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Pályán az első, születőben a második
Minden helyi igénynek meg-
felel a Skoda által gyártott új 
miskolci villamos – jelentette 
ki Kriza Ákos, Miskolc pol-
gármestere Pilsenben, azt kö-
vetően, hogy a város delegá-
ciójával kipróbálta az első új 
járművet. Az első két prototí-
pus júliusban érkezhet Mis-
kolcra.

Mint arról a Miskolci Napló is be-
számolt, május közepén kezdte meg 
a miskolci villamos első prototípu-
sa a próbafutást a pilseni utcákon. 
A tesztelés egy része ugyanis városi 
környezetben zajlik, ezek egy részét 
a cseh városban végzik el, a többit 
pedig – a júliusi érkezést követően 
– a miskolci villamospályán.

– A pilsenieknek tetszik az új 
miskolci villamos, bízunk benne, 
hogy Miskolcon is szeretni fogják 

– mondta Zdeněk Majer, a Skoda 
Transportation értékesítési alelnöke.

Kriza Ákos, Miskolc polgármes-
tere úgy fogalmazott, már egész 
Miskolc várja a járműveket, foko-

zott figyelem kísér minden olyan 
hírt, mely gyártásukkal kapcsolatos.

– Folyamatosan figyelem a má-
sik két hazai villamosprojektet, a 
járműbeszerzésekről szóló híreket, 

és látva a három típust, elfogultság 
nélkül jelenthetem ki, hogy a Skoda 
által nekünk gyártott villamos a leg-
szebb – mondta a városvezető. 

» folytatás a 3. oldalon

Mezőőrök a külterületekért
Az elmúlt másfél évtizedben 

jelentősen átalakult a mis-
kolci külterületek jellege. Ko-
rábban főként hétvégi házak, 

hobbikertek voltak ilyen te-
rületeken, aztán viszont egy-

re többen választották ál-
landó lakóhelyül ezeket az 

ingatlanokat. Megszaporod-
tak a bűncselekmények is, 

ezért 2007 nyarán a mezőőri 
szolgálat újbóli bevezetéséről 

döntött az önkormányzat.
» részletek az 5. oldalon

Könnyes, csodás búcsú
A DVTK a 2012/2013-as szezontól, José Luque csapatkapitány és 
Fernando Fernández az aktív labdarúgástól, a közönség a kedvence-
itől, míg Kovac Zoltán megbízott vezetőedző a kispadtól búcsúzott a 
Pápa elleni 1–1-es döntetlennel – utódja Tomiszlav Szivics lesz.

» képösszeállításunk a 9. oldalon

Idén is mindenkié az opera
Alig egy hét, és újra operaün-
nepet rendez Miskolc. A Bar-
tók Plusz Operafesztivált idén 
június 14–22. között rendezik 
meg. Minden eddiginél több 
ősbemutató lesz, s természe-
tesen újra lesz opera az utcán. 
Szerkesztőségünk munkatár-
sa Kesselyák Gergely fesztivál-
igazgatóval beszélgetett.
» részletek a 4. oldalon

Miskolc is segít a gátakon

Miskolcról is indult segítség a 
Duna áradása miatt veszélyez-
tetett települések védelméhez. 
Szerdán a Bükk Mentőcsoport 
kelt útra, hogy speciális képes-
ségeivel Nagymaroson nyújtson 
segítséget, csütörtökön pedig a 
megyei tűzoltók egyharmada, 

összesen 249-en indultak Szent-
endrére. Szombaton reggel pedig 
Kriza Ákos, Miskolc polgármes-
tere indít útnak húszfős városhá-
zi műszaki kontingenst Alföldi 
Attila közbiztonsági referens ve-
zetésével Leányfalura.

(fotó: Juhász Á.)

Az edzések 
üzemAnyAgA
Francisco paco gallardo, a dvtk 
spanyol középpályása hazája gaszt-
ronómiájába enged betekintést.  
gaszt-rovat | 7. oldal

A lélek 
A forrás
kamarás Máté hazatér, s nem csu-
pán hangját hallatja majd, hanem 
kiállításon is bemutatkozik.  
a város | 4. oldal

zöld fAl: 
hogy ápoljuk?
Hogyan gondozzuk zöld hom-
lokzatunkat és tartsuk karban a 
támrendszert?  
krónika | 2. oldal

Évadot zárt a társulat
Lágy zongorakíséret mellett be-
úszó 189. évad felirat, majd az 
énekkar előadásában elhang-
zó Himnusz – így kezdődött az 
évadzáró társulati ülés pénteken, 
a Miskolci Nemzeti Színházban, 
ahol az új vezető és művészeti ta-
nácsa első évadát fejezte be, de 
már készül a következőre. 

A Nagyszínházban gyűltek ösz-
sze a teátrum társulatának tag-
jai. Műszaki dolgozók, színmű-
vészek, táncosok, mindenki ott 
volt, hiszen ezúttal is véget ért 
egy színházi évad Miskolcon. 

A társulati ülésen természete-
sen most is megemlékeztek az 
évad közben elhunyt tagokról 
– Kulcsár Imréről és Somló Ist-
vánról –, majd egy rövidfilmet 
nézhetett meg a társulat, amely 
összefoglalta a szeptember óta 
történteket. Kiss Csaba, a teát-
rum direktora elmondta, nehéz, 
megfeszített, boldog és sikeres 
évad áll mögöttük, ám ezúttal 
nem a nagy eredményekről és a 
sikerekről szeretne szólni, sok-
kal inkább legemlékezetesebb 
pillanatairól.

» folytatás a 2. oldalon
Együtt a Boschsal 
Együttműködési megállapodást 
írt alá az önkormányzat és a Ro-
bert Bosch Energy and Body 
Systems Kft.       » cikkünk a 3. oldalon

„Építsük újjá közösségeinket, 
építsük újjá a nemzetet!”
A Nemzeti összetartozás napját 
2010 óta ünnepeljük június 4-én, or-
szággyűlési döntés értelmében. 

Június 4-én ünnepeljük a Nemze-
ti összetartozás napját. A dátum a 
trianoni békeszerződés következ-
tében „feldarabolt” Magyarország 
magyarjai mellett a távoli vidéke-
ken, más országokban élő magya-
rok közösségéhez is szól, hiszen 
a magyar nemzet összetartozá-
sa – az ünnepnek köszönhetően 
is – nem függ össze az államha-
tárokkal.

Az ünnep Miskolcon ökume-
nikus istentisztelettel kezdődött 
kedden, majd a népkerti Ország-
zászlónál folytatódott, de számos 
kulturális programot is szerveztek 
ezen a napon, többek között a Mű-
vészetek Házában.

» folytatás a 8. oldalon

Az élet meghosszabbítása
Szerdától szombatig könyvtérré vál-

tozott az Erzsébet tér a 84. Ünnepi 
Könyvhét és 12. Gyermekkönyvna-
pok alkalmából. A könyvhéten szá-

mos, országosan elismert, határon 
túlról érkező, és természetesen helyi 
íróval találkozhat a közönség. Lackfi 

János, József Attila-díjas író, köl-
tő, műfordító nyitotta meg a rendez-
vényt. Beszédében úgy fogalmazott: 

az irodalom az élet meghosszabbí-
tása. Olyan életeket élhetünk, olyan 
kalandokban vehetünk részt, amire 
életünkben nem biztos, hogy vállal-

koznánk. (fotó: mocsári L.)
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Miskolci Napló
a város lapja

Évadot zárt a társulat
Pénteken a Miskolci Nemzeti 
Színház új vezetése és társulata 
első évadát fejezte be, de már ké-
szül a következőre. 

» folytatás az 1. oldalról
– Számomra a legszebb pilla-
nat a születés pillanata. A Pad-
lás felvételei készültek a Ka-
marában, több mint 10 órát 
dolgoztak a zenészek. Eluta-
zott hozzánk Presser Gábor, aki 
az egyik dalnál beült a zongora 
mögé. Nem volt benne az ujjá-
ban a dal, hiszen régen játszot-
ta, s többször elkezdődött a fel-
vétel, zenészeink türelmesek, 
lelkesek voltak – mondta Kiss 
Csaba, majd átadta a szót Béres 
Attila igazgatóhelyettesnek, akit 
sorban követett a művészeti ta-
nács többi tagja is.

– Amikor idejöttem, tele vol-
tam kétségekkel. Eltelt az évad, 
két előadást rendeztem, és el-
felejtettem a kételyt, sokat kap-
tam itt. A második legszebb 
emlékem, hogy ma reggel is azt 
mondta a gyerekem: „szeretem 
Miskolcot”, ezt köszönöm nek-
tek – mesélte Béres Attila.

Szőcs Artur rendezett – leg-
utóbb a Nyári színházban be-
mutatott Lili bárónőt – és 
játszott is. Számára az új em-
berekkel való találkozás volt 
a legörömtelibb. Szabó Máté 
rendező számos feledhetetlen 
színpadi pillanatot, színészi tel-
jesítményt megemlített. Rusz-
nyák Gábor rendező a Padlás 
bemutatóját idézte fel: akkor 
indult meg kedvesénél a szülés.

– A gyerekem anyakönyvi 
kivonatán az áll, születési helye: 
Miskolc. Valami végérvénye-
sen ideköt engem – mondta. 
Keszég László második bemu-
tatójának műszaki dolgozó-
it említette, akik azt mondták 
neki, hogy ő már itthon van, 
ezt jól jegyezze meg. 

Az évadzáró társulati ülé-
sen részt vett Kriza Ákos pol-
gármester is, aki díjat alapított 
a fiatal színművészek számára. 
A társulat szavazatai alapján a 
legjobb fiatal színész Rusznák 
András lett. Kriza Ákos kö-
szöntőjében elmondta, nagyon 

meg van hatódva, hiszen igazi 
társulat jött létre.

– Két évvel ezelőtt, amikor el-
gondolkoztunk, milyen színhá-
zat szeretnénk Miskolcon, én 
olyat szerettem volna, hogy ne 
akarjak más színházba men-
ni. Ez meg is valósult. A legfon-
tosabb az egység, ami létrejött. 
A fiatalok tüze az idősebbeket 
hajtja, az idősebb színművészek 
bölcsessége pedig hat a fiata-
lokra – hangsúlyozta.

A beszédeket követően díját-
adó ceremónia következett – a 
legjobbakra szavaztak a nézők 
és a társulat is.

Társulati szavazatok:
» Az Év hangja: Tötös Roland
» A legjobb zenész: Járdányiné 
Matakovics Kamilla
» A legjobb táncos: Kocsis Andrea
» A legjobb díszlettervező:  
Zeke Edit
» A legjobb jelmeztervező:  
Pap Janó
» A legjobb női karakteralakí-
tás: Szirbik Bernadett
» A legjobb férfi karakteralakí-
tás: Görög László (képünkön jobbra)
» A legjobb színésznő: Györgyi Anna
» A legjobb színész: Harsányi Attila
» A legjobb a kulisszák mögött: 
a díszítő csapata

Nézői szavazatok:
» Ábrahám István-díj: Görög László

» Máté Baba-díj: Jancsó Dóra 

» Legjobb előadás: Az ördög

» Losó Józsefnek, a Mirsa veze-
tőjének szubjektív, nézői kü-
löndíja: Rusznák András (Gézagyerek cím-
szerepe), Kiss Csaba (Hamlet rendezése)

Kiss J. | fotó: Juhász Á.

június 1. | szombat

Kárpát Kupa: idén is Miskolcon. 
Második alkalommal rendezték meg 
a Kárpát Kupa elnevezésű harcmű-
vészeti versenyt a Generali Aréná-
ban. A lovasíjász-verseny és baranta-
bemutatók mellett többek között 
ostormenet, magyar kutyafajták be-
mutatója és kézműves vásár várta az 
érdeklődőket a sportcsarnokban és 
környékén.

Játékos bűnmegelőzés. „Legye-
tek jók, ha tudtok” címmel tartottak 
családi napot a Miskolci Gyermek-
védelmi Központban, a bűnmeg-
előzési modellprojekt keretein belül. 
Játékos sportversenyekben, futball-
versenyeken, bűnmegelőzési totóban 
és zumbában próbálhatták ki magu-
kat a kilátogatók.

Csörgőlabdakupa – először. Elő-
ször rendezték meg Miskolcon a 
Lady Lions – Telmon Csörgőlabda 
Kupát. A megmérettetésen 12 csapat 
– teljesen látássérült és látó, valamint 
vegyes együttesek – vett részt a Lévay 
József Református Gimnázium és Di-
ákotthon tornacsarnokában. A sport-
napon vakvezető kutyás sétára is volt 
lehetőség a Baráthegyi Vakvezető Ku-
tyaiskola képzett négylábúival. A ver-
sengést a magyar csörgőlabda-válo-
gatott bemutató játéka előzte meg.

június 3. | hétfő

Gyermekfonó. Tizenharmadik al-
kalommal adott otthont a diósgyőri 
vár a Borsodi Gyermek Fonónak ezen 
a héten. Rendhagyó néprajz-, történe-
lem- és táncórán vehettek részt már 
hétfőn nyolc megye fiataljai. Az isko-
lások különleges osztálykirándulást 
tettek a lovagkorba, hiszen a várban 
ezúttal is megtapasztalhatták, milyen 
volt az élet az Árpád-korban.

Egyesített filharmónia. Létrejött 
a Filharmónia Magyarország Kft., 
amely a három regionális – a pécsi, a 
miskolci és a fővárosi – hangverseny-
rendező cégek összevonásának ered-
ménye. Fehér János, a Filharmónia 
Kelet-Magyarország Nonprofit szer-
vezetének irodavezetője elmondta, 
optimisták a döntést követően, hi-
szen az eddigi egyeztetés során az 
derült ki: közös a cél. Az életük, úgy 
tűnik, nem változik, csupán a koordi-
náció lesz központi.

Patak Egerhez. Balog Zoltán, az 
emberi erőforrások minisztere hoz-

zájárult ahhoz, hogy a Miskolci Egye-
tem sárospataki Comenius Főisko-
lai Kara kiváljon az egyetemből és az 
egri Eszterházy Károly Főiskola szer-
vezetéhez csatlakozzon.

Megerősíthetik tőkehelyzetüket. 
A Széchenyi Tőkebefektetési Alap 
(SZTA) befektetési feltételeinek vál-
tozásáról tartott sajtótájékoztatón el-
hangzott, az Európai Bizottság jóvá-
hagyásával 750 ezer euróra bővülhet 
az SZTA egyedi befektetési kerete. A 
régió számára fontos, hogy 2015 vé-
géig közel 2 milliárd forint áll rendel-
kezésre a tőkehiányos, ám piacképes 
és fejlődni akaró vállalkozások szá-
mára.

