például a pikkelysö-
mört, ekcémát gyógyítja a napo-
zás. A pattanásos kórképekre csak 
átmeneti gyógyírt jelent, ősszel, té-
len hatványozottabban térhetnek 
vissza a nyári barna bőrön kevésbé 
feltűnő elváltozások.

– Fontos, hogy ne csak a vízpar-
ton gondoljunk napvédelemre! – 
hívta fel a figyelmet a szakember. 
A tavaszi-nyári időszakban min-
dig használjunk fényvédő krémet, 

jó időben akár egy séta alatt is köny-
nyen leéghetünk. A napvédő kréme-
ket még otthon, indulás előtt vigyük 
fel, de minimum 20 perccel napozás 
előtt, így elegendő időt biztosítunk 
ahhoz, hogy hatásukat kifejtsék. 

Rónai Éva hangsúlyozta: a kré-
meket, ha kint tartózkodunk a na-
pon, kétóránként újra fel kell ken-
ni, mert elveszítik a hatásukat. 
Gyermekek számára mindig a leg-
magasabb faktorszámú, lehető-
leg illat- és színezőanyag-mentes, 

fényvédő terméket válasszunk. El-
sősorban kettős fényvédelmet – fi-
zikai és kémiai – nyújtó, fényszű-
rő készítményeket használjunk. A 
fizikai fényvédelmet a cink-oxid, 
vagy titán-dioxid összetevői nyújt-
ják apró lemezkorongok formá-
jában, melyek szorosan egymás 
mellett elhelyezkedve visszave-
rik a fényt. A kémiai fényvédelmet 
pedig a benzilszalicilátok, illetve 
benzilcinnamátok biztosítják, me-
lyek a bőr mélyebb rétegeibe jutó 
UV-A sugarak semlegesítésével 
nyújtanak maximális védelmet. 

Mindig figyeljük a meteorológi-
ai szolgálat előrejelzését az UV-su-
gárzásra vonatkozóan.  A napozást 
még a legjobb minőségű krémek 
használatakor is tanácsos felfüg-
gesztenünk 11 és 16 óra között. 
Fontos tudni, hogy a legjobb vé-
delmet a megfelelő ruházat, köny-
nyű, szellős sapka, ing, póló és nap-
szemüveg segítségével érhetjük el.

Szepesi S. | fotó: Juhász Á.

HIrdetés

HIrdetés

Elkezdődött a parlagfű-mentesítés
Májusban elkezdődött Miskolc Kis-
térség Többcélú Társulása és a Mis-
kolci Városgazda Kft. három hóna-
pos, közös parlagfű-mentesítési, 
gyomtalanítási projektje. 

Az úgynevezett a külterjes ré-
szeken – Miskolc peremkerü-
letén található, lakott területek-
hez kapcsolódó földeken – húsz 
közfoglalkoztatott végzi a több-
féle allergén növénnyel fertőzött 
gyomos területek kaszálását – tá-
jékoztatott Pásztor Imre, a Mis-
kolc Holding Zrt. kommuniká-
ciós vezetője. Ahol indokolt, ott 
összegyűjtik a kaszálékot, a pro-
jekt kiemelten kezel egy nagyjá-
ból 70 ezer négyzetméteres te-
rületet, amely magába foglalja 
a Komlóstető lakótelep melletti 

zöldterületet és az Avas városrész 
ruzsini oldalát is. 

– Az allergén gyomnövények 
kaszálása ezeken a részeken lénye-
gesen javíthatja a pollenallergiára 
hajlamos lakók közérzetét, egész-
ségi állapotát – mondta még el 
Pásztor Imre, hangsúlyozva, hogy 
a parlagfű-mentesítés kiemelt sza-
kasza lesz a kényszerkaszálás, vala-
mint a virágzás előtti irtás is.

A kommunikációs vezető ki-
emelte, hogy az ingatlantulajdo-
nosoknak június 30-ig kell eleget 
tenniük törvényi kötelezettségük-
nek, azaz lekaszálni a fennhatósá-
guk alá tartozó, allergén gyomnö-
vényekkel fertőzött területeket. A 
magánterületek kényszerkaszálá-
sára idén egymillió forint áll ren-
delkezésre.                   Sz. S. | fotó: M. L.
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Heti horoszkóp
Kos (03. 21–04. 20.) Egyszerűen nem érti, miért, de mintha egyfolytában akadályok nehezítenék 
mindennapjait. Valóban, az előző hete sem volt problémamentes, és ez a hét sem indul hibátlanul, de szer-
dától végre jön a változás, csak legyen bizakodó! Környezetében sokan nem nézik jó szemmel a haladás és 

változtatás iránti igényét, de egyszerűen kerülje el a negatív gondolkodású embereket.

BiKa (04. 21–05. 21.) Sürgősen vissza kell vennie a tempóból, az Ön szellemi és fizikai képes-
ségeinek is van határa. Ha nem áll meg egy szusszanásnyi időre, akkor nemcsak energiatartalékainak jár 
a végére, hanem barátai és jóakarói száma is alaposan megcsappanhat. Egészségére is jobban figyeljen 

oda, mert az éjszakázások, a túlórák és a kevés alvás könnyen bajhoz vezethet. 

iKreK (05. 22–06. 21.) Ez a hét sok választás elé állítja. Most nem lesz alkalma az időhúzásra, dön-
tenie kell néhány lényeges ügyben. Eljött a változás ideje, ne dugja a fejét a homokba, mert azzal csak saját 
magának okozna kárt. Megszokott dolgain, vagy akár a környezetén is most kellene módosítania. Erőtől duz-

zad egész héten, és bármit véghezvihet most. Arra azonban figyeljen oda, hogy egyszerre csak egy dologba vágjon bele!

ráK (06. 22–07. 22.) Sorsdöntő napoknak néz elébe, jelentős események bekövetkeztét jelzik a 
csillagok. Erős nyomatékot kap a munka és a karrier területe, de az egészség, vagy az emberi kapcsolatok te-
rén is változásokra számíthat. Szakmai kihívások elé állíthatja a sors, és most nem lesz megfutamodási lehe-

tőség, keményen helyt kell állnia, ha hosszú távra tervez. Semmire ne mondjon nemet, mert bármit végre tud hajtani!

oroszlán (07. 23–08. 23.) Ne morogjon, ne kérjen számon másokat, mert ezzel csak ön-
magának okozna kellemetlen pillanatokat. Legyen a szokottnál is türelmesebb saját magával és környe-
zetével is, hiszen ők nem tehetnek az Önben felgyülemlett feszültségről. Ha bármivel elégedetlen, eljött 

az idő a változtatásra! Ám jól gondolja meg, mit tesz, kinek és mit mond el, tetteiért felelősséget kell vállalnia. 

szűz (08. 24–09. 23.) Kifejezetten jól alakulnak ezek a napok, szerencsésnek érezheti magát, 
a bajok elkerülik, ráadásul a szerettei segítségével könnyebben elérheti céljait. Bármi járjon is a fejében, 
az most szabad utat kap, legyen szó anyagiakról, munkáról vagy épp érzelmekről. Élettel teli és jókedvű 

lesz, amivel sokak tetszését kivívhatja magának. Ez pedig sok új és hasznos információhoz juttathatja Önt. 

Mérleg (09. 24–10. 23.) Ha változásra áhítozik, most azonnal ragadja magához a kezdemé-
nyezést, hisz képes lesz arra, hogy élete több területén fontos és jó döntéseket hozzon. Ezek nagyon is idő-
szerűek, már rég lépnie kellett volna. Amennyiben bölcsen és kissé lecsendesedve teszi ezt, a siker garantált! 

A hét második felében kifejezetten keresi majd a magány lehetőségét, de jó alkalom ez arra, hogy a jövőjét tervezgesse. 

sKorpió (10. 24–11. 22.) Az elmúlt hetek igen erőteljes érzelmi hullámzásait követően végre ki-
egyensúlyozottabb, békésebb napok érkeznek. Szerencsés, sikeres pillanatokkal teli hét áll Ön előtt, emellett 
pedig barátai vagy pozitív pénzügyi lehetőségek tehetik még elégedettebbé. Ha otthonával összefüggésben 

nagyobb változásokat tervez, pl. felújítást, csinosítgatást, bútorcserét, akkor erre a most következő napok kiválóak. 

nyilas (11. 23–12. 21.) Pozitív energiák veszik körül egész héten, sok erőt kap most az égi-
ektől, főleg szerdán és csütörtökön lesz jó napja. Sok váratlan, jó hírt kap a most következő napokban. Az 
anyagiakat tekintve igen jelentős sikereket érhet el, ezek hosszú távon hoznak majd változást az életé-

be. Emellett sok jó és új kapcsolat kialakítására lesz lehetősége, menjen, és éljen társasági életet, vagy utazzon el! 