Szemere Gála. Megtartotta hagyo-
mányos gáláját a Szemere Bertalan 
Szakközépiskola. A Miskolci Nemze-
ti Színházban megrendezett esemény 
5 végzős táncos és 12 alkalmazott fo-
tográfus számára vizsga is volt, de fel-
léptek alsóbb évfolyamosok, és az is-
kolához kötődő táncművészek is az 
est vendégei voltak.

június 4. | kedd

Nevelőszülők fogadalma. Miskolc 
nevelőszülői hálózatának átvételével 
bővült a Református Gyermekvédel-
mi Szolgálat Nevelőszülői Hálózata. 
Az átvett és az újonnan belépő ne-
velőszülők tettek ünnepélyes foga-
dalmat a Miskolc-Hejőcsabai Refor-
mátus Egyházközség templomában. 
Országszerte már közel 700 gyer-
mekről gondoskodnak a református 
szolgálat munkatársai, erről hálaadó 
istentiszteleten emlékeztek meg a fo-
gadalomtétellel összekötve.

június 5. | szerda

Virágos faültetés az óvodában. A 
„Virágos gondoskodás” jegyében zaj-
lott a nap a Dózsa György Úti Tag-
óvodában: csaknem három láda 
muskátlit és egy őshonos diófacse-
metét ültettek el a gyermekek segít-
ségével, ünnepélyes keretek közt, egy 
brókercég felajánlásának köszönhe-
tően.

június 6. | csütörtök

Az első ötvenegyedik. A könyv-
héthez kapcsolódóan ünnepélyes ke-
retek között mutatták be csütörtökön 
a Herman Ottó Múzeum 51. évköny-
vét, az intézmény papszeri kiállítási 
épületében. Az eseményen köszön-
tötték a 60 éves Szakáll Sándor főmu-
zeológust és átadták a Szabadfalvi-
díjat is: ebben az évben Fehér József, 
a Kazinczy Múzeum és a Magyar 
Nyelv Múzeumának igazgatója kapta.

Biciklipályát kaptak. Ünnepélyes 
keretek között adták át azt a bicikli-
pályát a Gagarin utcai Tüskevár Óvo-
dában és Általános Iskolában, amit az 
önkormányzat és helyi vállalkozók 
összefogásával sikerült kialakítani. A 
közel hatvan óvodás és iskolás gyer-
mek szórakozását segítő kültéri pálya 
kiépítése majd félmillió forintból va-
lósult meg.

Ovifoci. Évzárót tartottak a diós-
győri műfüves labdarúgópályákon 
az ovifoci program első évfolyamá-
ban résztvevőknek. Az első évben 
170 óvodás ismerkedett meg a sport-
ág alapjaival, jövőre pedig kétszáznál 
is több gyermeket tanítanak majd a 
DVTK edzői. 

június 7. | péntek

Íjász mesterlövészek. A Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-fő-
kapitányság ötödik alkalommal ren-
dezte meg Rendőri Íjász Mesterlövő 
Bajnokságát. Az országosan egye-
dülálló rendőrségi sportrendezvé-
nyen a versenyzők történelmileg hi-
teles íjak másolatait használták. Az 
idei megmérettetésen 25 rendőr in-
dult. A legjobb női versenyzői díjat 
Pisák Krisztina érdemelte ki. Fér-
fi kategóriában Szurdoki Dávid, 
Krupár András és Adorján Róbert 
bizonyult a legjobbnak. 

Zöldítettek. Faültetéssel egybekö-
tött bográcsozást rendeztek az Esz-
terlánc Néphagyományőrző Óvo da 
udvarán. Molnár Péter, a körzet ön-
kormányzati képviselője elmondta, 
ez újabb állomása a zöldebb környe-
zetért végzett tevékenységnek. An-
nak a célkitűzésnek, hogy színeseb-
bé, élhetőbbé és zöldebbé tegyük a 
környezetet gyermekeink számára. 
A rendezvény keretében tíz fát – osz-
lopos gyertyánokat, amerikai ámbra-
fákat – ültettek el. 

Gyermeknap. A Brunszvik Te-
réz és a Szent László utcai óvoda 
250 gyermekének szerveztek színes, 
gyermeknapi programot a Hunya-
di Mátyás Általános Iskola udva-
rán. A programokat Kovács József-
né települési képviselő támogatta, 
a kicsiket számos élmény várta a 
helyszínen. Egyebek mellett kipró-
bálhattak ugrálóvárat, arcfestést, ját-
szóházat, origami-hajtogatást, hűtő-
mágnes-festést, felfújható csúszdát, 
és sok mást. 

Kétnapos várostörténeti döntő 
A korábbi fordulókon legjobban teljesített hat kö-
zépiskolás csapat megmérettetésével kezdődött el 
pénteken a 2013-as Várostörténeti vetélkedő dön-
tője a városháza új közgyűlési termében. Fodor 
Zoltán önkormányzati képviselő, a verseny ötlet-
gazdája elmondta, a már hagyományos verseny leg-
fontosabb célja, hogy a felnövekvő nemzedék job-
ban megismerkedjen Miskolc múltjával, jelenével. 
Kákóczki András, a polgármesteri hivatal kulturá-
lis és idegenforgalmi osztályának vezetője hozzátet-
te: a helytörténet, a szülőváros története egy olyan 
alap, aminek ismerete elengedhetetlen ahhoz, hogy 
az ember teljes legyen. 

A középiskolások pénteki versenyét az Avasi 
Gimnázium 1. számú csapata nyerte. Szombaton az 

általános iskolás csapatok mérik össze tudásukat a 
brüsszeli utazásért.                             T. Á. | fotó: Mocsári L. 

Zöld fal: ha már van, hogyan ápoljuk?
Mint arról beszámoltunk, 
városzöldítési programot in-
dít Miskolc városa. Ehhez 
kapcsolódó korábbi cikke-
inkben olvashattak arról, a 
zöld homlokzatok kialakítá-
sakor hogyan alkalmazzuk 
a futónövényeket, mik azok 
előnyei és hátrányai. Soroza-
tunk utolsó cikkében gon-
dozásukról, a támrendszer 
karbantartásáról írunk.

Miután kiválasztottuk a megfelelő 
helyre a megfelelő növényt, gondos-
kodnunk kell az alkalmas támasz-
tékról, ami lehet csupán a kerítés, 
vagy a fal is, de lehet léckeret, fém-
rács, huzalháló, stb.

A támrendszert mindig a nö-
vény véglegesnek szánt méreté-

hez és súlyához igazítsuk. Anyagu-
kat, formájukat úgy válasszuk meg, 
hogy a kert dekorációját segítse, és 
a növény igényeit is kielégítse. Ab-
ban az esetben, ha az ültetni kí-
vánt faj nem örökzöld, számolnunk 
kell azzal, hogy lombhullás után a 
támrendszer láthatóvá válik. Szak-
üzletekben a választék igencsak bő-
séges. Fontos, hogy a felületkezelés 
tartósságára törekedjünk, mivel a 
kúszónövények erélyes növekedése 
mellett nemigen lesz lehetőségünk 
4-5 évente újrafesteni.

Az ültetést követő időszakban, de 
azt követően is szükség lesz a hajtá-
sok „vezetésére”, ezért a hajtásokat 
igazítsuk, kötözzük a támasztékhoz.

Olyan növények esetében, me-
lyek önálló kapaszkodásra nem ké-
pesek – vízszintesen kúsznak –, a 
virágzás segítése érdekében vízszin-
tesen vezessük a hajtásokat. A csa-
varodva kúszó növényeket legyező 
formában rögzítsük, így hamarabb 
takarják a felületet.

Kötözéskor rugalmas gumisza-
laggal vagy kötözőszalaggal, 8-ast 
formázó kötéssel rögzítsük a nö-
vényeket, melyek a hajtások vasta-
godását nem akadályozzák, a kér-
get nem sértik.

Ha falfelületet zöldítünk, akkor 
az alsó hajtások vízszintes, oldal-
irányú vezetésére törekedjünk, így 
a hajtásrendszer fejlődésével a fel-
felé törő hajtások által sűrűbbé vá-
lik a növény.

Abban az esetben, ha a kívánt 
magasságot elérte a vezérhajtá-
sunk, a továbbiakban a vízszintes 
elemekhez rögzítsük. 

A növények rendszeres gon-
dozása általánosságban az öntö-
zést és a tápanyag-utánpótlást je-
lenti. Fontos, hogy kiültetéskor a 
megfelelő szerves anyaggal ellá-
tott ültetőgödör biztosítása mellett 
se hagyjuk a növényünket évekig 
utánpótlás nélkül. Szakboltokban 
beszerezhetőek speciális kúszó-
növénytápok, amelyek makro- és 

mikroelem-tartalmukkal kielégí-
tik a növényeink szükségleteit, de 
komposzttal, érett szerves trágyá-
val is gazdagítható a talajélet.

Kellő csapadék hiányában a víz-
utánpótlásról sem szabad meg-
feledkeznünk. A pangó víz kiala-
kulását kerüljük még azoknál a 
fajoknál is, amelyek kifejezetten a 
nedves területeket kedvelik. 

A fagyérzékeny, vagy a talaj ki-
száradására érzékeny fajok ese-
tében hasznos lehet a mulccsal, 
gallyakkal, forgáccsal, szalmával 
való takarás, vagy a földdel való 
felkupacolás.

Kórokozók és kártevők elleni 
védelemre is szükségünk lehet. A 
betegségek és a rovarok leginkább 
a legyengült növényeket támad-
ják meg, ezért a megelőzéssel sok 
kellemetlenségtől megkímélhet-
jük magunkat. Rózsákon, klemá-
tiszon, szőlőn gombás betegségek 
kialakulására számíthatunk (rozs-
da, fuzárium, peronoszpóra, liszt-
harmat). Ezek a levélen jelentkező 
kórképek mellett a hajtás sorvadá-
sához, elhalásához is vezethetnek. 

A vegyszeres kezelésen túl a beteg 
hajtások eltávolításával is segíthet-
jük a védekezést.

A kártevők közül a vincellérbo-
gár, a meztelen csiga és a levéltetű 
megjelenése gyakori. Ellenük lehe-
tőleg 0 napos élelmezés-egészség-
ügyi és munka-egészségügyi vára-
kozási idejű szereket használjunk. 
Érdemes néhány házi praktikát is 
kipróbálni (levéltetvek ellen mo-
sószappanos vagy csípős paprikás 
lé, mentalevél-főzet, meztelen csi-
gák ellen sörcsapda, fahamu, aljzat-
csapdák).

Talán a legfontosabb és legtöbb 
szakértelmet igénylő ápolási mun-
ka a metszés. Ennek néhány fon-
tos alapszabályát ismertetjük, de 
ha valaki ezután sem biztos a dol-
gában, keresse ki a részletes szak-
irodalmat, vagy forduljon szakem-
berhez.

A metszés célja: beteg, sérült 
részek eltávolítása; optimális vi-
rághozam elérése; optimális nö-
vekedés biztosítása; az öregedés 
meggátolása; túlzott terjeszkedés 
visszaszorítása.

A metszési felületet minden 
esetben a rügy fölött 5-10 mm ma-
gasságban vágjuk, úgy, hogy a rügy 
a magasabbik oldalon maradjon, 
ezáltal a vizet elvezetjük és meggá-
toljuk a berothadását. A rügy min-
dig abba az irányba nézzen, amely-
re vezetni akarjuk a hajtásfejlődést.

Minden esetben éles, tiszta met-
szőollót használjunk! Tőből tá-
volítsuk el a beteg, sérült hajtáso-
kat, vagy hajtásrészeket. Az útban 
lévő, egymást keresztező, kuszán 
növő hajtásokat vágjuk ki. Az el-
öregedett hajtásokat, vesszőket egy 
fia talabb elágazásig vágjuk vissza 
(megvastagodott, sötétebb színű 
hajtások). Ritkítsuk meg a növényt. 
A virághozam beállítása érdeké-
ben a virágalapot képező hajtáso-
kat egymástól 20-25 cm távolságra 
meghagyva felére, egyharmadára 
célszerű visszavágni.

A metszés idejének meghatáro-
zása nagyon egyszerű: a kora tava-
szi virágzásúakat virágzás után és 
ősszel metsszük, míg a nyári virág-
zásúakat metszhetjük tavasszal is.

Czifrusz Natália
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Elfogták a rablókat Lyukóban
Szinte azonnal elfogták a héten 
egy rablás és egy betörés gyanú-
sítottjait a Miskolc-Lyukó-völgyi 
Körzeti Megbízotti Csoport járőrei. 

Gaskó Bertalan megyei rendőr-
ségi szóvivő tájékoztatása szerint 
hétfőn egy idős nőre rontottak rá, 
és értékeit követelték egy lyukói 
buszmegállóban. A történte-
ket látva egy férfi a segítségére 
sie tett, riasztotta a helyi körzeti 
megbízottakat. A járőrök a hely-
szín közelében azonnal elfogták 
a támadót, rablás elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt in-
dult ellene büntetőeljárás.

Egy nappal később hívatlan éj-
szakai „látogatókat” értek tetten a 
Lyukó-völgyi körzeti megbízot-
tak. A gyanúsítottak valamivel 
éjfél előtt a Lyukó-völgy – Kishaj-
tás dűlőben törtek fel egy hétvégi 

házat, és onnan különböző hasz-
nálati tárgyakat tulajdonítottak 
el. A járőrök tetten érték, és me-
nekülés közben elfogták a tette-
seket. Az ingatlantulajdonosnak 
a rendőrök visszaszolgáltatták a 
megtalált és lefoglalt értékeket.

Sebestyén László, a terü-
let országgyűlési képviselője, a 
Lyukó-völgyi Körzeti Megbízot-
ti Csoport létrehozásának kez-
deményezője az esetek kapcsán 
elmondta: ez is mutatja, a város-
rész lakói máris tapasztalhatják a 
közvetlen rendőri jelenlét előnye-
it. Ez erősíti a biztonságérzetüket, 
a bűnözők számára ugyanakkor 
figyelmeztetést jelent. A soroza-
tos tettenérések, elfogások remél-
hetőleg elveszik majd a kedvüket 
a törvénysértésektől, s Lyukó-
völgy egyre biztonságosabbá vá-
lik.                                                  Sz. S. 

Bosch: további szoros 
együttműködés 
Együttműködési megállapodást 
írtak alá csütörtökön a miskolci 
önkormányzat és a Robert Bosch 
Energy and Body Systems Kft. ve-
zetői a közös stratégiai gondol-
kodás és szoros együttműködés 
folytatásáról. 

Max Nitzsche, a miskolci Robert 
Bosch Energy and Body Systems 
Kft. igazgatója kiemelte: vállala-
tuk három projektjével a közel-
múltban kétszáz új munkahelyet 
létesített Miskolcon, s az Új Szé-
chenyi Terv segítségével 2,3 mil-
liárd forint, vissza nem téríten-
dő európai uniós támogatásban 
részesült. A 6,3 milliárd forin-
tot meghaladó összköltségvetésű 
beruházásokból komplex tech-
nológiai fejlesztési stratégiát való-
sítanak meg a városban. 

– Az innovatív termékek gyár-
tására létrejött projektek maxi-
málisan illeszkednek vállalatunk 
hosszú távú stratégiai céljaihoz. 
A megfelelő képzettségű mun-
kaerő alkalmazásával és gyártó-
sorok beszerzésével Miskolcon 
újabb jelentős lépéseket tettünk 
innovatív Bosch-termékek költ-
séghatékony gyártása felé, egy-
úttal a térség munkaerő-piaci 
helyzetének javításához is hozzá-
járultunk – hangsúlyozta.

Uwe Mang gazdasági igazga-
tó arról szólt, hogy az elektromos 
meghajtások és indítómotorok, 
generátorok gyártásával foglal-
kozó miskolci Bosch-gyár tíz éve 
működik és mára a régió egyik 
legnagyobb munkaadója. Mint 
mondta, a nagyszabású ipari be-
ruházások mellett kiemelt fon-
tosságú a Miskolci Egyetemmel 
való közel 10 éves szoros szakmai 
és stratégiai együttműködésük, 
az Andrássy Gyula Szakközépis-

kolában indított képzés, a városi 
és régióbeli iskolák és óvodák tá-
mogatása, a velük való gyümöl-
csöző együttműködés. 

– Kiemelt figyelmet fordítunk 
a több ezer alkalmazott – és csa-
ládjaik – mellett a helyi célcso-
portok helyzetét javító intézmé-
nyek támogatására is. Felelős 
nagyvállalatként azt tűztük ki cé-
lul, hogy együttműködünk a he-
lyi közösségekkel, hiszen közös 
célunk, hogy a város még élhe-
tőbb legyen – fogalmazott Uwe 
Mang, aki az együttműködés 
egyik példájaként említette az új 
csapadékvíz-elvezető és víziköz-
mű-rendszer kiépítését. 

Az együttműködés eredmé-
nyeit és a megvalósult fejlesztése-
ket méltatta Pfliegler Péter alpol-
gármester is, akinek kezdetektől 
komoly szerepe volt a Bosch mis-
kolci letelepedésében, Kriza Ákos 
polgármester pedig arról szólt: 
minden nagyváros életében van 
egy meghatározó vállalat, amely 
nem csupán gazdasági, hanem 
számos más területen is érezteti a 
hatását. Miskolcon ez korábban a 
vasgyár volt, majd a Bosch vette 
át ezt a szerepet. Az elmúlt tíz év 
során „belenőtt” a városba, annak 
részévé vált. 

– Az önkormányzat és a gyá-
rak között biztos alapokon 
nyugvó, folyamatosan megúju-
ló partnerség alakult ki, amely 
precedens értékű együttműkö-
dés – hangoztatta Kriza Ákos, 
kiemelve a legutóbbi, kétszáz új 
munkahely teremtésével járó, 
miskolci fejlesztéseket,  további 
sok sikert kívánva a Bosch át-
gondolt fejlesztési stratégiájának 
megvalósításához, amelyhez a 
maga eszközeivel a város is hoz-
zájárul.     Szepesi S. | fotó: Juhász Á. 

Pályán az első, születőben a második
Minden helyi igénynek megfelel a Skoda által gyártott új 
miskolci villamos – jelentette ki Kriza Ákos, Miskolc polgár-
mestere Pilsenben, azt követően, hogy a város delegációjával 
kipróbálta az első új járművet. Az első két prototípus július-
ban érkezhet Miskolcra.

» folytatás az 1. oldalról
Kriza Ákos  polgármesternek és 
Devecz Miklós MVK-vezér igaz-
ga tó nak a Skoda vezetői, Zdeněk 
Majer, a Skoda Transpor ta tion ér-
tékesítési alelnöke, Josef Bernard 
értékesítési igazgató és Václáv 
Trkovsky projektmanager mutat-
ta be az új villamos pontos para-
métereit. Elhangzott, Miskolc 31 
új villamost rendelt meg, melyek 
– a miskolci igényeknek megfele-
lően – egyterűek, az utasok által 
teljes hosszában átjárhatók, telje-

sen légkondicionáltak, 100 száza-
lékban alacsonypadlós villamosok 
lesznek. 

Az új miskolci 26THU3 típu-
sú Skoda villamoson 56 ülőhely 
van, de állóhelyekkel együtt ösz-
szesen több mint háromszáz em-
bert képes szállítani (összehasonlí-
tásképpen: a most futó legnagyobb 
villamosok, a Tátrák 48 ülőhely-
lyel és 187 állóhellyel rendelkeznek). 
A járművek gyártásakor speciá-
lis igény volt egyébként a nagy be-
fogadóképesség (32,1 méter hosszú 
és 2,65 méter széles) , illetve a gyors 
utascsere – utóbbi érdekében a két 
oldalon összesen 12 ajtóval (8 dup-
la, 4 szimpla) rendelkeznek a villa-
mosok. Az utasok mellett a jármű-
vezető is kiemelt biztonságban lesz, 
mert a vezetőfülkéből tökéletes a ki-
látás, a jármű elejét pedig úgy alakí-
tották ki, hogy esetleges balesetek-
nél elnyeli az ütközési energiát.

Elsőként a második
Várhatóan júliusban érkezik Mis-
kolcra az első két jármű, mégpe-
dig a következő rend szerint: a jövő 
hónap első napjaiban szállítják a 
2-es számú prototípust (ez jelenleg 
még a gyárban van), a pilseni utcá-
kon próbázó első pedig július má-
sodik felében érkezik. A miskolci 
villamosvonalon összesen 10 ezer 
kilométert kell futnia, ötezret az 
egyik, és ugyanannyit a másik irány-
ban.

Augusztusban kezdik gyártani 
a harmadik prototípust, a sorozat-

gyártás pedig a végleges típusen-
gedély megszerzése után kezdődik 
meg, várhatóan novemberben.

A további járművek aztán 2014 
és 2015 februárja között érkez-
nek meg, ezzel párhuzamosan már 
megkezdődik a járművezetők okta-
tása is, illetve az első jármű érkezé-
sére megérkezik minden, a karban-
tartáshoz szükséges felszerelés is.

Minden igénynek megfelel
Az első elkészült villamossal az-
tán közelről is megismerkedhetett 
a miskolci delegáció, Kriza Ákos 
polgármester, Devecz Miklós, az 
MVK Zrt. vezérigazgatója a Skoda 
vezetésével együtt utazott egy kört 
Pilsen utcáin.

Az új villamos tapasztalataink 
szerint a jelenleg Miskolcon futók-
nál jóval tágasabb, illetve azoknál 
sokkal csendesebben siklik, a ka-
nyarokban egyáltalán nem csiko-
rognak a kerekek. Nagyon kedve-
ző a belső elrendezés és a tervezők 
mindenkire gondoltak, az ülő- és 
állóhelyek mellett van hely baba-
kocsinak, kerékpárnak, kerekes-
széknek is.

Kriza Ákos, Miskolc polgármes-
tere az utazást követően elmondta, 
bár korábban ő maga is látta a vil-
lamosról készült képeket, videókat, 
öröm volt felülni a járműre, úgy 
érzi, hogy a Skoda tényleg tökéle-
teset alkotott.

– Amint „hazaérkezik” az első 
két jármű, szeretnénk azokat a le-
hető leghamarabb mutatni a mis-
kolciaknak – tette hozzá Kriza 
Ákos

Amint arról beszámoltunk, 
Zdeněk Majer, a Skoda elnökhe-
lyettese a napokban úgy nyilat-
kozott Miskolc új villamosairól: a 
Skoda 26THU3 villamos a cégnek 
olyan zászlóshajója, mint a Skoda 
autógyárnak a Superb limuzin. 

– A járművek minden egyes 
szegletét igyekeztünk úgy meg-
tervezni, hogy Miskolcon minden 
igénynek megfeleljen. Eddig csak 
pozitív tapasztalataink vannak, a 
helyiek tényleg szeretik, a miskolci 
delegáció tagjainak tapasztalatai is 
biztatóak, de ami ugyanilyen fon-
tos, a tesztek során is minden rend-
ben van – emelte ki Zdeněk Majer.

Tajthy Á. | fotó: Juhász Á.

Nemzeti értékek és hungarikumok
Miskolci állomásá-
hoz érkezett kedden a 
„Hungarikumok és nem-
zeti értékek” című kon-
ferenciasorozat, melyen 
a törvényi háttérről és az 
értéktárrendszer felépítésé-
ről, valamint a nemzeti érté-
kekkel kapcsolatos praktikus 
információkról is tájékoz-
tattak. 

Országos konferenciasorozatot 
szervezett a Hungarikum Bizott-
ság, melynek célja, hogy a megyei 
önkormányzatok és a települések, 

valamint a művelődési intézmé-
nyek vezetőivel és szakemberei-
vel megismertesse A nemzeti érté-
kekről és hungarikumokról szóló 
2012. évi XXX. törvényt, a magyar 
nemzeti értékek és hungarikumok 
gondozásáról szóló kormányren-
deletet, a Magyar Értéktár létre-
hozásának folyamatát, a nemze-
ti értékek gyűjtésének módszerét. 
A Hungarikum Bizottság titkársá-
ga módszertani útmutatást szeret-
ne nyújtani a települési és megyei 
értéktár-bizottságok felállításához, 
a gyűjtőmunkához, a Magyar Ér-
téktár létrehozásához.

A konferencián Zsiga Marcell 
alpolgármester hangsúlyozta, ré-
giónk rendelkezik olyan kulturális 
alapokon nyugvó nemzeti értékek-
kel, amelyeket az ország más részé-

ben is ismernek, vagy éppen szíve-
sen kóstolnak. Szellemi tudásban, 
természeti látványosságban, épített 
örökségben is bővelkedünk, ezeket 
határon innen és túl is népszerűsí-
teni kell. 

A nemzeti értékek rendszere-
zése a kormányrendelet alapján 
címmel tartott előadást Gyaraky 
Zoltán, a Hungarikum Bizottság 
titkára, aki hangsúlyozta, a 2012-
es törvényalkotás után elkezdődött 
most már a valódi munka, a nem-
zeti értékek gyűjtése, népszerűsíté-
se. Mint elhangzott, a törvény célja 
azonosítani és számba venni nem-
zeti értékeinket, kiválasztani belő-
lük a hungarikumokat, ezeket be-
mutatni, védeni, óvni. Gyaraky 
Zoltán hangsúlyozta, bárki kez-
deményezheti nemzeti érték fel-

vételét a Települési Értéktár Bi-
zottságnál, ez pedig – ha indokolt 
– felkerülhet megyei vagy orszá-
gos szintre.

A települési értéktárba kell kez-
deményezni egy nemzeti érték 
felvételét, ha az adott település 
határain belül található, tisztáz-
ta a részleteket Zobor Enikő, a 
Hungarikum Bizottság titkárságá-
nak szakmai tanácsadója. Elhang-
zott az is, hogy nyolc kategóriába 
sorolhatóak a nemzeti értékek: ag-
rár- és élelmiszergazdaság, egészsé-
ges életmód, épített környezet, ipari 
és műszaki megoldások, kulturális 
örökség, sport, természeti környe-
zet, turizmus és vendéglátás.

A nap folyamán – az akár köny-
nyen miskolci nemzeti értékké vál-
ható – Miskolczi Kolbászt és Mis-
kolc Város Borát is kóstolhatták a 
résztvevők.

H. I. 

Kriza Ákos két vállra fektette a Blikket, a miskolci MSZP öngólt lőtt
Pert nyert Kriza Ákos a 
Blikk című napilappal szem-
ben, amely azt állította, hogy 
Miskolc polgármestere a sa-
ját háza előtt utat építtetett. 
Az erről tartott sajtótájékoz-
tatón elhangzottakat az aláb-
biakban szó szerint közöljük.

„A Fővárosi Ítélőtábla jogerős ítéle-
te teljes mértékben cáfolta a Blikk 
című napilap MSZP-s hazugsá-

gokon alapuló állítását, miszerint 
Miskolc polgármestere saját háza 
előtt utat építtetett.

Az Ítélőtábla az ügyet lezárta és 
megállapította, hogy Kriza polgár-
mesterségének ideje alatt egyetlen 
méter aszfaltút sem épült a csalá-
di háza előtt.

A Blikk korábban a városháza és 
Kriza Ákos egyértelmű cáfolata el-
lenére sem volt hajlandó közzéten-
ni az igazságot, hanem kitartott a 
miskolci MSZP szemenszedett ha-
zugságai mellett. A jelenlegi pol-
gármester az útépítés vádját nevet-
ségesnek tartotta, ennek ellenére 

egy kávé mellett tisztázni szerette 
volna az ügyet a bulvárlap főszer-
kesztőjével, aki azonban a baráti 
meghívást és a helyreigazítást is el-
utasította.

A szocialista hazugsághadjárat 
akkor érte el a csúcspontját, ami-
kor az az MSZP-s Káli Sándor vá-
dolta meg a fideszes polgármestert 
a háza előtti útépítéssel, aki 2010 
nyarán szocialista polgármester-
ként saját maga engedélyezte a je-
lenlegi polgármester háza előtti 
aszfaltozást.

A tények sem a Blikket, sem az 
MSZP-t nem zavarták, számukra 

csak a megrendelésszerű karakter-
gyilkosság volt a fontos.

Kriza Ákos végül az Ítélőtáb-
la előtt igazságügyi szakértő bevo-
násával cáfolta a szocialisták és a 
Blikk hazugságait.

A pereskedés alatt Káli Sándor, a 
szocialisták volt polgármestere bi-
zonyítékok meghamisításával vá-
dolta meg Kriza Ákost, azonban 
az Ítélőtábla a benyújtott bizonyí-
tékokat mind hitelesnek tartotta, 
és a hamis vádakért most már az 
MSZP Központi Irodájának és Káli 
Sándornak kell majd felelnie a bí-
róság előtt.”



a város lapja

MiNap

2013. június 8. | 23. hét | X. évfolyam 22. szám

4  a város

Idén is mindenkié az opera Miskolcon
Alig egy hét, és újra opera-
ünnepet rendez Miskolc. A 
Bartók Plusz Operafesztivált 
idén június 14–22. között 
rendezik meg. Minden eddi-
ginél több ősbemutató lesz, s 
természetesen újra lesz ope-
ra az utcán. Szerkesztősé-
günk munkatársa Kesselyák 
Gergely fesztiváligazgatóval 
beszélgetett.

– A közelgő fesztivállal kapcso-
latban talán az érdekeli legin-
kább a közönséget, hogyan foly-
tatódik a tavaly megkezdett út, 
mi lesz idén „utcai” opera?
– Öt alappilléren áll a fesztivál 

idén, ebből az egyik az Ezrek ope-
rája. A Verdi-év tiszteletére válasz-
tottuk a szerző egyik legnépsze-
rűbb operáját, a Traviatát, amelyet 
Anger Ferenc rendez. A Tosca ta-
valy hatalmas siker volt. Nagyon 
várja a város, s az operafesztivál 
közönsége is a folytatást. A tava-
lyihoz hasonlóan, hétfőn bemutat-
juk az első felvonást, majd szerdán 
a második felvonást, s pénteken a 
teljes operát is. Több hellyel, na-
gyobb lelátókkal készülünk, hogy 
mindenki élvezhesse az előadást.

– Több alappillér került szóba. 
A fesztivál névadója előtt idén 
hogyan tisztelegnek?
– Tavaly fordult elő először, 

hogy Bartók mindhárom színpadi 
művét bemutattuk, ami hatalmas 

feladat. Ezúttal három társulat lép 
majd fel, a zenekari árokban pe-
dig végig a Miskolci Szimfonikus 
Zenekar lesz. A kékszakállú her-
ceg várát a kolozsvári társulat ven-
dégjátékában láthatja a közönség, 
A csodálatos mandarint a nagysze-
beniek adják elő, A fából faragott 
királyfit pedig az Egri G. G. Tánc-
színház mutatja be.