BaK (12. 22–01. 20.) A hét elején úgy érzi, hogy kellemetlen akadályok nehezítik életét, de szeren-
csére csütörtökre minden nehézség eltűnik. Nehézkes munkahét áll Ön előtt, váratlan kiadásokra is kell szá-
mítania. Még szerencse, hogy az egészsége megingathatatlan. Ennek ellenére ezek a napok akkor is alkal-

masak arra, hogy kivizsgáltassa magát. A hétvégén keressen olyan kikapcsolódást, mely teljes csendben és békében telhet.

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Ha megengedi, hogy elmenjenek Ön mellett a kiváló lehetősé-
gek, az természetesen az Ön döntése, de miért hagyná ezt? Már az elmúlt hetekben is többször legyin-
tett jó dolgokra, ideje, hogy összekapja magát, és a folyamatosan kínálkozó lehetőségeket végre a saját 

javára fordítsa, különösen karrier és munka terén. Ha esetleg költözésen töri a fejét, abba is sikerrel belevághat. 

HalaK (02. 20–03. 20.) Szárnyakat kap, egyfolytában fantáziál, és bár máskor ez inkább csak 
időtöltésül szolgál, mostani repkedésének komoly haszna lesz. Ötletei, kreativitása soha nem látott ma-
gasságokig repítheti! Lényeges dolgokban tehet nagy lépéseket előre, hisz végre elkezdheti learatni ed-

digi munkája gyümölcsét. Anyagi helyzete miatt nem kell félnie, hisz nincs rá különösebb oka.

Ismeri ön az olimpiai  
bajnokainkat?

Tisztelt Olvasó! Idén Anglián a világ szeme, hiszen Londonban rendezik a következő 
nyári olimpiai játékokat. Sportolóink az elmúlt évtizedekben rengeteg érmet szereztek, 
többen lettek olimpiai bajnokok. Négyrészes játékunkban négy bajnok nevét rejtettük 
el. A megfejtéseket együtt, egy levelezőlapon legkésőbb július 5-én éjfélig juttassák el 
a Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9., vagy 
e-mailben: megfejtes@mikom.hu. A helyes megfejtők között a Szerviz Iroda (Miskolc, 
Mártírok u. 1.) felajánlásában két kézi irattáskát, és egy fajansztálat sorsolunk ki. 
Előző játékunk helyes megfejtése: 1. Utazás külföldön, 2. A magyar emigráció, 3. Lom-
bok és töviskék, 4. Utazás keleten. A Szerviz Iroda jóvoltából majolika tálat nyert Lud-
vig Józsefné, Miskolc, Hadirokkantak u. és Novák Istvánné, Hernádnémeti, Ady Endre u.; 
korsót nyert Boros László, Miskolc, Győri kapu, amit a felajánlónál vehetnek át.

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: C. Nyertesünk 
Buczkóné Jászka Ilona, Miskolc, aki a június 16-án, szom-
baton 16 órakor kezdődő kamaraszínházi Puccini: Lidér-
cek című operára nyert jegyet. Gratulálunk!

IV. forduló
Bartók zenéjétől a közös táncházig tart a 
„Bartók + Puccini 2012” népszerű Bartók- 
estje, amely a komolyzene számára szeret-
ne újabb közönségréteget megszólítani. 
Bartók Béla népi táncok ihlette darabjai ka-
marazenekar tolmácsolásában hallhatók, 
míg a művek „forrását”, az autentikus dalla-
mokat népi zenekar szólaltatja meg.

Kérdésünk: Melyik kamarazenekar lép fel a 
hangversenyen?

A – Reményi Ede Kamarazenekar
B – Allegra Vonósnégyes

C – Liszt Ferenc Kamarazenekar

A régmúlt és a közelmúlt emlékei  
között, Hejőcsabán
A miskolci 3. sz. választókörzet 
Hejőcsabát és az avasi lakótelep 
egy részét – a Sályi utat, valamint a 
Szentgyörgy út egy rövid szakaszát 
– foglalja magában.

Hejőcsabának önmagában is izgalmas 
története van, Gonda Géza önkormány-
zati képviselővel elevenítjük fel néhány 
részletét, a városrészről beszélgetve. A te-
rület valamikor önálló község volt, nevét 
a területén keresztülfolyó meleg vizű pa-
takról kapta. A települést 1067-ben em-
lítik először, a középkor folyamán mal-
mok üzemeltek itt. A török hódoltság 
idején többször feldúlták, az 1600-as évek 
végére szinte teljesen elnéptelenedett. A 
18. századtól kezdve ismét fejlődésnek 
indult, megjelentek a bormérő helyek. 
1890-ben cementgyár épült itt. 1910 nya-
rától a települést villamosjárat kötötte ösz-
sze Miskolccal – ez volt a város második 
villamosvonala, de 1960-ban megszüntet-
ték. 1945-ben Diósgyőr mellett Hejőcsaba 
volt a másik település, melyet Miskolchoz 
csatoltak, az elkövetkező 40 év folyamán 
még több másik is követte.

Építészeti örökség
A régmúlt és a közelmúlt emlékeinek 
kettőssége a városrész látképében is tet-
ten érhető. Sétánkon jól látható, hogy 
ma is a cementgyár két hatalmas tor-
nya uralja a környéket, ugyanakkor itt 
található festői környezetével a 17. szá-
zadban épült Bárczay-kúria is, amely-
ben most a Gárdonyi Géza Művelődé-
si Ház működik.

Történelmi atmoszférája van a környék 
egyik legszebb – sajnos, igen elhanyagolt 
– épületének, az úgynevezett „lábas ház”-
nak is, amelyet nemrégiben még gyógy-
szertárként ismertek. Ugyanígy különle-
ges a 18. század eleji Sütő János úti „polgári 
ház”, amelyben régen orvosi rendelő mű-
ködött. Jelenleg az Iránytű Szociális Szol-
gáltató Központnak ad otthont.

Ha már szóba kerültek a közintézmé-
nyek, Gonda Géza szót ejt a körzetében 
található Gárdonyi Általános Iskoláról, a 
Benedek Elek Óvodáról, a gyermek- és fel-
nőtt orvosi rendelőkről. Egy római katoli-
kus és egy református templom is található 
Hejőcsabán, aktív hitélettel.

Ösztönzött társadalmi élet
A képviselő kihangsúlyozta, rendkívül 
fontosnak tartja a városrészben a társadal-
mi élet előmozdítását, a folyamatos kap-
csolattartást az emberekkel. Lakossági 
fórumokon, képviselői fogadóórákon, la-

kógyűléseken, utcafórumokon. Bármikor 
kapcsolatba léphetnek vele a választók a 
20/460-2179-es telefonon és a drgonda@
citromail.hu e-mailen is. Egyforma mér-
tékben – és sikerrel – szeretné bevonni a 
helyi közéletbe az idősebbeket, a középko-
rúakat és az iskolásokat. Ezt, érzése szerint, 
legutóbb a TeSzedd takarítási nap helyi ak-
ciójának keretében is sikerült megvalósí-
tani.

Ugyancsak a közösségi célok elérése, 
előmozdítása érdekében nyújt segítséget 
különféle helyi rendezvényekhez – ezek 
közé tartozik például a „Mozdul az Avas” 
programja, illetve a Gárdonyi Géza Műve-
lődési Ház több rendezvénye.

Az Iránytű Szociális Szolgáltató Köz-
ponton keresztül főként az idősek életkö-
rülményeinek javítását igyekszik előmoz-
dítani, ugyanakkor nem feledkezik meg a 
fiatalokról sem. Támogatta iskolabútorok, 
kerti padok vásárlását a diákok számára, 
csakúgy, mint az óvodai parketta teljes fel-
újítását, vagy a kicsik mikulásvonatos ki-
rándulását.