– A jól ismert darabok mellett 
azonban jelentős számú ősbe-
mutatót tartanak…
– Igen, magyar ősbemutatók 

lesznek. Abban a szellemben vá-
logattunk, ami jellemezni fogja a 
jövőben a fesztivált. Vajda János 
két egyfelvonásos darabját és Or-
bán György: Bűvölet című operá-
ját mutatjuk be. Csodálatosan szép 

zenék, amelyek azoknak is tetsze-
ni fognak, akik kevésbé szeretik a 
kortárs muzsikát. Ez három ősbe-
mutató, de itt nincs vége a sornak.

– A tavaly meghirdetett opera-
író-pályázatra érkezett darabo-
kat hogyan láthatja a közönség?
– Kilenc pályamű érkezett a fel-

hívásra, amelyben a világ zeneszer-
zőit szólítottuk meg. Ezek a dara-
bok bizonyítják: meg lehet találni 
az operán belül azt a műfajréteget, 
amely keresi az utat, hogy egyesít-
se a musical népszerűségét a kor-
társ komolyzene igényességével. A 
pályázat lezárását követően is so-
kan jelentkeztek Dél-Amerikától 
egészen Svédországig, így biztosan 
újra ki fogjuk írni 2014-re, 2015-

re is. Az ötfős nemzetközi zsűri, 
amelynek Alekszej Ribnyikov az 
elnöke, kiválasztott három operát, 
amelyet a Kamaraszínházban lát-
hat a közönség, zongorakísérettel, 
szcenírozva, színházi körülmények 
között. A fesztivál zárógáláján pe-
dig mindháromból elhangoznak 
majd részletek, teljesen hangszerel-
ve, koncertszerűen. Versenyen kí-
vül bemutatjuk Dobos Attilának a 
’80-as években írt operáját, Az em-
ber tragédiáját. Jövőre Madách-év 
lesz, emellett a mű zenei anyaga 
igen izgalmas, de csak zongorakí-
sérettel létezik.

– A zsűri elnöke, Alekszej 
Ribnyikov más szerepben is fel-
tűnik…
– Az operafesztivál célja az is, 

hogy bemutasson olyan, a XX. szá-
zadban született műveket, ame-
lyek népszerűek lehetnének, de ma 
még talán kevesen ismerik őket. 
Ribnyikov szerzeménye, a Juno és 
Avos tulajdonképpen rockopera, 
a cseh vendégjáték valódi klasz-
szikus, kosztümös operaelőadás, 
sőt, még operett is lesz, Iván Sára 
ez történt Bécsben című darab-
ja. A libereci társulat vendégjáté-
ka, Jules Massenet Don Quichotte 
című műve is 2013-ban a legjobb 
cseh operett díjat kapta hazájában.

K. J. | fotó: F. K. Cs.

» A Kesselyák Gergellyel készített 
interjú a Miskolc Televízió Promenád 

című műsorában, vasárnap este 
negyed 7-től látható.  

Az operafesztivál programját 
a 11. oldalon közöljük.

Nyárra újra kivirágzik az Avas

Új virágok elültetésével készülő-
dik az Avas városrész III. üteme a 
nyárra. A környéket eddig színesí-
tő árvácskák cseréje szükségessé 
vált a jó idő közeledtével.

A héten mintegy 7000 palántát 
ültetnek el az Avas III. ütemé-
ben a Városgazda Kft. Kertészeti 
Osztályának munkatársai.

– Összesen tizenöt virágágyás 
található a körzetemben, amik-
ben az eddigi, úgymond „egytéli” 

árvácskák cseréje szükségessé 
vált – mondta Fodor Zoltán ön-
kormányzati képviselő.

A nyarat már nem bíró ár-
vácskákat tizenkét különböző 
virágfajra cserélik le a hét folya-
mán, amelyek között megtalál-
hatók petúniák, begóniák vagy 
éppen rézvirágok.

A körzetet szépítő tizenöt vi-
rágágyás közül tízet a város, míg 
öt beültetését a képviselő finan-
szírozza.                                      K. Cs.

Bűnmegelőzési előadássorozat
Hogyan tudnak a civilek aktí-
van részt venni a bűnmegelő-
zési munkában? Erről, illetve a 
polgárőrség munkájáról beszél 
június 19-én, délután 2 órától 
Csóra György, az Országos Pol-
gárőr Szövetség elnökhelyette-
se, a Széchenyi utca 12/A alat-
ti Bűnmegelőzési Centrumban. 
Az önkormányzat által szerve-
zett ingyenes bűnmegelőzési elő-

adássorozat következő alkalmán 
szó lesz a Szomszédok Egymá-
sért Mozgalomról, amely számos 
településen hatékony eszköze lett 
a bűnözés visszaszorításának.

Folytatódik az idősek számára 
rendezett tájékoztató program is, 
ezúttal arról hallhatnak előadást, 
hogyan előzhetők meg néhány 
apró trükkel a háztartási mun-
kák során keletkező lakástüzek.

Eredményes segítségnyújtás a MIHŐ-nél
A következő fűtési szezonra tovább csökkenthető a fogyasztó tartozása

Az elmúlt időszakban több alkalommal adtunk 
hírt arról, hogy a MIHŐ Kft. személyes segít-
ségnyújtási programot indított. A program cél-
ja, hogy azon fogyasztók, akik számlájukat bár-
milyen okból nem tudták határidőre befizetni, 
a tartozásuk mielőbbi rendezése érdekében a 
MIHŐ Kft.-től megoldási javaslatot kapjanak. A 
program már több mint három hónapja tart, és 
nagyon eredményes – tájékoztatott Nyíri László, 
a MIHŐ Kft. ügyvezető igazgatója.

Tudjuk azt, hogy a távhőszolgáltatás díja a családi ki-
adások jelentős tétele. Éppen ezért a MIHŐ Kft. fon-
tosnak tartja, hogy a fogyasztókat személyesen ke-
resse fel otthonában, és teljes körűen tájékoztassa 
az elmaradt számlák rendezésének lehetőségeiről, 
mert úgy gondoljuk, hogy a személyre szabott tájé-
koztatás mindig hatékonyabb.

A részletfizetési megállapodás megkötésére az ügy-
félkapcsolati irodánkban személyes megjelenéssel, 
vagy társaságunk ügyfélkapcsolati partnereinél ke-
rülhet sor. 

A részletfizetési megállapodás feltétele – amennyi-
ben a tartozás összege a 250 000 Ft-ot nem halad-
ja meg –, hogy az adós a teljes hátralékos összegé-
nek legalább a 30%-át készpénzben a helyszínen az 
ügyfélkapcsolati partnernél rendezze, vagy ügyfél-
szolgálatunk pénztárába befizesse, a kamatfizetési 
kötelezettség vállalása mellett. A fennmaradó tarto-
zására legfeljebb 6 havi törlesztő részletet kaphat. A 
részletfizetési kötelezettség mellett felhasználóink-
nak folyamatosan, határidőben fizetnie kell az ese-
dékes tárgyhavi díjakat is.

Több felhasználónk is megkereste már a MIHŐ Kft.-t, 
hogy az elkövetkezendő nyári időszakban szeretne 
élni a felajánlott részletfizetési lehetőséggel, hiszen 
ebben az időszakban sokkal kisebb rezsiköltség ter-
heli, így a téli fűtési szezont már hátralék nélkül kezd-
hetné el.

De azt is fontos hangsúlyozni, hogy nem köthető 
részletfizetési megállapodás azon felhasználók ese-
tében, akik már korábban részesültek részletfizetési 
kedvezményben, azonban kötelezettségeiket nem, 
illetve csak részben teljesítették. Ezekben az esetek-
ben egy összegben kell a felhasználónak a díjhátra-
lékot rendezni, mert amennyiben ez nem történik 
meg, a MIHŐ Kft. jogi eljárást kénytelen megindítani, 
melynek további jelentős költségei vannak, amely 
szintén a fogyasztót terheli.

Külön említésre méltó az a kormányzati intézkedés, 
mellyel a lakossági rezsidíjakat csökkenti. Mint az a 
fogyasztóink számára is ismert, 2013. január 1-jétől 
kormányzati rezsicsökkentés keretében 10 százalék-
kal kevesebbe kerülnek a távhőszolgáltatás díjai.
Itt említeném meg, hogy a MIHŐ Kft. júniusban kéz-
besített számlájával egyidejűleg egy tájékoztató le-
velet is küldünk, melyben minden fogyasztót egye-
dileg tájékoztatunk arról, hogy január 1-jétől május 
31-ig milyen összegű megtakarítást jelentett a 10 
százalékos távhődíj csökkentése – adta hírül Nyíri 
László.
A kormányzat rezsicsökkentő intézkedései is hozzá-
járulhatnak a megoldáshoz, hiszen ha a számla ösz-
szege kisebb, akkor kevesebbet kell fizetni, így az 
esetlegesen felhalmozódott tartozás rendezésére is 
több juthat – tette hozzá Nyíri László.

HIrDETÉs

HIrDETÉs

„A lélek a forrása az egésznek”
A világ legkülönbözőbb tájain mu-
tatta be tehetségét a miskolci szüle-
tésű Kamarás Máté, aki ezúttal haza-
tér, s új oldaláról is bemutatkozik.

Kamarás Máté Miskolc jószolgála-
ti nagykövete lett, s júliusban haza-
tér, hogy egy számára is különleges 
musicalestet adjon az Aggteleki-
cseppkőbarlangban, de előtte „fes-
tőibb” oldalát is bemutatja a Her-
man Ottó Múzeum papszeri 
épületében, hiszen az énekes fest-
ményeiből nyílik majd kiállítás.

– Gyerekkorom óta foglalkozom 
vele, majd 17 évesen döntenem kel-
lett, hogy a képzőművészet vagy a 
színpad irányába induljak. Az ének-
lést választottam, de máig festek. A 
képeimen hangulatok, a lélek tónu-
sai, érzések jelennek meg – árulta el 
Kamarás Máté, aki szénnel, grafit-
tal, olajjal és akrillal dolgozik. 

Mint mondta, a festészet számá-
ra a nyugalom szigete. Olyan me-
ditatív állapot, amire rá kell han-
golódni. A tárlatra mindegy 100 
alkotásból választ a művész, szak-
emberek segítségével.

Több szempontból is különleges 
esemény lesz ez számára, hiszen 11 
éve távozott édesapja, aki grafikus-
fotóművész volt – a tárlaton kette-
jük alkotásait láthatja a közönség.

– Nagyon izgatott vagyok, mi-
lyen lesz a fogadtatás. A baráta-
im azt mondják, ugyanaz a hangu-
lat árad az alkotásaimból, mint ami 
színpadi fellépéseimnél érezhető. A 
lélek a forrása az egésznek. Az, hogy 
ez hogyan jut felszínre, az határozza 
meg a művészt – tette hozzá.

A tárlatmegnyitót követően – 
melyet július 5-én, pénteken tar-
tanak –, szombaton, különleges 
helyszínen énekel majd Kama-

rás Máté – az eseményre pedig ér-
keznek japán rajongói is. Az Agg-
teleki-cseppkőbarlangban több 
miskolci, borsodi vendégművész, 
barát is fellép majd vele.

– A barlangnak van egy sajátos 
hangulata. 12 oC van, cseppkövek 
között vagyunk, így külön díszlet 
nem lesz. Szerettem volna a japán 
rajongóimnak is speciális helyszínt 
mutatni, kíváncsi vagyok, mit szól-
nak, ha megismerik ezt és a szülő-
városom – tette hozzá.            Kiss J.
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Csaba-napok: egész napos 
kulturális kavalkád
Idén június 8-án, szombaton ren-
dezik meg a már nagy hagyomá-
nyokkal rendelkező Csaba-napo-
kat a Gárdonyi Géza Művelődési 
Ház parkjában. A programban 
szerepel mazsorett-felvonulás, 
gyermekműsor, de táncegyütte-
sek is fellépnek.

Mint Gonda Erikától, a Gárdo-
nyi Géza Művelődési Ház veze-
tőjétől megtudtuk, a Csaba-na-
pokat 2003. óta rendszeresen 
megtartják, ezzel a hagyomány-
nyal idén sem kívántak szakítani.

A Csaba-napokat idén június 
8-án, szombaton rendezik meg. 
10.00 órakor a Csaba vezér utca 
– Sütő János utca között mazso-
rettek felvonulásával veszi kez-
detét a program, majd a rendez-
vényt hivatalosan Kriza Ákos, 

Miskolc polgármestere nyitja 
meg. A Gárdonyi Géza énekkar 
fellépését követően pedig Csö-
bör Katalin országgyűlési képvi-
selő mond köszöntőt.

Lesz gyerekműsor, nótaszó, 
operett, tánc sokféle stílusban, 
bábszínház és kaszkadőr-bemu-
tató is. A juniálist olyan zene-
karok zárják majd, mint a The 
Dires együttes, a Miskolci Illés 
Emlékzenekar és a Reflex zene-
kar, egy utcabál keretében.

A Gonda Géza önkormány-
zati képviselő védnökségével 
és támogatásával megvalósuló 
rendezvény kísérő programjai 
között találunk vásárt, felfújható 
óriás csúszdát, trambulint, vár-
ból ugrálást szénakazalba, utazó 
vidámparkot és büfét is.

K. I.

Berekaljai juniális, 
süteménysütő versennyel
Egy igazi kuriózum, sütemény-
sütő verseny is a program része 
az idei Berekaljai juniálison, me-
lyet június 8-án, szombaton ren-
deznek meg a Honfoglalás park-
ban, ahol a fiatal és az idősebb 
generáció tagjai egyaránt talál-
nak majd kikapcsolódási lehető-
séget a számtalan kulturális prog-
ram között.

Mint Bartha György önkor-
mányzati képviselőtől, a prog-
ram egyik támogatójától 
megtudtuk, a süteménysütő ver-
sennyel azokat is szerették volna 
„megmozgatni”, akik a kulturá-
lis programokon és különböző 

fellépők előadásain kívül másra 
is vágynak.

Nem mindennapi lehető-
ség ugyanakkor, hogy a verseny 
nyertesének süteményét a zsű-
rizést is vállaló diósgyőri cuk-
rászda meghatározott ideig az 
üzletben árulni is fogja. Az első 
három helyezett kap díjat. 

A programban egyébként 
szerepel óvodások és iskolá-
sok műsora, bábszínház, has-
tánc- és breaktánc-bemutató is. 
Az egész program során – gon-
dolva a kicsikre – arcfestéssel és 
ugrálóvárral várják az érdeklő-
dőket. 

K. I.

Lakossági kérésre épül a járda

Felújítják a Győri kapuban ta-
lálható Újítók utca járdahálóza-
tát teljes, közel 500 méteres hosz-
szában. 