– Azzal a céllal indultam el 2010-ben a 
képviselő-választáson, hogy választóke-
rületem, városrészem – ahol több mint 
25 éve élek – lakóinak egzisztenciálisan 
és környezeti szempontból is jobb lehető-
ségeket teremtsek – nyilatkozta a képvise-
lő. – Nagy lelkesedéssel kezdtem a mun-
kához, sajnos anyagi szempontból jelentős 
korlátok közé szorít minket az előző vá-
rosvezetés által felhalmozott adósságál-
lomány – tette hozzá Gonda Géza, hang-
súlyozva, hogy ennek ellenére sok tervét 
sikerült már megvalósítania. Játszótereket, 
járdákat, utakat újított fel, új járdák, útsza-
kaszok épültek, új közvilágítást létesítettek 
a Haladás és Benedekalja út egy szakaszán.

Lépcsők, járdák, utak
Jelenleg szintén több fejlesztés, beruhá-
zás van folyamatban: ide tartozik az Ava-
son a Sályi úti, erősen megrongálódott 
lépcsőszakaszok felújítása, új játszóeszkö-
zök kihelyezése, a Fogarasi úti járda építé-
se, szélesítése, három Csaba vezér úti busz-
megálló várakozóhelyének és több száz 
méteres járdaszakaszának felújítása.

Tervezés alatt áll a Kalocsay út viszo-
nyainak rendezése, a csapadékvíz-elveze-
tési rendszer felújítása is. Folyamatban van 
az Egri és a Kalocsay utak kereszteződésé-
nek rendezése, a csapadékvíz-elvezetés re-
konstrukciója. Ugyancsak kivitelezés előt-
ti állapotban van a Kertész úti aszfaltozott 
járda kiépítése, a Nádas út és a Szamóca 
köz murvás útszakaszainak leaszfaltozása 
– ez utóbbihoz a lakók anyagilag is hozzá-
járulnak.

A további, valószínűleg jövő évre is át-
húzódó tervek között Gonda Géza meg-
említette a Kalocsay út teljes, végleges fel-
újítását, az Iránytű Szociális Szolgáltató 

Központ épületének renoválását, a Csabai 
kapui „lábas ház” felújítását, funkcióba he-
lyezését, és a Hejő-meder hejőcsabai sza-
kaszának tisztítását is. Mint mondta, en-
nek különös jelentőséget ad, hogy ezen a 
szakaszon a patak élővize halak, vadkacsák 
élőhelye.

Egy miskolci városrészt járva, a körül-
ményekről beszélgetve természetesen ma-
napság nem kerülhető meg a közbiztonság 
kérdése sem. Gonda Géza elmondta, kirí-
vó problémákat nem tapasztalt az elmúlt 
két évben ezen a területen, bár sajnos, itt is 
szembesülni kell egyesek közösséget irritá-
ló magatartásával, magánterület-sértések-
kel, betörésekkel.

– Azt hiszem, elmondhatom, nagyon jó 
a kapcsolatunk, együttműködésünk a he-
lyi rendőrőrs parancsnokával és a polgár-
őrséggel is. Bízom benne, közös erővel el 
tudjuk érni, hogy csökkenjen a körzetben 
a közösségellenes magatartások száma – 
emelte ki a 3. sz. választókörzet képviselője.

Szepesi S.| fotó: Mocsári L.

Az utak, járdák javítása folyamatos beruházásokat igényel
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Június 9. | szombat » Atlétika: 20. Bükki Hegyi Maraton – Kisgyörgy Ádám-emlékver-
seny. Csanyik-völgy, 10.00 » Szabadidősport: Zumba Guinness-rekordkísérlet. Miskolc Városi 
Szabadidőközpont, 15.00.

Június 10. | vasárnap » Hegyikerékpározás: 1. Kondenzgyík maraton. Majá-
lis park, 10.00.

Június 13. | szerda » Labdarúgás: U19-es osztályozó az NB I-be jutásért, DVTK – Haj-
dúszoboszló, Diósgyőr, műfüves edzőpálya, 18.00.

Június 16. | szombat » Salakmotor: SGP Kvalifikáció Selejtező 5. forduló. Népker-
ti sporttelep, 16.30.

sportműsor ›››››››››››››››››››››››

Ötmillió forint 
gyermeksportra
Százmillió forint értékű terméket 
adományoz az egyik multinacio-
nális cég a magyarországi gyer-
meksport-szervezeteknek. A mis-
kolci egyesületek, iskolák közt 
ötmillió forint értékben osztanak 
majd szét elektronikai berende-
zéseket szeptemberben.

A Samsung Electronics Magyar 
Zrt. kampányt indított a honi 
gyermeksport támogatásáért. 
Az ország megyeszékhelyein a 
polgármesterek – így Miskolcon 
Kriza Ákos – kapták a felkérést, 
hogy hozzáértésükkel segítse-
nek megtalálni azon sportszer-
vezeteket, amelyek a leghatéko-
nyabban tudják felhasználni a 
készülékeket. Minden megye-
székhely 5-5 millió forint érté-
kű termékadománnyal támo-
gathatja a helyi egyleteket, míg 
Budapesten 10 milliós támoga-
tást osztanak szét.

Kiss Gábor, Miskolc alpolgár-
mestere elmondta, a szakembe-

rek döntik el, mire van szüksé-
gük, így videokamera, televízió 
vagy hűtő is szerepelhet a „kí-
vánságlistán”. Az eszközöket 
szeptemberben kapják meg.

– A cég sporttevékenységgel 
kapcsolatos filozófiája maximá-
lisan egybecseng sportiskolánk 
irányelveivel – mondta az MVSI 
szakmai vezetője. Kovács Gyu-
la véleménye szerint a sportos 
életmód kezd újból divatba jön-
ni, ezt mutatja a sportiskola tag-
létszámának alakulása is: 2011-
ben még 1200-an, idén már 
1400-an tagjai az egyesületnek.

Molnár Péter, az önkormány-
zat oktatási, kulturális, turiszti-
kai, ifjúsági és sport bizottságá-
nak elnöke kiemelte, a tanulás 
és a sport jól összeegyeztethető, 
kellő odafigyeléssel eredménye-
ket érhetnek el a diákok mind-
két téren. A politikus szerint a 
cég kezdeményezése pozitív ha-
tással lehet a tömegsportra.

S. P.

Visszatér Láda Balázs!
Válogatott hátvéddel erősítette 
meg keretét a Miskolci Jegesmed-
vék csapata: Láda Balázs, a Macik 
korábbi csapatkapitánya vissza-
tér Miskolcra.

Egri István, a Miskolci Jegesmed-
vék és Ocskay Gábor, a Sapa Fe-
hérvár AV19 első embere a héten 
megállapodott abban, hogy érvé-
nyes, kétéves szerződése ellenére 

a válogatott Láda Balázs – családi 
okok miatt – visszatér Miskolc-
ra, és a következő szezontól ismét 
a Macikat erősíti. A védő az el-
múlt idényben a Fehérvár EBEL-
csapatában 46 mérkőzésen lépett 
jégre, amelyeken 3 gólt és 7 gól-
passzt ért el, a szlovéniai divízió 
I-es világbajnokságon pedig öt 
találkozón játszott, és bronzér-
met szerzett.

Grand Prix-kvalifikáció 
Miskolcon
Ismét rangos világesemény-
nek ad otthont a népkerti 
salakmotorpálya, június 16-án, 
szombaton ugyanis a jövő évi Sa-
lakmotor Grand Prix egyik kva-
lifikációját rendezik majd meg a 
borsodi megyeszékhelyen.

A MAMS salakmotor-szakága 
is kijelölte a két főhelyen indu-
ló magyar motorost, valamint 
a tartalékokat. 6-os rajtszám-
mal Magosi Norbert, 12-essel 
Tabaka József képviseli hazán-
kat, Szatmári László és Bencze 
Zsolt pedig a tartalék helyeken 
szerepelnek.

Kiss Szabolcs, a MAMS Sa-
lakmotor szakágának vezetője 
mondta el, milyen elv alapján je-
lölték ki a versenyzőket.

– A magyarországi FIM és 
UEM eseményekre a MAMS 
salakmotor-szakágának kell 
megnevezni az indulókat, ami 
jelen esetben a klubvezetők és 
a szakágvezető illetékessége. 
Külön-külön beszéltem a négy 

klubvezetővel, és kértem, te-
gyenek javaslatot az indulók-
ra, ezeket a válaszokat összegez-
ve született meg a döntés, hogy 
Magosi Norbert és Tabaka Jó-
zsef induljon főversenyzőként – 
indokolta a választást az elöljáró.

Az már korábban kiderült, 
hogy nem lesz könnyű dolga a 
Magosi–Tabaka duónak, hiszen 
a lengyelek két erős verseny-
zőt indítanak: a korábbi GP-
menő  Krzysztof Kasprzak és a 
tehetséges lengyel Ekstraliga- 
versenyző, Grzegorz Zengota 
érkeznek Miskolcra.

A cseh szövetség egyik leg-
jobb motorosát delegálta a kva-
lifikációra Lukáš Dryml sze-
mélyében, aki bátyjával, Alešsel 
négyszeres páros Európa-baj-
noki címéből egyet éppen Mis-
kolcon szerzett meg 2009-ben, 
szinte hibátlan teljesítménnyel.

Kapunyitás délután 3 órakor, 
rajt másfél órával később.

A teljes startlistát a minap.
hu-n közöljük.

DVTK-Vénusz: bajnokcsapat!
A női futsal NB I bajnoki 
döntőjének negyedik mér-
kőzésén eldöntötte a bajnoki 
cím sorsát a DVTK-Vénusz-
Szabadidőközpont csapata, 
így Miskolcnak 54 év eltelté-
vel hoztak aranyérmet csa-
patsportág első osztályából!

A csattanó stílusos volt, a sors 
igazságot szolgáltatott a DVTK-
Vénusznak. Az előző mérkőzés-
ről eltiltás miatt hiányzó csapatka-
pitány, Csepregi Gabriella szerezte 
a mindent eldöntő találatot a ne-
gyedik, tolnai találkozón, így Sár-
réti Géza tanítványai 5–4-re nyer-
ték a meccset, s 3–1-re a döntőt, 
egyúttal a 2011/2012-es bajnok-
ságot!

A 2006-ban alakult, idén a város 
napján Nívódíjjal kitüntetett egye-
sület rászolgált az elismerésre. Több 
mint fél évszázad után bajnoki cí-
met szerzett Miskolcnak csapat-
sportág élvonalában.

Juhász Viktor elnök szerint a 
2008-as év hozott fordulópon-
tot a csapat életében, amikor Sár-
réti Géza vette át a szakmai mun-
ka irányítását. Négy év alatt – két 
bronzérem mellett – bajnokcsapat-
tá formálta az amatőr keretek közt 
működő Vénuszt, összeérett a csa-
patmunka.

A szakvezető nem mulasztotta el 
megdicsérni tanítványait, akik rá-
szolgáltak az elismerő szavakra.

– Mindenki nagyon akarta, hogy 
bajnokok legyünk. Annak ellené-
re, hogy szép számú hazai közönség 
előtt fantasztikus lett volna ünnepel-
ni, örömteli, hogy idegenben tud-
tunk nyerni a Tolna ellen. A ráját-
szásban, aki idegenben győzni tud, 
megérdemelten hozza a bajnoksá-
got. Méltán került a kupa a kezünk-
be, minden meccsen minden egyes 
pontért megküzdöttünk, megér-
demeltük már ezt a sikert. Kulcs-
játékosok nélkül is tudtunk nyer-
ni meccseket, nagyon együtt volt a 
csapat. Megszerettem a női futsalt, a 
közeget, a lányokat. Az amatőr stá-
tusz azt jelenti, hogy önzetlenül, a 
labdarúgás szeretete miatt járnak le 
edzésre, öröm nézni lelkesedésüket. 
Ma már duzzogás nélkül elfogad-

ják, amit kérek tőlük, megemelem 
a kalapom előttük – összegzett a si-
kerkovács Sárréti Géza.

A klubvezető az öröm pillanatai 
után már a következő idényt, az elő-
relépési lehetőségeket tervezgeti.

– A költségvetés összeállt a jövő 
évre is, de szeretnénk előre lép-
ni, nemzetközi megmérettetéseken 
részt venni. Női Bajnokok ligáját 
még nem szervez az európai szö-
vetség, de olaszországi, kijevi meg-
hívásoknak eleget szeretnénk ten-
ni, ehhez azonban még meg kell 
teremteni a pénzügyi feltételeket – 
vázolta a jövőt Juhász Viktor.

Az egyesület első embere el-
mondta, továbbra is saját utánpótlá-
sukra építenek, velük együtt is esé-
lyük lehet a címvédésre, de Sárréti 

Gézával konzultálnak majd, hogy 
van-e szükség erősítésre más klub-
ból – de alapvetően nem ez a csa-
pat profilja. Mint az idén kiderült, a 
módszer működőképes.

Juhász Viktor nem titkolta, némi 
szerencse is szükségeltetett a bajno-
ki cím megszerzéséhez. Ha azt vesz-
szük, hogy a Vénusz bolygó átvonu-
lása épp’ szerdán volt látható, akkor 
tényleg azt mondhatjuk, a szeren-
csés csillagkonstelláció is segítet-
te az égitest nevét viselő csapatot. A 
bolygó legközelebb több mint száz 
év múlva lesz ily’ módon látható ha-
zánk területéről – Csepregiék kö-
vetkező bajnoki címére viszont biz-
tosan nem kell ennyit várnunk.

Soós Péter | fotó: Micheller Szilvia, 
s’micheller photography

Bajnoki szavak az aranyérmesektől
Csepregi Gabriella csapatkapitányként győztes gólt szerzett a döntő mérkőzésen, a harmadik találkozón Nagy 
Tünde védéseinek köszönhetően tartotta az előnyét a Vénusz a hajrában, míg Szőke Zsuzsanna szintén a máso-
dik miskolci meccsen vállalt főszerepet, az ő találatával nyert a csapat.

Csepregi Gabri-
ella: 4–4-es állás-
nál egy gyönyörű 
támadásból sike-
rült betalálnom a 
jobb alsó sarok-

ba, ezzel megszereztük a vezetést 
és a bajnoki győzelmet is. Amikor 
belőttem, akkor sem hittem el, 
hogy meglesz, mert másfél perc 
alatt sok minden megtörténhet a 
futsalban. Ezért fegyelmezetten 
visszaálltunk védekezni, és min-
dent megtettünk, hogy ne kap-
junk gólt. A legjobb négy között 
bármi megtörténhet, de nekünk 
nyernünk kellett alapszakasz-győ-
zelmünk után. Mostanra beérett a 
munkánk.

Nagy Tünde: na-
gyon kellett Csep-
regi Gabriella 
gólja, mert már ér-
ződött mindkét 
csapaton, hogy 

elfáradt a döntő végére. Ezután 
egységesen és fegyelmezetten 
védekezve mindent megtettünk, 
hogy megőrizzük előnyünket az 
utolsó bő egy percben. A csapat-
egységet emelném ki, mint a si-
ker kulcsát: jól tudunk együtt dol-
gozni és játszani; már akkor egy 
összetartó közösséget ismertem 
meg, amikor idekerültem. Bíztam 
a sikerünkben az alapszakasz első 
helye után, mellyel bizonyítottuk, 
számolni kell velünk.

Szőke Zsuzsan-
na: mindent be-
leadunk, amikor 
csereként öt-tíz 
perc múlva pá-
lyára lépünk, és 

igyekszünk felvenni a ritmust. Na-
gyon izgultam a harmadik mérkő-
zés előtt, hogy csapatkapitányunk 
helyére bekerülök-e a kezdőbe. 
Nekem szavazott bizalmat Sárréti 
Géza, melyet ezúton is köszönök 
neki. Szerencsére sikerült betalál-
nom, ami győztes gólt jelentett. 
Rengeteg munka van ebben az 
aranyéremben, sokat edzettünk 
ezért. Ahogy közeledtünk a dön-
tő végéhez, egyre jobban bíztam 
a végső sikerben.

A DVTK-Vénusz-Szabadidőközpont 2011/2012-
es bajnokcsapata: Almási Ildikó, Bernáth Csil-
la, Boros Kinga, Csepregi Gabriella, Fekete An-
namária, Garadnai Erika, Ivanics Anita, Kovács 
Aliz, Lenkey Barbara, Mikó Vivien, Miliczki Noé-
mi, Nagy Tünde, Papp Gyöngyvér, Rondzik Júlia, 
Szőke Zsuzsanna, Váradi Cintia, Újvári Krisztina.