– Az utca többi lakója nevében 
is mondhatom, nagyon örülünk 
a járdafelújításnak, mindenki 
egyöntetűen támogatta az újra-
aszfaltozást – mondta el érdek-
lődésünkre egy ottjártunkkor 
éppen a kiskertjét gondozó idős 
asszony. – Nemcsak, hogy sok-
kal jobb lesz így közlekedni, de 
korábban télen, a hó eltakarítá-
sakor gyakran tönkrement a la-
pát feje az egyenetlen járda mi-
att. Most már ezzel sem lesz 
gond – tette hozzá.

Zsiga Marcell, Miskolc al-
polgármestere, a körzet önkor-
mányzati képviselője emlékez-
tetett, 2011-ben a Brigád utca, 
2012-ben az Andor utca újult 
meg teljes hosszában, most pe-

dig az Újítók utca járdahálóza-
ta került sorra. A lakók kérésére, 
és a képviselő ígéretének megfe-
lelően 460 méteren, mindkét ol-
dali járdát felújítják és leaszfal-
tozzák.

– Negyven éve épültek ezek 
a járdák, ezért úgy gondolom, 
hogy hosszú évek óta jogos 
igény volt a lakók részéről a fel-
újítás. A helybéliek kérték, ha a 
beruházási keret engedi, javítsuk 
ki a járdát. Annak teljes hosszá-
ban új szegélykövet raknak le, 
majd – az időjárás függvényé-
ben – megtörténik az aszfalto-
zás is. A beruházás összköltsége 
több mint 5,5 millió forint – is-
mertette az alpolgármester.

Zsiga Marcell hozzátette, sze-
retnék folytatni a beruházásokat, 
a lakók akaratával egyezően. A 
Báthori és a Zoltán utcán már fel 
is mérték a lakossági igényeket. 

K. I. | fotó: F. K. Cs.

Mezőőrökkel a külterületek biztonságáért
Az elmúlt másfél évtizedben 
jelentősen átalakult a mis-
kolci külterületek jellege. Ko-
rábban főként hétvégi házak, 
hobbikertek voltak ilyen te-
rületeken, aztán viszont egy-
re többen választották ál-
landó lakóhelyül ezeket az 
ingatlanokat. Megszaporod-
tak a bűncselekmények is, 
ezért 2007 nyarán a mezőőri 
szolgálat újbóli bevezetéséről 
döntött az önkormányzat. 

A mezőőrök a város külterületein 
folyamatos járőrszolgálatot látnak 
el, ellenőrzik egyebek mellett a lak-
címbejelentéseket, az ingatlanok ál-
lapotát, a parlagfüves területeket, az 
illegális szemétlerakásokat, beköl-
tözéseket a veszélyesebb helyeken. 
Arról is tájékoztatják a szolgálta-
tót, ha esetleg illegális áramvétele-
zést (áramlopást) tapasztalnak. Ez 
a fajta rendészeti tevékenység nagy-
fokú rátermettséget, helyismeretet 
igényel, s persze jó kommunikációs 
készséget is, hiszen a mezőőrök ese-
tében nagyon fontos, hogy megfele-
lő kontaktust tudjanak kialakítani a 
rájuk bízott terület lakosságával, in-
gatlantulajdonosaival. 

Nincs hiány kifogásokból
Minderről személyesen is meg-
győződhettünk, amikor részt vet-
tünk néhány külterületi ellenőr-
zésen. A legedzettebb mezőőröket 

is meghökkenti például, ha a sza-
bálytalanságok közül hármat-né-
gyet egy helyen találnak. Az olyan 
komplex kuriózumok, amikor sze-
métlerakást látni egy parlagfüves 
területen, a szomszédban illegális 
beköltözőkkel, akik lopják az ára-
mot. A kivitelezés jellege portán-
ként, ingatlanonként eltérő lehet, 
és persze kifogásokból sincs hiány. 
A beköltözők akkoriban általá-
ban árvíz sújtotta menekülteknek 
mondták magukat, akik épp most 
intézik a hivatalos bejelentkezést.

Ezzel esetleg meg lehetett úszni 
pár hétig, aztán ha már nagyon sű-
rűsödött a zaklatás, odébb álltak pár 
utcával vagy ingatlannal. A nap ki-
fogásaként jegyeztük fel, amikor 
egy fiatalember a Bábonyibércen 
úgy nyilatkozott: azért nem tudták 
még elintézni a hivatalos bejelent-
kezést, mert nem ismerik az ingat-
lan tulajdonosát, ahová beköltöztek. 

Bábonyibérc-Újtelepen egy sa-
játos állagú kalyibánál ellenben 
olyan professzionálisan lopták az 
áramot, hogy még villanyóra sem 
volt. A rossz seprűvel feltámasztott 
kábel háromféle huzalból volt ösz-
szetákolva, a háziak azt mondták 
rá, hogy tévéantenna. S így tovább, 
a trükkök gyakorlatilag kifogyha-
tatlanok, a mezőőröknek tényleg 
nagyfokú tapasztalattal, diplomá-
ciai érzékkel kell kiválasztaniuk a 
megfelelő eljárást. 

Lovas mezőőrök
Múlt év nyarán lovas mezőőrökkel 
bővítette a város a külterületi szol-
gálatot. Kriza Ákos polgármester 
akkor elmondta: ez egy újabb lé-
pés a biztonságos Miskolcért, ré-
sze annak a közbiztonsági intéz-
kedéssorozatnak, amelynek már 
egyre láthatóbbak az eredményei. 
A rendszeres ellenőrzések hatá-

sára csökken a rendbontások és a 
csendháborítások száma is. A lovas 
mezőőrök pedig a nehezen meg-
közelíthető, külterületi helyeken is 
ellenőrzéseket tudnak végezni, to-
vább erősítve a lakosság biztonság-
érzetét.

Miskolc külterületein addig 
nyolc mezőőr teljesített szolgála-
tot – gyalogosan, illetve autóval – 
hozzájuk csatlakozott a négy lovas, 
akik a kiválasztást, felkészítést, il-
letve a szükséges vizsgákat követő-
en kezdték meg a járőrözést a frek-
ventált részeken.

Az egyik lovas mezőőrpáros a 
Bábonyibércről indult ellenőrzés-
re Miskolc északi és észak-kele-
ti területeire, Diósgyőr, Pereces, 
Lyukó, Bábonyibérc, a Szentpéteri 
és a Zsolcai kapu térségébe. A má-
sik páros Miskolc déli és délkeleti 
részén, Szirma, Martin-kertváros, 
Hejőcsaba, Görömböly, Tapolca, 
Csermőke és Vargahegy külterü-
letén teljesít szolgálatot. Kijelölt út-
vonalukon egyebek mellett ellen-
őrzik az illegális szemétlerakást, a 
lakcím-bejelentéseket, fémszállí-
tást, és az ingatlanok állapotát is.

Idén, április 1-jétől új önkor-
mányzati rendészeti szerv kezd-
te meg tevékenységét Miskolcon, 
melynek alapját a közterület-fel-
ügyeleti és mezőőri szolgálat ké-
pezi. Az eddigieknél szélesebb in-
tézkedési jogkörrel, más irányú 
képzettséggel, képességgel komp-
lexen kezelve a közrend védelmé-
vel kapcsolatos feladatokat, együtt-
működve a rendőrséggel és a 
társhatóságokkal. 

Szepesi S. 

A tisztább parkért
Öt kutyaürülék-gyűjtőt helyeztek ki 
az elmúlt hónapban Diósgyőrben, 
az Árpád és Kuruc utca között elterü-
lő Pálosok parkjában. 

A tárolók telepítésére azért volt 
szükség, mert az ebtulajdonosok 
nem szedték fel kedvenceik után 
a piszkot. Ezért indítanak be egy 
mintaprojektet a Pálosok parkjá-
ban, melynek segítségével szeretnék 
rábírni a kutyásokat a szabályok be-
tartására. Egy hónappal ezelőtt öt 
kutyaürülék-gyűjtőt helyeztetett ki 
a parkban a kerület önkormány-
zati képviselője, Seresné Horváth 
Zsuzsanna, aki elmondta, rövid 
idő alatt érzékelhető a változás.

– Az idősek idejük jelentős ré-
szét itt töltik, a kisgyerekes csa-
ládok pedig minden nap lehoz-
zák csemetéiket a játszótérre, de 
az ebtulajdonosoknak is ez a leg-
közelebbi zöld terület. Ebből adó-

dott a konfliktus. A lakók beszá-
molói alapján a tárolók kihelyezése 
óta egyre gyakrabban lehet látni a 
zacskót kutyasétáltatóknál, akik fel 
is szedik a szemetet – mondta el 
portálunknak a képviselő.

A tárolókat hetente kétszer ürí-
tik, a szabályok betartását pedig 
közterület-felügyelők is figyelik.

S. P. | fotó: F. Kaderják Cs.

Gyermekrajzokkal dekorálják az aluljárót
Gyermekrajzok díszítik a jövőben a 
Jókai utcai aluljárót. A falak rendbe-
tétele május végén kezdődött, és jú-
nius első hétvégéjén már alkotások-
kal is gazdagodott az átkelő. 

Szabó Sándor, a térség önkormány-
zati képviselője a Miskolci Napló ér-
deklődésére elmondta, az elmúlt 
években nagy figyelmet fordított az 
aluljáróra, megújult a lépcső, meg-
javították a világítást, kitakarították 
a víznyelőket, rámpát létesítettek és 
többször ki is festették azt.

– Idén ismét szükségessé vált a 
felújítás, az jutott eszünkbe, hogy 
talán a gyermekek rajzait kevésbé 
csúfítják el firkákkal, mint az üres 
felületeket – mondta a képviselő.

A festést megelőzően a koszos, 
helyenként felpúposodott régi fes-
téket eltávolították, majd fehérre 
meszelték a falat.

– A falat aztán az elmúlt héten 
a Kossuth Lajos Evangélikus Ál-
talános Iskolából és a Fazekas Ut-
cai Általános Iskolából érkező, kö-
zel 20 fős gyerekcsoport díszítette 
Máger Ágnes festőművész és egy 
művésztanár vezetésével – mond-
ta Szabó Sándor.

A szemközti falfelületet – me-
lyet addig szintén lefestenek – jú-
nius 14-én és 15-én festhetik majd 
ki a gyerekek, a munkához továb-
bi iskolás csoportok jelentkezését is 
várják, a festék és az eszközök ren-
delkezésre állnak. Jelentkezni Sza-
bó Sándor önkormányzati kép-
viselőnél lehet, a 30/689-5875-ös 
telefonszámon.

Tajthy Á. | fotó: Mocsári L. 

Lecsófesztivál
Harmadszor rendezik meg a 
lecsófesztivált Miskolcon. A 
helyszín idén is a Majális park, 
a név viszont Miskolci Lecsó- 
és Pecsenyefesztiválra mó-
dosult, ugyanis idén először 
nemcsak a lecsó, hanem a laci-
pecsenye is középpontba kerül 
augusztus 3-án.  A szervezők 
elmondták, továbbra is ki-
emelt esemény a főzőverseny, 
melyen csapatok mérhetik 
össze a tudásukat lecsófőzés-
ben és pecsenyesütésben, ők 
még július 26-áig jelentkez-
hetnek kedvezményesen az 
m.janost@gmail.com e-mail 
címen és a 70/636-1091-es te-
lefonszámon.

Vandálok ellen
Sürgős intézkedést kért a közgyű-
lés legutóbbi ülésén Molnár Péter 
önkormányzati képviselő a Mese 
cukrászda melletti tér közbizton-
sági feltételeinek javítására.

Mint Molnár Péter elmondta, 
nagyon sok lakossági jelzést kap 
a téren garázdálkodó, vandál 
elemekről – a megrongált pa-
dok, felszedett burkolók is jelzik, 
hogy sokan járnak ide olyanok, 
akik nem rendeltetésszerűen, 
pihenésre használják a területet.

– A Vörösmarty utca kör-
nyéke itt lakótelepes övezet, kis-
gyermekes családokkal, így kü-
lönösen fontosnak érzem, hogy 
erősítsük a közbiztonságot a té-
ren – hangsúlyozta a képvise-
lő, elmondva, hogy szó van egy 
térfigyelő kamera telepítéséről, 
s az önkormányzati rendészet-

tel, polgárőrséggel is felvette a 
kapcsolatot, sűrűbb járőrözést, 
ellenőrzést kérve. Tavaly, kép-
viselői alapjából helyreállíttat-
ta a padokat A tér egy sarkában 
mintegy 10 négyzetméteren fel-
szedett díszburkolatot is újra le-
rakatta, s pótoltatta azokat a kis 
oszlopokat, amelyek megakadá-
lyozzák az autók behajtását.

– Az esti hangoskodás zavar-
ja mások nyugalmát, s ezen a for-
galmas területen az is nagyon 
fontos, hogy jó állapotú utcai pa-
dok várják a a pihenni vágyókat 
– emelte ki.                 Sz. S. | fotó: M. L.
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APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

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

Hirdetésszervezőink az alábbi címen érhetők el:
3530 Miskolc, Széchenyi u. 40. Fax.: 46/501-428
Tel.: 46/501-420 E-mail: hirdetes@miprodukt.hu

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Pályázó neve: Szimbiózis  
a Harmonikus Együtt-Létért Alapítvány
Projekt megnevezése: Kecsketenyésztő  
és házi sajtkészítő tanfolyam
Pályázat-megvalósítás helye: Miskolc
Megítélt összeg: 2 453 240 Ft
Projekt összköltsége: 3 025 240 Ft
Támogatás aránya: 81,09241 %
Pályázat megvalósításának kezdete: 
2013. március 20. 
Pályázat megvalósításának befejezése: 
2013. május 30.

Kecsketenyésztő és házi sajtkészítő 
tanfolyam került megtartásra Miskol-
con, a Szimbiózis Alapítvány szerve-
zésében 2013. 05. 08–11. és a 2013. 
05. 22–25. között. A tanfolyamra 20 
fő került kiválasztásra az ország min-
den részéből, magánszemélyek és 
olyan intézmények dolgozói, ahol fo-
gyatékossággal élőkkel foglalkoz-
nak. A Baráthegyi Majorság területé-
re szervezett oktatás során 2 x 10 fős 
csoportban elméleti és gyakorlati ok-
tatásokon vettek részt a jelentkezők. 
A 2 x 4 napig tartó rendezvényen el-
sajátították többek között a lágy, fél-

kemény, gomolya és a krémsajt ké-
szítéséhez szükséges eljárásmódokat, 
valamint a tejfeldolgozás folyamatát. 
A képzések során megismerkedtek az 
állattenyésztéshez szükséges techni-
kákkal, és az oktatók bevezették őket 
a tartástechnológia, takarmányozás-
tan rejtelmeibe, miközben mindkét 
témát felölelő egészségügyi ismerete-
ket kaptak. Az elméleti órákat gyakor-
lati foglalkozások követték, ahol a ma-
jorság istállóiban és tejkonyhájában 
megtanulhatták mindazt, ami egy si-
keresen működő otthoni kisgazdaság 
fenntartásához szükséges. A képzési 
ciklusokat elméleti és gyakorlati vizs-
gával zárták a résztvevők, amelyen 
mindenki eredményesen teljesített. 

A Baráthegyi Majorságban az adott 
képzés lezárult, de várhatóan folytató-
dik, hiszen a résztvevők még tovább 
szeretnék bővíteni ismereteiket a sajt-
készítés területén.