Sárréti Géza vezetőedző, Juhász Viktor elnök, 
Bárány Roland gyúró, Kiss József kapusedző.

Női futsal NB I döntő:
1.  mérkőzés: DVTK-Vénusz-Szabadidőközpont 

– Tolna-Mözsi FSE 4–1 
Gól: Újvári (4), illetve Schlotthauer.

2.  mérkőzés: Tolna-Mözsi FSE – DVTK-Vénusz-
Szabadidőközpont 3–2 
Gól: Szekér, Ganczer, Fábián, illetve Váradi, 
Bernáth.

3.  mérkőzés: DVTK-Vénusz-Szabadidőközpont 
– Tolna-Mözsi FSE 2–1 
Gól: Újvári, Szőke, illetve Ganczer.

4.  mérkőzés: Tolna-Mözsi FSE – DVTK-Vénusz-
Szabadidőközpont 4–5 
Gól: Godvár (2), Simon, Szekér, illetve Szekér 
(öngól), Újvári (2), Bernáth, Csepregi.

Összesítésben 3–1 a DVTK-Vénusz javára.

Évet zárt az ország legjobb sportiskolája
Pénteken tartotta évzáró ünnepségét 
a Miskolc Városi Sportiskola a Herman 
Ottó Gimnázium tornacsarnokában, 
ahol a szakosztály legjobbjait díjazták. 
Az ünnepség előtt bejelentették, az öt-
száz fő feletti egyesületi típusú sportis-
kolák versenyében a MVSI lett az első 
Magyarországon.

A tavalyi harmadik hely után 
az első helyen végzett 1346-os 
összpontszámmal a Miskolc Városi 
Sportiskola Nonprofit Kft. (MVSI) 
a 2011. évi eredményeket figyelem-
be vevő versengésben, az egyesüle-
ti jellegű sportiskolák 500 fő feletti 
kategóriájában. Az elismerést Sza-
bó Brigitta ügyvezető igazgató vet-
te át Budapesten, a Sportiskolák Or-
szágos Szövetsége (SIOSZ) Magyar 
Sport Házában megtartott ünnepi 
közgyűlésén.

Kiss Gábor alpolgármester el-
mondta, ez az eredmény mérföldkő 
a miskolci sport fejlődésében.

– Az élsportnak és a diáksport-
nak is komoly múltja van a város 
életében. Az új sportkoncepcióban 
megjelöltük a prioritásokat, mely 

szerint az utánpótlás és a diáksport 
kiemelt fontosságú. A sportisko-
la működése is hatékonyabbá vált 
az átszervezés után, de az eredmé-
nyek főleg az edzőknek és a gyere-
keknek köszönhetők – emelte ki az 
alpolgármester.

Hangsúlyozta, nincsenek meg-
felelően jutalmazva, megfizetve a 
szakemberek, de elhivatottságuk-
nak, kitartásuknak köszönhetően 
sikereket érnek el. Kiss Gábor a vá-
rosvezetés nevében gratulált a spor-
tolóknak és felkészítőiknek.

Az MVSI ügyvezető igazgatója 
szintén a trénereket – és természe-
tesen a gyermekeket – méltatta oda-
adó, kimagasló szakmai munkáju-
kért. Szabó Brigitta külön kiemelte 
a – város napján Az Év Sportoló-
ja Díjat megkapó – Bodonyi And-
rás–Viola Viktor kenupárost, amely 
a SIOSZ „2011. évi Magyarország 
legjobb sportági sportiskolája” pá-
lyázatán bizonyult a legjobbnak.

Pénteken Gercsák Szabina dzsú-
dós mellett különdíjat vehetett át a 
világbajnok páros az MVSI évzáró-
ján. A szakosztályok legjobbjainak 
névsorát a minap.hu-n olvashatják.

Soós P. | fotó: Mocsári L.
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10  hirdetés

– Milyen rendezvénynek adott helyet tegnap az AVE Mis-
kolc Kft.?

– Az AVE Miskolc Kft. évek óta szervez szelektív hulla-
dékgyűjtési akciót, ami az oktatási intézmények vonat-
kozásában elsősorban papírhulladék gyűjtését jelenti. 
Nagy öröm számunkra, hogy ezek az intézmények év-
ről évre örömmel és eredményesen csatlakoznak felhí-
vásunkhoz, a 2011/2012-es tanév akciója lezárult, a teg-
napi napon történt az eredményhirdetés.

– Az oktatási intézményeken kívül, a lakosságnak mi-
lyen lehetősége van szelektíven gyűjteni a hulladékot? 

– Természetesen nagyon fontos, hogy a képződött 
kommunális hulladék minél nagyobb mértékben újra-
hasznosulhasson, ennek érdekében cégünk első lépés-
ként 2003-ban bevezette a szelektív hulladékgyűjtő szi-
geteken történő gyűjtést, majd ez év áprilisától kísérleti 
jelleggel a családi házas övezetek jelentős részénél elin-
dította a zsákos, házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést. 
Megítélésünk szerint nagyon fontos, a környezetvédelem 
szempontjait figyelembe véve, ha minél hatékonyabb a 
hasznosítható hulladékok visszanyerési aránya, hiszen ez-
által kevesebb nyersanyagot kell a természetből kivennie 
a gazdaságnak. Ennek következtében egyre kímélete-
sebb módon hasznosíthatjuk környezetünk erőforrásait, 
megőrizve természeti értékeinket. 

– Mit érdemes tudni a házhoz menő szelektív hulladék-
gyűjtésről?

– Cégünk, mint közszolgáltató, a gyűjtőzsákokat térí-
tésmentesen bocsátotta a lakosság rendelkezésére, ter-
mészetesen maga a begyűjtés sem jelent plusz terhet a 
lakosság számára. Jelen pillanatban, a kísérleti szakasz-

ban kéthetente gyűjtjük be a zsákokat az ingatlanok-
tól. Cégünk honlapján (www.avemiskolc.hu) minden-
ki megtekintheti a begyűjtési napokat és a gyűjtéssel 
kapcsolatos hasznos információkat. Nagyon fontos tud-
nivaló, hogy a zsákokba üveget ne helyezzenek el, ezen 
túlmenően minden egyéb újrahasznosítható hulladék, 
pl. papír, műanyag palackok, italos karton, alumínium 
doboz gyűjthető a zsákokban. Kérjük továbbá, hogy 
amennyiben a rendszer jobb működése szempontjá-
ból észrevételeik, javaslataik vannak, azt a szelektiv@
avemiskolc.hu e-mail címen jelezzék, hiszen közös érde-
künk, hogy ez a tevékenység környezetünk védelme ér-
dekében minél magasabb színvonalú legyen. 

Segítségképpen, az elkövetkezendő hetekben, itt a 
Miskolci Naplóban részletesen közölni fogjuk a követke-
ző heti gyűjtési rendet. Ezúton is köszönjük az aktív köz-
reműködést és kérjük, hogy a továbbiakban is vegyenek 
részt a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésben.

ÉrettsÉgi utáni szakkÉpzÉs  
21 Éves korig:

- Általános asszisztens  képzési idő: 2 év
- Ápoló képzési idő: 3 év
- Csecsemő- és gyermekápoló
 képzési idő: 3 év
- Gyógymasszőr képzési idő: 2 év
- Radiográfus képzési idő: 2 év
- Mentőápoló képzési idő: 2 év
Jelentkezési határidő: 2012. június 30.
Beiratkozás: 2012. július 4.  

A Ferenczi Sándor Egészségügyi Szak-
középiskola OKJ ápolók részére féléves 
gyógyszertári asszisztens képzést indít.

további felnőttkÉpzÉseink:
- Ápoló (eü. előképzettséggel)   

képzési idő: 1,5 év
- Ápoló (érettségi után) képzési idő: 2 év
- Mentőápoló képzési idő: 2 év
- Kisgyermekgondozó-, nevelő  

képzési idő: 1 év
- Gyógyszerkiadó szakasszisztens

képzési idő: 1 év
- Klinikai fogászati higiénikus

képzési idő: 0,5 év
- Radiográfus  képzési idő: 1,5 év
- Sürgősségi szakápoló  képzési idő: 1 év

Jelentkezési határidő: 2012. augusztus 15.

ferenczi sándor  
egészségügyi szakközépiskola  

képzési kínálata a 2012/2013-as tanévre
3529 Miskolc, Szigethy Mihály u. 8.