SziMbióziS
AlApíTváNy

Alap sminktanfolyam 2 x 2 órában  6600 Ft
„a smink  

minden nőnek jól áll”

indul: 
 június 10. és 17.  

17–19 óráig

Elérhetőség: 416-616, info@kekpuder.hu,  
www.kekpuder.hu, Miskolc, Petőfi tér 1.

Akció 2013. 06. 08-tól 2013. 06. 14-ig
 Régi ár: Új ár:
Air Wick freshm. készülék kpl. 2199 Ft 1599 Ft
Air Wick freshm. utántöltő 1099 Ft 899 Ft
Calgon vízlágyító 500 g, 1398 Ft/kg 879 Ft 699 Ft
Dosia gél, kapszula, 12 db-os, 67 Ft/db 999 Ft 799 Ft
Coccolino öblítő, 1 l 569 Ft 499 Ft
Veet szőrtelenítő krém, 100 ml, 9990 Ft/l 1250 Ft 999 Ft
Flóraszept foly. fertőtlenítő 1 l 469 Ft 399 Ft
Domestos fertőtlenítő 750 ml, 520 Ft/l 469 Ft 399 Ft
Cif folyékony súroló 360 g, 803 Ft/kg 339 Ft 289 Ft
Ariel mosópor, 4 kg, 825 Ft/kg 3499 Ft  3299 Ft

 
 
 
 
 

 

 

A rendezvényeken, igény esetén, vállalunk
hideg-, melegétkeztetést és büfészolgáltatást.

Bérelhetők továbbá kollégiumi szálláshelyek,  
tornatermek, szabadtéri sportpályák.

» Esküvők  » Tárgyalások 
» Ballagások  » Konferenciák 
» Osztálytalálkozók » Előadások 
» Halotti torok  » Kiállítások

és egyéb rendezvények lebonyolítására.

Ajánlatkérés és foglalás az alábbi elérhetőségeken:

Telefon: 06-46/500-061
E-mail: teremberlet@mkmkozpont.hu

A Miskolci Közintézmény-működtető Központ
(3525 Miskolc, Városház tér 13.)

Miskolc 25 pontján helyiségeket ad bérbe:

A NÉMETH EUROTRANS KFT. FELVÉTELT HIRDET
GYAKORLATTAL RENDELKEZŐ

NEMZETKÖZI  GÉPJÁRMŰVEZETŐK RÉSZÉRE

Elvárások (alkalmazási feltételek):
 „CE” kategóriás jogosítvány; PÁV  alkalmassági vizsga, belföldi és nemzet-
közi árufuvarozói vizsga, (GKI); digitális tachográfkártya; betöltött 21. élet-
év; ADR küldeménydarabos vizsga előnyt jelent.

Amit nyújtunk: 
l Szeptemberben vadonatúj gépjárműpark,
l Stabil háttér, tőkeerős cég,
l Korrekt, kiszámítható bérezés,
l Egyedülálló fizetési rendszer,
l Biztos megélhetés,
l AETR-rendelet szerinti munkavégzés,
l Céges mobiltelefon,
l Ingyenes gépjárművezetői személygépkocsi-parkoló.

Jelentkezni a szenteva@gmail.com email címre  
elküldött önéletrajzzal,  valamint a 06-30/222-9129-es  

telefonszámon lehet.

Apróhirdetés
Takarítást, vasalást, főzést, gyermekfelügye-
letet vállal, középkorú miskolci hölgy. Megbíz-
ható, pontos, rendszerető. Tel.: 06-70/949-7504.

Ikrei vannak, és jó lenne, ha segítene valaki az el-
látásukban? Ebben is segíthet a Miskolci Otthon 
Segítünk Alapítvány ingyenes szolgálata. Hívja a 
06-30/905-8113 számot.

Bogárirtó, ágyi poloska! Kiugróan fontos az ir-
tása. Csótány, hangya, molylepke, poloska men-
jen a pokolra. Rovar-rágcsálóirtást vállalok a 
HCCP programon keresztül. Teljes objektum irtá-
sa esetén garanciával. Érd.: 20/225-2241, 30/473-
0268, 70/506-7889.

Masszázs: frissítő-lazító-relaxáló svéd masszázs 
igényes masszőrhölgytől Miskolcon! Tel.: 06-
30/904-8020 .

Ne dobja ki, érték! Megunt, elromlott, hasz-
nált játékvasútját megvásárolom. Tel.: 06-20/444-
8560.

Hi-Sec és MEGA acél bizton sá gi ajtók már 54 900 
Ft-tól, továbbá nyílászárók (műanyag, fa, alumíni-
um) cseréje óriási kedvezménnyel, teljeskörű ár-
nyékolástechnikával. Tel./fax: 46/402-292, mo-
bil: 30/336-5528, web: www.aluport.hupont.hu, 
bemutatóterem: Miskolc, Bükk áruház I. emelet. 
Nyitva: h–p: 9–14 óráig, sz: 9–12 óráig.

Rovar- és rágcsálóirtás. Ágyi poloska, csótány, 
hangya stb. irtása garanciával. Magánszemélyek 
és közületek részére. Sáfrány Miklós, 30/822-0730.

l   fizika, földrajz, kémia, matematika, testnevelés szakos tanár 
l   szakoktató – hegesztő, pék, szakács és egészségügyi szak-

mák elméleti és gyakorlati oktatásához

A Szent Benedek Gimnázium SZKI és Kollégium  
Miskolci Tagintézménye  

pályázatot hirdet az alábbi munkakörökre:

Bővebb információ: 06-30/511-2954, 06-46/530-340  
sztbenedek.miskolc.ig@gmail.com
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„Az étkezés az edzések üzemanyaga”
Rovatunk júniusi „vendége” 
Francisco Paco Gallardo, a 
DVTK spanyol középpályá-
sa, aki hazája gasztronómiá-
jába enged betekintést, de a 
magyar konyháról alkotott 
véleményéről is beszámol ol-
vasóinknak.

– A legnagyobb különbség a spa-
nyol és a magyar konyha között ta-
pasztalataim szerint az, hogy Ma-
gyarországon sokkal háziasabbak 
az ételek, kidolgozottabbak, azaz 
hamisítatlan házi kosztot tesznek 
nap mint nap az asztalra. Hazám-
ban manapság sok ételt géppel ké-
szítenek, így az ennivaló veszít mi-
nőségéből – kezdte Paco.

Gallardo kedvence az édesany-
ja által készített puchero (becsi-
nált hússal és zöldséggel), a córdo-
bai salmorejo és a spanyol sonka 

(jamón), a magyar ételek közül pe-
dig a gulyást kedvelte meg legin-
kább. Az elsőként említett puchero 
hiányzik neki Miskolcon.

– Otthon főtt ételként készíti 
anyukám, de a paellát is imádom 
– folytatta. – Ha Sevillában jársz, 
ezeket, valamint a gazpachot nem 
hagyhatod ki. Emellett meg kell 
még említenem a friss, sült tenge-
ri halat, ami nagyon hiányzik Ma-
gyarországon.

Hazánkban a spanyol ételek kö-
zül a gazpachót kóstolta meg – mint 
mondja, más, mint otthon, de na-
gyon is jó.

– Sok étteremben készítenek 
spanyol ételeket, főleg az emlí-
tett gazpachót – teszi hozzá. – Én 
ugyanakkor azt vallom, Magyaror-
szágon a helyi ételeket kell enni, így 
ritkán kóstolgattam itt pátriám íze-
it. Egyébként szoktam otthon főzni, 
főleg, amióta egy barátomtól kap-
tam egy olyan speciális konyhai ro-
botgépet, ami gyakorlatilag elkészíti 
helyetted az ételt, miután beleraktad 

a hozzávalókat, és igazán finom ét-
ket tud kreálni – magyarázta Paco. 
– Szeretném, ha Magyarországon is 
megismernék ezt a gépet, mert igen 
praktikus, megkönnyíti a rohanó 
mindennapokat – állt ki a technikai 
újítások mellett a focista.

Spanyolországban nagy kultúrája 
van a közös, éttermi étkezéseknek, 

baráti összejövetelek épülnek erre, 
de Miskolcon is gyakran eljártak a 
társakkal a helyi vendéglátó egysé-
gekbe a spanyolok.

– Van egy kedvenc éttermem Se-
villában, Carlos Baena üzemelteti. 
Csodálatos, ezt is mindenképpen 
fel kell keresnie az Andalúziába lá-
togató magyaroknak.

Franciscót megkérdeztük a spor-
tolók, labdarúgók speciális étrend-
jéről is.

– Számomra az étkezés legalább 
olyan fontos, mint az edzés, rendkí-
vül lényeges a helyes táplálkozás. Én 
például sosem eszem gyorsétterem-
ben, nem fogyasztok sült krumplit, 
édességet, süteményt is csak nagyon 
ritkán, ünnepekkor. Az étkezés 
ugyanis az edzések és mérkőzé-
sek üzemanyaga. Azoknak a gyere-
keknek, akik futballisták szeretné-
nek lenni, azt ajánlom, egyenek sok 
gyümölcsöt és zöldséget. Az én ét-
rendem javarészt ezekből és tész-
tából áll – zárta tanácsadással Paco 
Gal lardo.                                             Soós P.

Gazpacho
Hozzávalók 5-6 személyre: 1 kg érett paradicsom; 1 
kis piros paprika; 1 cikk fokhagyma; negyed hagyma; 1 
uborka félig meghámozva; 1 citrom vagy ecet (ízlés sze-
rint); só, víz, extra szűz olívaolaj

Rendkívül egyszerű az elkészítése. Egy nagyobb tur-
mixgépbe betesszük a hozzávalókat, és 15-20 per-
cig mixeljük, hogy összeálljon. Közben bőven sózzuk 
a paradicsom miatt, és kóstolgatjuk. Az állagával le-
het játszani víz és/vagy kevés másnapos kenyér hoz-

záadásával. A paradicsomokat nem szükséges előtte 
meghámozni és kimagozni, csak a szárát távolítjuk 
el. Hidegen tálaljuk. Ha levesként fogyasztjuk, tehe-
tünk bele apróra vágott uborkát, hagymát, paprikát, 
de pohárból, frissítőként is ihatjuk, akár jégkockával. 
Tipp: a fokhagymát vágjuk ketté, és metsszük ki a 
gyökerét, így kevésbé lesz intenzív az íze.

Salmorejo
Hozzávalók 5-6 személyre: 1 kg érett paradicsom; 150 
ml olívaolaj; 20 dkg, egy-két napos fehér kenyér; 1 cikk 
fokhagyma; só
Maga az étel és elkészítése is hasonlít a gazpachohoz. 
A paradicsomokat összekeverjük a turmixgépben, 
majd hozzáadjuk a kis darabokra tördelt kenyeret, és 
tíz percig ázni hagyjuk. A gyökerétől megfosztott fok-
hagymát és az olívaolajat hozzáadjuk, összemixeljük, 
majd hűtőbe tesszük. Serrano sonkával, főtt tojással 
és apróra vágott zöldségekkel (ízlés szerint uborka, 
hagyma, répa, cékla, paprika) tálaljuk.

Puchero
Hozzávalók 4 személyre: 1 borjúlábszár; 2 csirke-
comb; 1 közepes darab szalonna; 1 darab sertésbor-
da; 1 darab sertésgerinc; 2 burgonya, négyfelé vágva; 
1 zeller; 1 póréhagyma; 5 répa; 4 marék csicseribor-
só; borsmenta
Előző este beáztatjuk a csicseriborsót. Megmossuk 
a csontokat, majd a burgonya kivételével betesszük 
a hozzávalókat egy nagy fazékba, és felöntjük víz-
zel. Amikor elkezd főni, leszedjük a habot a tetejé-
ről. Ezután hozzáadjuk a krumplit, és lefedjük a faze-
kat. Harminc percig főzzük, míg el nem kezd „sípolni” 
a fedő szelepe. Megkóstoljuk, hogy elég sós-e. Az ele-
jén nem érdemes fűszerezni, mivel, bár megmostuk 
a csontokat, tartalmaznak még sót. Tipp: ha harminc 
perc után túl sűrű lenne főztünk, adjunk hozzá vizet, 
és tegyük vissza a tűzhelyre. A csicseriborsót, a levest 
és a burgonyát mentával tálaljuk, mely különleges il-
latot ad, és kiemeli az ízeket. A húsokat és a szalon-
nát külön szedjük.

Sonka (jamón)
A sonkafogyasztásnak nagy hagyományai van-
nak Spanyolországban, és sokféleképpen is készí-
tik el. Az ibériai sonkát ibériai sertésből állítják elő, 
érlelése 8–36 hónapig tart. A legismertebb, ere-
detvédett névvel rendelkező ibériait Guijuelóban, 
Extremadurában és Huelvában készítik.
A másik legismertebb a hazánkban is egyre több he-
lyen kapható jamón serrano. Száraz, hideg hegyvidé-
ken érlelik, közkedveltek az Almería, Granada, Ávila 
és Salamanca környékén készülők. Észak-Spanyolor-
szágban füstölt változata is népszerű.

Kóstoló a keleti ízvilágból
A „fiatal”, ám annál népsze-
rűbb belvárosi leveses gurujai 
különleges, kissé csípős indiai 
csirkelevest ajánlanak.

A levesbár idén januárban nyitott, 
mivel felpörgetett világunkban 
egyre divatosabb lett az utcai étke-
zés. Itthon nagy hagyománya van a 
levesfogyasztásnak, de hogy még-
se legyen sablonos, úgy gondolták, 
inkább különleges, a magyarok számára nem megszokott levese-
ket főznek.

A helyi emberek nyitottak az újdonságra, más nemzetek levese-
it szívesen kóstolják és fogyasztják, ezért merik az olvasóknak aján-
lani ezt az ételt. A csirkeleves egy kissé csípős, ami az indiai konyhát 
egyébként is jellemzi, de egy kis curryvel és almával mégis nagyon 
ízletes és pikáns.