Tel.: 46/508-095
OM azonosító: 038016

OLCSÓ, UTÁNGYÁRTOTT

Az emberek egyre kevesebbet tudnak autójuk  
biztonságos üzemeltetésére fordítani, a drágaság 

miatt. Az újautó-értékesítések jelentős visszaesése 
miatt egyre több idősebb autóra kell költeni.

Ezért nyílt meg ez az autósbolt, hogy jó minőségű, 
utángyártott alkatrészekkel ezt a hiányt pótolja.

OLCSÓ ÁRAk, jÓ miNőSéG – A bOLT jELSzAvA.
miSkOLC, RéGiPOSTA U. 29.

46/509-425, 46/506-008
NYiTvA TARTÁS: H–P 8.OO–17.OO-iG

SUzUki-ALkATRéSzbOLT NYíLT  
A bELvÁROSbAN, A PLAzA mELLETT.

gyűjtési napok páros heteken:
Minden páros hét hétfő (kizárólag a családi házas öve-
zetekben): Diósgyőr, Majláth, Berekalja, Lillafüred, Hámor
Minden páros hét kedd (kizárólag a családi házas öve-
zetekben): Tatárdomb, Vargahegy, Kilián, Diósgyőr
Minden páros hét szerda (kizárólag a családi házas 
övezetekben): Pereces, Erenyő, Vasgyár, Komlóstető
Minden páros hét csütörtök (kizárólag a családi házas 
övezetekben): Tízeshonvéd–Meggyesalja utcák kör-
nyéke, Üveggyár, Győri kapu, Győri kapu és Bulgárföld 
közötti terület.

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább Édesanya, testvér, rokon és barát

STEHLik FRiGYESNé
LESTÁR iLONA

életének 84. évében átköltözött az örökkévalóságba.
2012. június 16-án, szombaton 11 órakor a minorita templomban 

(Miskolc, Hősök tere) engesztelő szentmisén búcsúztatjuk,
és az altemplomban helyezzük örök nyugalomra.

Lánya, testvére és gyászoló szerettei



A Miskolci Operafesztivál programja
június 9. | szombat, 12. | kedd
Miskolci Nemzeti Színház, Nagyszínház
Puccini + Rock
19.00 | Bohém Casting. Musical ősbemutató! Gia-

como Puccini nyomán Zsoldos-Sziámi-Kero® fel-
dolgozása

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 Zeneművé-
szeti Intézet zenekarának és kórusának hang-
versenye.

június 11. | hétfő
Miskolci Nemzeti Színház, Nyári színház. 

21.00 | 3Bartók: A kékszakállú herceg vára.  
A csodálatos mandarin – A fából faragott 
királyfi. Táncjáték. Az ExperiDance Tánctársu-
lat előadása.

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 Eri-

ka, 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 Tudományegye-

tem Zeneművészeti Kar Magánének Tanszék „Bár-
di Sándor Opera Stúdió” produkciója. Ingyenes ope-
raelőadás.

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 fel-

vonásban. Ingyenes szabadtéri operaelőadás. Eső-

nap: 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 Gye-
rekkórusa, a Fazekas Gyermekkar, az Egressy–Er-
kel Zeneiskola magánének-szakos növendékei,  
valamint az Egressy–Erkel Ifjúsági Szimfonikus 
Zenekar és a Fazekas Iskola hangszeres növendé-
keinek 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: 
www.operafesztival.hu
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A miskolc televízió műsorA ››››››››››››
június 11. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Nagykörút, közéleti maga-

zin (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 Televízió archívumából 
20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Telihold gimi, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 
Képújság.

június 12. | 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 A per, francia–olasz–NSZK film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

június 13. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Virágzó Magyarország: 
Keszthely (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 (Hálózat TV) 21.00 Tájoló, magyar ismeretterjesztő műsor (Hálózat TV) 23.00–
06.00 Képújság.

június 14. | 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 Gyöngy-
kagyló (ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Gyomok között, amerikai film (Hálózat TV) 
23.00–06.00 Képújság.

június 15. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Öko-házak (Hálózat TV) 
17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Kilátó, köz-
életi magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.30 Arcok a médiában 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 
21.00 A rettegés szövetsége, amerikai–kanadai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

június 16. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Szentföldi szent helyek 
üzenete 6. rész (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Mis-
kolc Ma (ism.) 19.25 Sportpercek (ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 SlágerMix At-
tilával (Hálózat TV) 22.00 Bencze-show (Hálózat TV) 22.30 Édes otthon, magyar film (Hálózat TV) 23.00–07.00 
Képújság.

június 17. | 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 
Ügynökök és terroristák, amerikai–kanadai film (Hálózat TV) 23.00–07.00 Képújság. 

HIrdetés

június 7–13. | 17.00 Életrevalók; feliratos, francia vígjáték | 12 | (Béke-terem) 
| 17.30, 20.00 Men in Black – Sötét zsaruk 3; amerikai akciófilm | 16 | (Urá-
nia-terem) | 19.30 Tirannoszaurusz; feliratos angol film | 18 | (Béke-terem).

június 14–20. | 17.00 Francia hétvége; francia vígjáték | 16 | (Béke-terem) | 
17.30 és 20.00 Prometheus; amerikai sci-fi | 16 | (Uránia-terem) | 19.30 A né-
mafilmes; fekete-fehér, feliratos, francia némafilm | 12 | (Béke-terem).

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

minta: filmcím (felirat/szinkron)  
| korhatár | kezdési időpontok
Prometheus (MB premier, digitális 
3d) | 16 | 10.00, 12.30 (szo–v), 15.00, 
17.30, 20.00 – 22.30 (p–szo)
Prometheus (MB premier) | 16 | 
11.30 (szo–v), 14.00, 16.30, 19.00 – 
21.30 (p–szo)
Hófehér és a vadász (MB) | 12 | 
10.15, 12.15 (szo–v), 14.30, 17.00 
(csak k), 14.45, 17.15 (kivéve k), 19.45 
– 22.15 (p–szo)
Várandósok (MB) | 16 | 11.15 (szo–v), 
13.30, 15.45, 18.00, 20.15 – 22.30 (p–
szo)
Men in Black – Sötét zsaruk 3. (MB) 
| 16 | 11.30 (szo–v), 13.45, 16.00, 18.15, 
20.30

Éjsötét árnyék (MB) | 16 | 10.00 
(szo–v), 14.30
A bosszúállók (MB digitális 3d) | 16 | 
11.15 (szo–v), 14.00, 19.30 – 16.45 (ki-
véve k), 22.15 (p–szo)
A diktátor (MB) | 16 | 12.45 (szo–v), 
16.45, 18.30, 20.30 – 22.30 (p–szo)
A holló (F) | 16 | 22.30 (p–szo)
Kalózok – A két ballábas banda 
(MB digitális 3d) | 6 | 11.15 (szo–v), 
13.15, 15.15
Men in Black – A sötét zsaruk 3. 
(MB) | 16 | 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 – június 7. – június 13.  ›››››››

» Vasárnap, június 10-én Úrnapja, ami valamennyi katolikus templomban 
miserendváltozást jelent, ugyanis idén nem lesz közös, városi körmenet, hanem minden temp-
lomban a helyben meghirdetett időpontban kezdődik az a szentmise, amelyhez a körmenetek 
kapcsolódnak.

» Ugyancsak vasárnap délután 3 órakor az Éltető Lélek Alapítvány Irodalmi Körének 
lesz zenés irodalmi jótékonysági műsora a minorita templomban a templomfelújítás javára, majd 
a rendház kertjében agapéval egybekötött borkóstoló.

» Június 15-én, pénteken rendezi meg a KÉSZ miskolci szervezete a szétszóratás em-
léknapjára emlékezve a koszorúzási ünnepséget a minorita rendház falán elhelyezett emléktáb-
lánál. 62 éve hurcolták el Miskolcról a szerzeteseket, erre emlékezve mond ünnepi beszédet 17.30 
órától az emléktábla előtt Osztie Zoltán budapesti plébános, a KÉSZ országos elnöke, és ő mutatja 
be az áldozatokért a szentmisét is 18 órától a templomban. A szervezők kérik, hogy mindenki hoz-
zon magával egy szál virágot.

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

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

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

Miskolci szalonzenekaR 
szabadtéRi konceRtJe

2012. június 10., vasárnap, 18.00 óra
Helyszín: Mûvészetek Háza elôtti tér
A rendezvény látogatása ingyenes!

június 9. | szombat
10.00 | 20. Bükki Hegyi Maraton – Kisgyörgy 

Ádám-emlékverseny. Csanyik-völgy.
11.00 | Mága Zoltán-koncert. Felsőhámori templom.
14.30 | Halott az opera? Nyilvános kerekasztal-

beszélgetés. Miskolci Nemzeti Színház, Játékszín.
15.00 | Zumba Guinness-rekordkísérlet. Miskolc 

Városi Szabadidőközpont.
16.00 | A MŰÚT-hetek és a Tudásgyár projekt 

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

názium, színházterem.
22.00 | Puccini + összművészet. A Miskolci Galéria 

és a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti 
Intézet közös produkciója a Miskolci Operafesztivál 
programjához. Zenepalota.

június 10. | vasárnap
10.00 | Húszéveseké a világ. Ünnepi műsor a Mis-

kolci Csodamalom Bábszínház 20. születésnapján. 
Csodamalom Bábszínház.
10.00 | A Vagabanda társulat utcai látvá-
nyossága
10.30 | Hófehérke.
16.00 | A három kismalac és a farkas. A deb-
receni Hepp Trupp előadása.
17.00 | Kolompos-koncert.

09.00 | Kézművesvásár. Diósgyőri Kézműves Al-
kotóház.

10.00 | 1. Kondenzgyík maraton. Majális park.
15.00 | Zenés irodalmi est Bartók és Puccini 

tiszteletére. Minorita templom.

18.00 | A Miskolci Szalonzenekar koncertje. Mű-
vészetek Háza.

június 11., hétfő
17.00 | Széltánc a hegyek alján. Gál Halász Anna 

kötetének bemutatója az ünnepi könyvhét alkal-
mából. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár.

június 12., kedd
14.00 | Székelyföldi legendárium. A könyvet 

Fazakas Szabolcs, a kötet megálmodója mutatja 
be. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár.

15.00 | A második világháború magyar szem-
mel. Bona Gábor tanszékvezető egyetemi tanár 
előadása. Petőfi Sándor Könyvtár.

17.00 | Irodalmi fonó. Miskolci Galéria, Feledy-ház.

június 13. | szerda
16.00 | A roma értelmiség lehetséges társa-

dalmi szerepvállalása. Miskolci Egyetem, B/2-
es épület 115.

17.00 | Értékmentés másképpen. Művészeti Sza-
badegyetem. Bán András műkritikus előadása. 
Miskolci Galéria, Feledy-ház.

17.00 | A magyarok nyomai Törökországban. A 
tárlatot Hasan Kemal Gür, a Török Köztársaság bu-
dapesti nagykövete nyitja meg. Miskolci Galéria, 
Rákóczi-ház.

17.00 | Waldorádó. Csodamalom Bábszínház.
17.00 | Zombori József grafikusművész kiállítá-

sa. A tárlatot Kákóczki András művészettörténész 
nyitja meg. Miskolci Galéria, Feledy-ház.

17.00 | Zsákutca 2012. A Musical Műhely Miskolc 
drogprevenciós musicalje. Művészetek Háza.

18.00 | U19-es osztályozó az NB I-be jutásért. 
DVTK – Hajdúszoboszló. Diósgyőri műfüves pálya.

19.00 | Liszt Isztambulban. Zeynep Üçbaşaran tö-
rök zongoraművész előadása. Bartók Béla Zene-
művészeti Intézet, Zenepalota.

június 15. | péntek
14.00 | Jótékonysági koncertet ad a Hassler 

Énekegyüttes. Szentlélek.
15.00 | Fröccsfesztivál.

június 16. | szombat
09.00 | 3. Autohifi és tuning fesztivál. Miskolci 

Egyetem, körcsarnok.

16.30 | SGP Kvalifikáció Selejtező 5. forduló. Nép-
kerti sporttelep.

17.00 | eLTE bemutató. Művészetek Háza.
18.00–00.00 | Múzeum? Könyvtár? Ma éjjel is 

Téged vár! Múzeumok éjszakája. Szabó Lőrinc 
Könyvtár, Idegennyelvű Könyvtár és Zeneműtár, 
Lévay József Muzeális Könyvtár.  A muzeális gyűjte-
mény látogatása tárlatvezetéssel félóránként. Iro-
dalmi, zenei műsor.
18.00 | Koncert. A Siklósi Kristóf – Csabay 
Zuzsanna: Virág fuvoladuóval és a Fazekas Utcai Ál-
talános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény tanulóival.
18.30 | GloriArt Brass. Szavári András György, 
Kiss Sándor, Kulcsár Ildikó, Medve Anita.
19.00 | Miskolci Muzsikusok Vonósnégyese.
20.00 | Bartha Mária Viola színművész sza-
valatai.
20.30 | Ács Ferenc és Zsekov Éva Mónika he-
gedűművészek.
21.00 | Ramocsa Emese színművész sza-
valatai.
22.00 | ClaXoTon Kvartett.
23.00 | Czakó–Koroknai Duó szaxofon-
konga.

20.30 | Lillafüred fényei. Kisvonatozás  
a Múzeumok éjszakáján. Indulás a Doroty-
tya utcáról.

június 17. | vasárnap
17.00 | T-Dance évzáró táncgála. Művésze-

tek Háza.

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

XII. Borsodi Művészeti Fesztivál
2012. június 13-24.

Kazincbarcika Város Önkormányzata, valamint az egressy Béni Könyv-
tár, Kulturális és sport Központ idén tizenkettedik alkalommal mutat-
ja be a térség legnívósabb összművészeti programsorozatát, a Borso-
di Művészeti Fesztivált. 
A nyárindító rendezvény június 13-án veszi kezdetét, majd 12 napon ke-
resztül, több mint 20 helyszínen, közel 50 programmal várja a művészet 
kedvelőit. Koncertek, gyerekprogramok, kiállítások, borlovag-avatással 
egybekötött bormustra, író-olvasó találkozó színesítik a városlakók, a kör-
nyékbeliek, és az idelátogatók, az idősek, a fiatalok és a gyerekek napjait.

Információ: Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ 
Tel.: 48/510-220, 510-222, 510-223, fax: 48/510-224 

info@egressy.hu, www.egressy.hu, www.borsodimuveszetifesztival.hu
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Újra zsongott
Két napon át tartott a múlt hét 

végén Miskolcon a Zsongó Lil-
lafüred. Miskolc talán legszebb 
turistanevezetessége immár 14. 
alkalommal adott otthont a kü-

lönleges sport- és kulturális ren-
dezvénynek, melynek során a 
borsodi megyeszékhely szin-

te minden sportegyesülete, csa-
pata, sportolója bemutathatta te-
vékenységét az érdeklődők előtt. 
Ehhez pedig a két nap folyamán 
bárki csatlakozhatott, ha kedvet 

érzett egy kis mozgáshoz. 
(fotó: Végh Cs.)

Íjász-diákolimpia
A Miskolci Vasutas Sport Club 

Csokonai úti pályáján rendezték 
meg szombaton az Észak-ma-

gyarországi Regionális Íjász Di-
ákolimpiát. A verseny célja ezút-
tal is az íjászsport népszerűsítése, 

az utánpótlás-nevelés fejleszté-
se volt. Az elismeréseket Csöbör 
Katalin országgyűlési, és Takács 
Gábor önkormányzati képvise-

lők adták át a legjobbaknak.
(fotó: Végh Cs.)

bestseller ›››››››››››››

Randy Alcorn: Valóban bátrak
Alex és Stephen Kendrick világhírű fil-
mek alkotói, hatalmas olvasótáborral ren-
delkező könyvek szerzői. Magyarorszá-
gon eddig főleg a Tűzálló és Merj szeretni! 
című könyveik és több filmjük alapján is-
merték meg nevüket. Legújabb alkotásuk 
Courageous címmel filmként és regény-
ként is óriási siker a világban, ami most 
magyarul Valóban bátrak címmel jelenik 
meg. Egy fergeteges történet, ami a szülői 
(különösen az apai) felelősség terén adhat 

olyan inspirációt, ami gyermekei felé – és egész családi életére vonat-
kozóan is – gyógyítóan gyökeres változásokat fog gerjeszteni. 