Indiai csirkeleves
Hozzávalók (4 főre): 2 fej hagyma; 1 kis 
szál póréhagyma; 3 evőkanál étolaj; 7,5 dl 
tyúkhúsleves; 1 db kis alma; 7,5 dkg hosz-
szú szemű rizs; 1 evőkanál currypor; 4 evő-
kanál paradicsompüré; 30 dkg főtt csirke-
hús; 20 dkg sárgarépa; 20 dkg fehérrépa; 
só, bors, citromlé, chilipor

A hagymát megtisztítjuk, és apró kockákra vágjuk. A póréhagy-
mát letisztítjuk, hosszában félbevágjuk, gondosan megmossuk, 
és csíkokra vágjuk. Az olajat serpenyőben felforrósítjuk, ebben 
a hagymát átsütjük, a póréhagymát hozzáadjuk, és keverés köz-
ben mintegy két percig pároljuk. A paradicsompürét hozzáadjuk, 
a tyúkhúslevest apránként hozzáöntjük, és az egészet jól összeke-
verjük. Hozzáadjuk a kockára vágott sárga- és fehérrépát. Amikor a 
zöldségek már majdnem megfőttek, a leveshez adjuk a meghámo-
zott, lereszelt almát, rizst és a curryport, majd az egészet gyenge 
hőfokon nagyjából 20 percig gyöngyözve főzzük. A főtt csirkehúst 
bőre eltávolítása után kockára vágjuk, és a levesbe tesszük, hogy át-
melegedjen. Végül sóval, borssal, citromlével ízesítjük. Ízlés szerint 
adunk hozzá chiliport.

a séf ajánlata ›››››››››››››››››››

HIrdetéS

HIrdetéS

Akció! Akció!
ÚJABB, NAGYSZABÁSÚ Akció kEZDÔDik 

JÚNiUS 5–17-iG VALAMENNYi cOOP ÜZLETÜNkBEN!
cOOP és import trappista sajt 1 kg 1399 Ft
Laura UHT tej 1 l, 1,5 % 159 Ft
Delma Extra margarin joghurtos 500 g 299 Ft

Egységár: 598 Ft/l

MiZo Top kakaó 450 ml 179 Ft
Egységár: 398 Ft/l

Lángolt kolbász 1 kg 1099 Ft
Füst. fôtt császárszalonna 1 kg 1299 Ft
Minden nap narancs-, szôlôízû szénsavas 
üdítôitalok 2 l 99 Ft

Egységár: 49,50 Ft/l

coca-cola 2 x 2 l-es 689 Ft
Egységár:172 Ft/l

Nyereményjáték!  
Ajándék: 1 db karkötôs üvegpohár

Tibi különleges csokoládé tej, ét, 
étcsokoládé-ananászkrém 100 g 169 Ft

Egységár:1690 Ft/kg

Paloma ôrölt vák. kávé 225 g 399 Ft
Egységár:1773 Ft/kg

cif súrolókrém 360 g 219 Ft
Egységár: 608 Ft/kg

Bonux mosópor komp. color 2 kg 999 Ft
Egységár: 499,50 Ft/kg 

…éS MéG SZÁMOS AkcióS TErMék, ExTrA AJÁNLATAiNk TörZSVÁSÁrLóiNkNAk!
kErESSE cOOP ÜZLETEiNkBEN!

Borajánló
A Dimenzió Borászat tulajdonosa, 
Kovácsné Drabant Katalin és férje 
számos rangos borversenyen ért el si-
kert. Tőlük kérdeztük: milyen borok 
illenek spanyol ételeinkhez?

A gazpacho és salmorejo leveshez 
könnyű, élénk savú, száraz fehérbor 
illik. Ajánlják a Dimenzió Borászat 
Igéző furmintját, melynek jellemző-
je az intenzív szőlővirágillat köny-
nyed ízvilággal, és a finom, élénk sa-
vak. Krémlevesekkel jól harmonizál 
a sherry, a száraz szamorodni is.

A pucheróhoz és az indiai csirké-
hez, mint főételként fogyasztott tar-

talmasabb levesekhez, lágyabb ka-
rakterű, zamatos fehér az ajánlás, 
ilyen a Tündöklő 2012-es évjárata.

A hosszasan érlelt spanyol son-
kához egy különleges minősé-
gű, helyi cherry illene leginkább. A 
jamón serrano igazi különlegesség 
az ínyenceknek, gurmandoknak, a 
tokaji aszú is kiváló párosítása lehet.
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Heti horoszkóp
Kos (03. 21–04. 20.) Komolyabb kihívásokat szeretne a hivatásában, jelenlegi munkáját ru-
tinból végzi, kezdi unalmasnak találni. Úgy érzi, felettesei nem bíznak meg önben eléggé, ezért nem 
kap nehezebb feladatokat. Jól tenné, ha többet törődne családjával, de inkább az együtt töltött időt 

kellene növelni, ne felesleges ajándékokkal kompenzáljon.

BiKa (04. 21–05. 21.) Kicsit megterhelőnek érzi feladatait, legalábbis túl összetettek a ké-
pességeihez képest. Ráadásul jobban szeret elmélyülten, lehetőség szerint egyedül dolgozni. A csapat-
szellem hiányzik önből. Magánéletében viszont nem vágyik az egyedüllétre, párjával szívesen jár el 

szórakozni. Ha szeret táncolni, ne habozzon, mert jó stresszoldó. 

iKreK (05. 22–06. 21.) Kicsit szétszórt mostanában, ez főleg a munkahelyén jelenthet prob-
lémát. A szájára sem árt vigyázni, lehet, hogy közlékenyebbé válik a napokban, mint kellene. A magán-
életét nem feltétlenül kell mindenkivel megbeszélni. Ha párját folyamatosan csak kritizálja, ő sem lesz 

túl kedves önhöz, így kapcsolatuk tovább romolhat.

ráK (06. 22–07. 22.) Úgy tűnik, egyre jobban elismerik a munkahelyén, legalábbis növekvő 
felelősséggel tartozik feladataiért. Van alkalma bizonyítani, hogy hosszabb távra tervez. Otthon fáradt-
sága miatt kevésbé lelkesedik az esti programok iránt, pedig jobban jár, ha nem bízza a barátokra ked-

vesét, nehogy kísértésbe essen, ha ön nélkül jár szórakozni. 

oroszlán (07. 23–08. 23.) Időben gondolja át, mit szeretne elérni, így most sem lesz 
probléma, hogy sikeres legyen, mivel céltudatosan kezeli a munkáját. Meggyőzően tud tárgyalni felet-
teseivel és kollégáival is. A szabadidő eltöltésére remek ötletei támadnak, családtagjai örömmel fogad-

ják. Barátai is szívesen látogatják, mert a gyermekeikre is gondol.

szűz (08. 24–09. 23.) Rendíthetetlenül kitart véleménye mellett, még akkor is, ha így sokan 
elfordulnak öntől. És végül kiderülhet, hogy megérte a kitartása, tehetségével kitűnhet kollégái közül. 
Otthon ideje már egy őszinte beszélgetésnek, fontos dolgokat kell megbeszélniük partnerével, hogy 

komolyabb problémákat megelőzzenek.

Mérleg (09. 24–10. 23.) Mivel mindig kifogástalanul dolgozik, kíméletlenül kritizálja a 
kevésbé precíz munkatársait. Kollégái közt akad, aki rosszabbul teljesít, ön pedig attól tart, hogy helyet-
tük is el kell látni a feladatokat. Ne rontsa népszerűségét a nyers fogalmazással. Feszült hangulata a csa-

ládi békére is rányomja bélyegét, veszekedés van kilátásban otthon is. 

sKorpió (10. 24–11. 22.) Rosszkedve átterjedhet a munkatársaira is, piszkálódó hangu-
lata az egész irodában megalapozza a következő napok munkatempóját. Párkapcsolatának sem hasz-
nál kritikus hozzáállása, kedvesének nem csak hibái vannak, pedig mostanában csak ezeket veszi ész-

re. Ha nem erősíti önbizalmát, kapcsolatuk is komoly veszélybe kerülhet.

nyilas (11. 23–12. 21.) Személyes varázsával mindenütt biztos sikereket ér el, főleg a hi-
vatásában. Szakértelme sem kérdőjelezhető meg, de a többiek is szívesen segítik, bármilyen problé-
mával fordul hozzájuk. A napokban bátran tárgyalhat főnökeivel is, meglepő eredményekre számít-

hat. Kedvesét továbbra is a tenyerén hordozza, kellemes közös időtöltést tervez. 

BaK (12. 22–01. 20.) Munkahelyi körülményei javulnak, felettesével és kollégáival is rende-
ződik viszonya. Sikeresen tudnak együtt dolgozni. Az eredményes napok megalapozzák hangulatát, 
családjával is sokkal kedvesebb, a közös programokat tudják úgy alakítani, hogy mindenki egyaránt jól 

érezze magát. Esetleg egy hosszú hétvége is összejöhet.

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Végre elismerik teljesítményét, megtérül befektetett energiá-
ja. Felettesei elégedettek a munkavégzésével, egyre nagyobb hatáskörrel ruházzák fel, nő a felelőssé-
ge. Ez szinte szárnyakat ad önnek, így akár több ember helyett is dolgozhat. A sok stresszt ideje lenne 

levezetni, ha alkalma adódik egy kis lazításra, használja ki a lehetőséget. 

HalaK (02. 20–03. 20.) A következő napokban a jól végzett munka érzése töltheti el, végre 
látja az eredményét az eltelt időszaknak. Meglehetősen kemény munkával érte el, hogy végre megbe-
csüljék és jutalmazzák teljesítményét. Családtagjait ne hanyagolja el, élvezze együtt velük a megérde-

melt szabadságát. Kapcsolódjanak ki egy közös utazás alkalmával. 

Ismeri Ön Miskolc  
új testvérvárosát?

Ismeri Ön Miskolc új testvérvárosát, Kayserit? Most induló négyrészes 
rejtvényünkben a török testvérvárossal kapcsolatos neveket, helyeket 
rejtettük el a megfejtésekben. A megfejtéseket együtt, egy levélben 
legkésőbb június 26-a 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 fel-
ajánlásában baseballsapkát és bögrét sorsolunk ki.3525 Miskolc, Nagy Imre u. 17.   Tel.: 46/412-142     

facebook/vilaglatoutazas

VÁR A TENGER, NAPFÉNY, BARCELONA...!!!

SPANYOLORSZÁG – COSTA BRAVA
Super last minute áron, csak

49 900 Ft/fő
06.19–29., 11 nap/ 8 éjszaka

utazás, szállás, félpanzió

MINDEN,  AMI UTAZÁS – EGY HELYEN!
www.vilaglatoutazas.hu, www.vilaglato.eu 

„Építsük újjá közösségeinket, építsük újjá a nemzetet!”
Június 4-én ünnepeljük a 
Nemzeti összetartozás nap-
ját. Miskolc vendége az el-
csatolt területek közül ebben 
az évben Erdély volt.

» folytatás az 1. oldalról
Miskolcon a mindszenti templom-
ban tartott ökumenikus istentisz-
telettel vette kezdetét a megemlé-
kezés. A programot a Vörösmarty 
Mihály Katolikus Általános Iskola 
diákjainak műsora nyitotta, majd 
a történelmi egyházak képvise-
lői szóltak az egybegyűltekhez. 
Ezt követően az ünneplők a Nép-
kertben található Országzászlóhoz 
vonultak. Ott Spielmann Sebes-
tyén Mihály történész, Erdély-ku-
tató Marosvásárhely történelmé-
ről szólt, s arról, hogy a magyarság 
megmaradt ott is, s szakszóval, túl-
élési stratégiát dolgozott ki a béke-
szerződést követő életre.

Csöbör Katalin országgyűlési 
képviselő ünnepi beszédében arról 
szólt, hogy a trianoni békediktátum 
kitörölhetetlen, máig feldolgozat-
lan nyomot hagyott Közép-Európa 
nemzeteinek, és elsősorban nekünk, 
magyaroknak a tudatában.

– Trianon a XX. század legna-
gyobb tragédiája. A nemzeti em-
lékezés azt a feladatot rója ránk, 
hogy segítsük Trianon döntései-
nek megértését és feldolgozását. 
Ugyanakkor lehetőséget ad arra 
is, hogy bebizonyítsuk: a nyelvé-
ből és kultúrájából erőt merítő 
magyarság e történelmi tragédia 
után képes a nemzeti megújulás-
ra, az előtte álló történelmi felada-

tok megoldására – emelte ki az or-
szággyűlési képviselő

Csöbör Katalin kiemelte, az Or-
szággyűlés megerősíti Magyar-
ország elkötelezettségét a magyar 
nemzet tagjainak és közösségeinek 
egymással való kapcsolatuk fenn-
tartására és ápolására. Továbbá az 
Európában elfogadott gyakorlatot 
alapul vevő közösségi autonómia 
különböző formáira irányuló ter-
mészetes igényének támogatására. 

Az országgyűlési képviselő be-
szédét követően, a népkerti Or-
szágzászlónál koszorút helyezett el 
Miskolc városának nevében Kri-
za Ákos polgármester, Kiss Gá-
bor, Pfliegler Péter és Zsiga Mar-
cell alpolgármester, Csöbör Katalin 
és Sebestyén László országgyűlé-
si képviselő, a Fidesz – KDNP mis-
kolci szervezete, a Miskolci Egye-
tem, a Magyar Honvédség helyi 
képviselete, s több lovagi rend és 
civil szervezet.

Ebben az évben Miskolc meghí-
vott vendége az elcsatolt területek 
közül Erdély volt, mely területet a 

megemlékezések során a marosvá-
sárhelyi Mentor Könyvkiadó kép-
viselte. A saját kiadásukban megje-
lentetett könyveket, publikációkat, 
plakátokat mutatták be június 4-én 
a Művészetek Házában. A követke-
ző hetekben az Ifjúsági Házban, a 
Görömbölyi és a Gárdonyi Műve-
lődési Házban, valamint a Vasgyári 
Közösségi Házban tekinthető majd 
meg a tárlat.

A Művészetek Háza Kortárs Ga-
lériájában a „Magyar vagyok… 
Határtalanul” című gyermekrajz-
kiállítás is megtekinthető, melyet a 
Komlóstetői Általános Iskola szer-
vezett. 

„Nem kell beszélni róla soha-
sem, / De mindig, mindig gondol-
junk reá” – Kriza Ákos, Miskolc 
polgármestere Juhász Gyula Tri-
anon című verséből idézte ezt a 
két sort a Művészetek Házában el-
mondott ünnepi beszéde kezdetén.

– A hazánkat szétziláló döntés 
után sokan elsiratták a nemzetet, 
nagy fájdalmukban nemzethalált 
vizionáltak. Csakhogy a magyar 

nem halt ki Európából! – hangsú-
lyozta a polgármester. – Sőt, ahogy 
Száraz György történész igen ér-
zékletesen megfogalmazta: Tria-
non ugyan valóban a történelem, 
„de amíg a határokon túl össze-
gyűlik csak tíz magyar gyermek 
egy óvodában, tíz férfi a kocsmá-
ban vagy a faluházban, tíz hívő lé-
lek az imaházban, addig élő való-
ság is” – idézte a történész szavait 
Kriza Ákos.

A Nemzeti összetartozás nap-
ját azokkal együtt ünnepeljük, 
akik az anyaország határain túl 
megőrizték közös anyanyelvün-
ket, közös történelmünket, közös 
hagyományainkat, emlékeztetnek 
népszokásainkra, közös életünk 
megannyi apró darabjára – fogal-
mazott.

Rajtunk a sor – hívta fel a fi-
gyelmet Miskolc polgármestere –, 
hogy a történelem újabb fejezeteit 
megírjuk, összeadva a nemzet va-
lamennyi tagjának tudását és ere-
jét városunk és az ország közössé-
ge érdekében. 

– Építsük újjá közösségeinket, 
építsük újjá a nemzetet! Dolgoz-
zunk együtt Magyarország és a ma-
gyar nemzet megújulásáért, hogy 
megerősítsük otthonunkat itt, a 
Kárpát-medencében – szólította fel 
a megemlékezőket Kriza Ákos.

A megemlékező szavak után 
„És mégis élünk…!” címmel em-
lékműsort tekinthettek meg az ér-
deklődők, amelyben közreműkö-
dött Lengyel Laura csellóművész, 
a Miskolci Cardinal Mindszenty 
Kórus, a Cantus Agriensis Kórus 
és a Montázs Drámapedagógiai és 
Közművelődési Egyesület.