Túrázók nagykönyve – 
Magyarország csodálatos 
túraútvonalai
Két évvel ezelőtt jelent meg a Magyaror-
szág legszebb túraútvonalai című nagysi-
kerű túrakalauz, amelyhez képest komoly 
bővítés jellemzi a csodálatos túraútvona-
lakat összefogó kiadványt. A bemutatott 
útvonalak között számos esetben kiemelt 
figyelmet kap a családi, illetve kisgyerme-
kes kirándulás, több, könnyen kivitelez-
hető vízi kaland, kerékpáron pedig egé-
szen más metszetét ismerheti meg az olvasó a tájaknak, mint például 
gyalogolva. A könyv minden hegyvidéket, tájegységet külön tárgyal, 
minden útvonalat térképen is mutat, sőt, a hegyvidéki terepekhez a 
túra domborzati keresztmetszete is társul.

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

Prometheus
Egy tudósokból álló 
expedíció az ember 
földi életének eredeté-
re utaló nyomokat ta-
lál. Ezeket követve in-
dulnak kutatóútjukra, 
mely az univerzum 
legtávolabbi, legveszé-
lyesebb vidékére ve-
zet. Olyan tájra jutnak, 
és olyan ellenségekkel 
kell szembenézniük, amilyenről ember eddig nem is álmodott, még 
a rémálmaikban sem. Egy szörnyű csata vár rájuk: ha alulmaradnak, 
akkor az egész emberiség velük pusztul. Az amerikai misztikus ak-
cióhorror-stílus atyja, Ridley Scott visszatér a műfajhoz, amit ő segí-
tett megteremteni, egy olyan epikus sci-fit létrehozva, mely az uni-
verzum eddig nem ismert, sötét szegletében játszódik.

amerikai sci-fi, korhatár 16 év
uránia-terem; június 14–20; 17.30 és 20.00

filmajánló ››››››››››››

Akkor és most…  1879-ben törvény rendelkezett a monar-
chia laktanya-építési programjáról. Miskolcon a XIX. század utolsó 
évtizedeiben gyalogsági, lovassági és tüzérségi laktanyák épültek. A 
vasútállomással szemben kialakított főút mentén Ádler Károly ter-
vei alapján épült meg a tüzérségi laktanya. A mai Baross Gábor utcá-
ra fő homlokzattal három épülettömböt alakítottak ki. Délről a Tü-
zér, északról az Üteg utcák által határolt tömbben egykor tíz istálló 
sorakozott egymás mellett. Ezekhez jármű- és ágyúszínek, különfé-
le műhelyek csatlakoztak a Szondy György utca irányában. Mivel a 
laktanya városi pénzen épült, a második világháború után városi in-
tézmények, hivatalok kaptak itt helyet. Sokféle hasznosítása (pl. szo-
ciális) napjainkig megmaradt.
(Dobrossy István szövege és képeslapja, Mocsári László fotója)

92 éve, 1920. június 4-én a 
magyar kormány a franciaor-
szági Versailles-ban lévő Kis-
Trianon nevű palotában alá-
írta az első világháborút lezáró 
békeszerződést. Az évforduló-
ra 2010-től a nemzeti összetar-
tozás napjaként emlékezünk. 

75 éve, 1937. június 9-én 
ünnepelte Miskolc a berli-
ni olimpia győztes magyar 
kardcsapatát. A Tiszai pálya-
udvaron fogadás, a Koronán 
díszebéd volt, majd a Nép-
kertben az Országzászló előtt 
ifj. Gerevich Aladár elültette 
azt a tölgyfacsemetét, amelyet 
Berlinben kapott a csapat.

73 éve, 1939. június 3-án 
kezdődött és 11-én fejeződött 
be Lillafüreden az Első Ma-
gyar Nemzeti Filmhét. A ren-
dezvényt Lukács Béla állam-
titkár nyitotta meg. A magyar 
film elitjét képviselték a meg-
jelent színészek, rendezők, 
filmgyártók, mozisok és film-
forgalmazók. 

Hétforduló ›››››

Névadó – Kozma Andor
Görömbölyön az Egyetértés 
és a Déli utca közötti egyik 
összekötő, észak-déli irá-
nyú utca, amely 1992-ig 
névtelen volt, elnevezé-
sét ezt követően kapta.

A névadó jogvégzett 
biztosítási szakemberként 
1885-től az Első Magyar Álta-
lános Biztosító Társaság alkalma-
zottja, majd főtitkára volt.

Nevét költői és műfordítói mun-
kássága okán az irodalomtörté-
net jegyzi. Újságírói magatartásá-
ból kitűnik az 1848-as eszmékhez 
való ragaszkodás, de az a gyakorla-
tiasság is, amellyel a kiegyezés mel-
lé szegődött. A XIX. század végén 

a polgári liberális demokra-
ta irányvonalat képvisel-
te. 1910-től országgyű-
lési képviselő is volt. Írt 
történelmi regényt, for-
dította Goethe Faustját, 

a „Karthágói harangok” 
című legismertebb verse 

a legszebb hitvallás a szabad-
ságharc eszmeisége mellett. (1861–
1933 között élt, Budapesten, a Ke-
repesi temetőben nyugszik.

Miskolcon 1886–1890 között 
lakott és dolgozott ünnepelt köl-
tőként, a Magyar Tudományos 
Akadémia tagjaként. Számos írás, 
megemlékezés méltatja városunk-
hoz való kötődését.)                    D. I.

„A játék komoly dolog”
A Csodamalom Bábszín-
ház vasárnap ünnepli 20. 
évadának végét, a Mis-
kolci Nemzeti Színház új 
vezetéssel, új úton indul 
tovább, így Fabók Marian-
nak nem sok ideje marad 
unatkozni.

A teátrum társulatának állan-
dó, míg a bábszínháznak ven-
dégművészként tagja. Fabók 
Mariann, megmagyarázhatat-
lan okból, kiskorától színmű-
vész szeretett volna lenni, amiért 
mindent meg is tett.

– Nagyon kicsi voltam, ami-
kor úgy döntöttem, színész le-
szek, de nem mondtam senki-
nek, nagy titokként kezeltem  
– mondta Fabók Mariann. A 
Színművészeti Egyetemre ne-
gyedik jelentkezésre vették fel. 
Mint kiemelte, nem bánja, hogy 
nem elsőre sikerült.
– Rettentő fájdalom volt, ami-
kor évről évre a második rostán 
kiejtettek, mégis örülök, ami-
ért nem ölembe esett, ajándék-
ként kaptam meg az álmom. 

Minden próbatétel erősebbé 
tette a ragaszkodásom – emel-
te ki a színművész, akinek gim-
nazista vágya az Ármány és sze-
relem Lujzájának eljátszása volt, 
bábszínészként pedig A székely 
mennyecske meg az ördög című 
vándorjátékra büszke, ami köze-
lít a 70. előadás felé.
Hangsúlyozta, mindegy, hogy 
gyerekek, vagy felnőttek ülnek 
a nézőtéren, a színpadi jelenlét 
ugyanazt a koncentrációt, lelki 
odaadást követeli meg.
– A játék komoly dolog, mind-
két közönségnél. Gyerekek előtt 
annyiban más játszani, hogy tő-
lük azonnal, egyértelmű vissza-
jelzést kap az ember.

Kiss J. | fotó: Mocsári L.

köztünk élnek ››››››››››››
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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…  
„Különösen 1920-ban és 1921-
ben az északról jövő vonatok szin-
te ontják a menekültek seregét. A 
felvidékiek zöme, amely még min-
dig reméli, hogy csakhamar vissza-
mehet, nem akar messze eltávoz-

ni szülőföldjétől, Miskolcon keres 
menedéket. A miskolci menedék 
azonban legtöbbjüknek csakha-
mar második otthonává, s ma már 
soknak nem is álmodott sírjává 
vált” – írta a jogakadémia tanára, 
Zsedényi Béla 1929-ben.

Dobrossy István