Kujan I. | fotó: Mocsári L.
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Június 8. | szombat » Szabadidősport: 21. Bükki hegyimaraton – Kisgyörgy Ádám-
emlékverseny, nemzetközi terepfutóverseny. Csanyik, 8.00.

Június 9. | vasárnap » Kerékpár: Kondenzgyík maraton hegyikerékpáros országos 
ranglistaverseny. Csanyik, 8.00.

Június 15. | szombat » Vízilabda: OB I/B. MVSI – Szolnoki Dózsa. Kemény Dénes uszoda, 
10.00 » Vitorlázás: Honlap.hu kupa. Mályi tó, 10.00.

Június 16. | vasárnap » Vitorlázás: Honlap.hu kupa. Mályi tó, 9.00.

sportműsor ›››››››››››››››››››››››››››››››

Könnyes, csodás búcsú a diósgyőri spanyoloktól

A DVTK a 2012/2013-as 
szezontól, José Luque csa-
patkapitány és Fernando 
Fernández az aktív labda-
rúgástól, a közönség a ked-
venceitől, míg Kovac Zoltán 
megbízott vezetőedző a kis-
padtól búcsúzott a Pápa el-
leni 1–1-es döntetlennel – 
utódja Tomiszlav Szivics lesz.

Szebb utolsó mérkőzést otthon sem 
képzelhetett volna el José Luque – 
ezt egy hozzá igen közel álló sze-
mélytől, a feleségétől tudjuk. A 
DVTK spanyol csapatkapitánya, 
valamint honfitársa, a profi labda-
rúgást szintén befejező Fernando 
Fernández felejthetetlen „útrava-
lót” kapott a diósgyőri közönségtől 
– persze a harmadik hispán, Fran-
cisco Gallardo itteni munkásságát is 
megköszönték a hívek. 

Az ultráknak sikerült erre a mér-
kőzésre dűlőre jutniuk a klubveze-
téssel, végigszurkolták a találkozót, 
így fergeteges hangulat kísérte a pi-
ros-fehéreknek tét nélküli, a Pápa 
számára azonban az élvonalbeli tag-
ságról döntő mérkőzést.

A zárómeccs előtt a klub köszön-
tötte a két visszavonuló labdarúgót, 
a bevonulásnál Luquet két gyerme-

ke, David és Aroa kísérte be, majd 
az egész 90 percet átjárta a fiesta. 
Az ultrák „Gracias Luque gran 
capitán” (Köszönjük Luque, nagy 
kapitány) kiírással, valamint egy-
egy, a spanyolokat ábrázoló drapé-
riával rukkoltak elő, míg a napos ol-
dalon trombitával szólaltattak meg 
spanyol dallamokat, egy-egy óriá-
si Gallardo- és Fernando-mez is át-

vándorolta a lelátót, Luque egész tri-
bünös koreográfiát kapott, lufikból 
spanyol nemzeti színeket formázott 
a nép, de egy instant bikaviadalt is 
végigszurkolhatott a közel telthá-
zas drukkerhad. A napos állandó 
kiírásán pedig ez állt: „Köszönjük, 
hogy elhoztátok a futballt Miskolc-
ra!” (Gracias a Ustedes por traer el 
fútbol a Miskolc!)

A hármas sípszót követően egy 
órán keresztül köszöntek el köny-
nyek közt a szurkolók szeretett ka-
pitányuktól, aki addig nem ment 
be az öltözőbe, míg az utolsó fo-
tót, relikviát alá nem írta a kispad 
mögött is csak rá váró diósgyő-
rieknek. Aztán, amint belépett a 
klubházba, megkezdődött számá-
ra a civil élet, mely ugyancsak szo-

rosan kapcsolódik majd szeretett 
sportágához.

A mérkőzés egyébként 1–1-re 
végződött, a vezetést a Pápa sze-
rezte meg tíz perccel a vége előtt 
Griffiths szerencsés, Vadász Vik-
toron megpattanó lövésével, ám a 
hosszabbításban Kádár Tamás (a 
védővel szerződést hosszabbítot-
tak) első DVTK-s góljával egalizált 
– ekkor már két kapufán is túl volt 
a hazai csapat. Fernandót a 82., a 
csapatkapitányt a 87. percben hoz-
ta le Kovac Zoltán, hogy egy utol-
só vastapsot kapjanak a publikum-
tól.

A Pápa bentmaradt, a Siófok ki-
esett az élvonalból, a Diósgyőr a 10. 
lett. A vendégek nagy örömükben, 
tiszteletük jeléül az égbe dobálták a 
„rivális” búcsúzó 77-esét. Ilyet is rit-
kán látni hazai futballpályán. Apro-
pó, azt a bizonyos mezt sem láthat-
juk viszont DVTK-játékoson egy 
ideig, a 77-est ugyanis tíz évre visz-
szavonultatta a klub.

Soós P. | fotó: Mocsári L.

Maratoni hétvége Miskolcon
A 21. Bükki Hegyi Maraton – 
Kisgyörgy Ádám Emlékverseny 
elnevezésű hegyifutó-viadalt 
szombaton, a II. Kondenzgyík 
Maraton Miskolc névre keresztelt 
hegyikerékpáros országos rang-
soroló versenyt pedig vasárnap 
rendezik a Bükk erdei útjain.

A tavalyi versenyhétvégén kö-
zel 800-an álltak rajthoz – ebből 
440 futó –, a szervezők szerint az 
idén is biztosnak tűnik ez a lét-
szám az előnevezések alapján. A 
viadal nemzetköziségét német, 
szlovákiai és kínai maratonisták 
adják.

Zsiga Marcell, Miskolc spor-
tért is felelős alpolgármestere ki-
emelte, fontos a város folyama-
tos jelenléte a „futótérképen”.

– Az is szempont, hogy a vá-
roshoz kötődő versenyek egyé-
ni megmérettetést biztosítanak 
a labdajáték-szezon szünetében. 
A futás szellemileg is felfrissít a 

dolgos hétköznapokban, a ren-
dezvény pedig rávilágít, érde-
mes ezt a sportot űzni – hangsú-
lyozta a városvezető.

Szűcs István szervező el-
mondta, újdonságként két tá-
von – 15 és 30 kilométeren – 
teljesítménytúrát is bevezettek 
a programba. A központ a Ki-
rályasztalnál lesz, itt kezdődnek 
és végződnek a futók 10,5 kilo-
méteres körei. Idén is maraton 
(42,3 km, egyéni és négytagú 
váltó), félmaraton (21 km), il-
letve kismaraton (10,5 km) tá-
vot írtak ki.

Nagy András, a kerékpáros 
verseny főrendezője elmondta, 
a pálya megegyezik a 2012-essel. 
28 kilométeres körök lesznek, a 
bringások egy, két vagy három 
fordulóra (28, 56, 84 km) ne-
vezhettek. A kicsiknek az óvo-
dásoktól 14 éves korig gyer-
mekversenyt rendeznek szülői 
felügyelettel.                                S. P.

Korallok. 25 egyesület 576 utánpótláskorú versenyzője mérte össze 
tudását a május 31. és június 2. között megrendezett Mobilkor-Delfin 
Kupa országos szinkronúszóversenyen. A Korall Miskolci Szinkron-
úszó és Úszó Club kezdő versenyzői számos érmet szereztek Szőke 
Zsuzsanna, Vas Mónika és Madarász Fruzsina szakmai irányításával.

Meglepetést is okozhatnak
Az elmúlt napokban több fontos be-
jelentést is tettek a Work Force-DVTK 
női kosárlabda klubjának irányítói.

Az már eldőlt, hogy Miskolcon 
folytatja pályafutását Czank Tímea. 
Az előző szezonban még a Zala-
egerszeget választotta. Most azért 
mondott igent a hívó szóra, mert a 
diósgyőriek a nemzetközi poron-
don is vitézkedhetnek.

Piros-fehér szerelésbe öltözik a 
22 éves Bálint Réka, aki legutóbb a 
Szekszárd együttesében szerepelt, és 
16 pont fölötti átlagával a bajnokság 
legeredményesebb játékosa lett. A 
fiatal játékos augusztusban kapcso-
lódik be a közös felkészülésbe.

Szó van még a 25 éves Rebecca 
Tobin szerződtetéséről is. A 195 
centiméter magas játékos legutóbb 
a román bajnokságban szerepelt, 15 
pont fölötti átlagot ért el. Az viszont 
már eldőlt, hogy a két amerikai kö-
zül Brittainey Raven továbbra is itt 
marad. A tavalyi keretből egyéb-
ként két játékosnak van élő szerző-
dése: Bukovszki Mónikának és Sza-
bó Petrának.

Ugyancsak fontos hír, hogy a 
klub nyilatkozatban tudatta a Ma-
gyar Kosárlabdázók Országos Szö-
vetségével, hogy amennyiben hiva-
talos felkérés érkezik, indulnának 
a FIBA EuroCup Women 2013–
2014. évi küzdelmeiben.              D. L.

» Arany és bronz az Ek-ról! Szombaton az ausztriai Leibnitzben rendeztek judo Euró-
pa Kupát a junioroknak. Gercsák Szabina, a Hell-Miskolci Judo Club versenyzője a 63 kilogrammo-
sok mezőnyében arany-, Bartha Ákos (55 kg, Miskolci VSC) pedig bronzéremmel térhetett haza.

» Sikerek az országosról. Kilenc érmet, köztük három aranyat gyűjtöttek be az MVSC-
MVSI judo szakosztályának sportolói a szombaton, Baján megrendezett Országos Diákolimpiai 
Döntőn. Gecsei László tanítványai kemény küzdelmek során érték el sikereiket.

röviden ›››››››››››››››››››››››››››››››››››
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Június 8. | szombat
08.00 | Vitamin Nap. Enyedi úti autóparkoló.
10.00 | 84. Ünnepi Könyvhét és 12. Gyermek-

könyvnapok. Könyvtér
10.00–15.00 | Játékos gyermekfoglalko-
zások. 
11.00–12.00 | Könyvkészítés egy órában
10.00 | Vidám verses egyveleg, a Könyves 
Kálmán Általános Iskola műsora
10.30 | Pódium. Fecske Csaba, József Attila-díjas 
költővel beszélget Filip Gabriella könyvtáros
11.00 | Csernik Szende lábbábszínháza
11.45 | A Diósgyőri Alapfokú Táncművészeti 
Iskola néptáncműsora
12.30 | Pódium. Györgyei Géza íróval beszélget Fi-
lip Gabriella könyvtáros
13.00 | Az eLTE.vs Miskolci Dance Stúdió műsora

10.00 | I. Miskolci Könyvheti Aukció.  II. Rákóczi Fe-
renc Könyvtár

14.00 | III. Mi-Kor (Miskolci Korzó) Fesztivál. 
14.00 | Ünnepélyes megnyitó. Bábszínház.
14.30 | A 2013-ban, Miskolcon megrende-
zett gyermek- és diákszínjátszó találkozók 
minősített darabjaiból összeállított gálamű-
sor. Bábszínház.
16.00 | Maradj itthon!, kiállítás-megnyitó. 
Miskolci Galéria.
19.30 | Hallgass ránk!, zenés-táncos összeál-
lítás. Bábszínház.
20.00 | Gálazáró. Csodamalom Bábszínház.
21.00 | A Czemende Zenekar Maradj itthon! 
című dalának közös éneklése. Erzsébet tér.

10.00–21.00 | Csaba-napok. Gárdonyi Géza Műve-
lődési Ház parkja
10.00 | Mazsorettek felvonulása (Csaba vezér 
út – Sütő János u.)
11.00 | A Gárdonyi Géza énekkar műsora
12.00 | Helikoffer együttes gyerekműsora
13.00 | Jó ebédhez szól a nóta
14.00 | Ten Dance szalontánc-bemutató
15.00 | Gárdonyi néptáncegyüttes
15.00 | Operettek. Lévai Joli és Virág Gergő
16.00 | Bábelőadás
17.00 | Plyingcolours (kaszkadőr, parkour)
17.00 | Grand Dance táncegyüttes
18.00 | The Dires együttes
18.30–19.30 | Illés emlékzenekar
20.00–21.00 | Reflex zenekar, „utcabál”
Egész nap: vásárosok, felfújható óriáscsúzda, tram-
bulin, várból ugrálás szénakazalba, utazó vidámpark

14.00 | III. Komlóstetői Családi Nap
14.00 | Megnyitó. 
14.15 | Szeder úti óvodások műsora
14.45 | Szötyke, Komlóstetői Néptáncosok
15.00 | Ifiházi mazsorettek
15.30 | Komlóstetői Általános Iskola diákjai-
nak bemutatkozása
16.30 | Szertorna akrobatika
17.00 | Karate-bemutató (Kovács Marianna)
17.30 | Etka-jóga Káposztáné Zsóka vezetésével
18.00 | Dobszerda, Steel City Drummers
18.30 | Inercy Rock zenekar, Mezei Gergő
19.15 | Miskolci Dixieland
20.00 | A programot egész nap DJ keveri

15.00 | Berekaljai juniális. Honfoglalás park.
15.00 | Megnyitó
15.10 | Kisboldogasszony óvoda műsora
15.30 | Tekergő bábszínház
16.10 | Szent Ferenc iskola műsora
16.30 | Hastáncbemutató
17.00 | Őrző-védő kutyák bemutatója
17.30 | Breaktánc-bemutató
17.50 | Süteménysütés – eredményhirdetés
18.00 | Miskolci Musical Színház műsora

21.00 | Újra Elektróger. Bordeeval. Helynekem.

Június 9. | vasárnap
09.00 | Kézműves gyerekprogram. Vörösmarty.

Június 11. | kedd
16.30 | Írók, ha olvasók. Vendég: Serfőző Simon.  

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár.
17.00 | Slam Poetry. Helynekem.

Június 12. | szerda
16.00 | Építő közösségek. Bartók Művelődési Ház.

16.00 | Hollandia, a tulipánok országa. Rózsa 
György vetítéses előadása. Petőfi Könyvtár.

17.30 | Kiss Noémi: Ikeranya – az első év című 
könyvének bemutatója. Helynekem.

Június 13. | csütörtök
20.00 | Bohemian Betyars akusztik. Helynekem.

Június 14. | péntek
16.00 | Nyárköszöntő magyarnóta- és 

operettdélután. Vörösmarty Művelődési Ház.
17.00 | V. Regionális Népművészeti Kiállítás. Dél-

Dunántúl alkotói. Diósgyőri Kézműves Alkotóház.
18.00 | Demagóg Aranykor. Gyöngyösi Gábor kiállí-

tása. Helynekem.
20.00 | Szinva-Art Dance. Rákóczi-ház.
20.30 | Nyílt nap. Szabó Gyula Csillagvizsgáló.

Június 15. | szombat
10.00 | I. Helynekem Helyfoglaló Zenei Tehet-

ségkutató Fesztivál. Helynekem.
» további programok: minap.hu
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Június 10. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hír-
műsor 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.) 20.30–
06.00 Képújság.

Június 11. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 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 20.30–06.00 Képújság.

Június 12. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hír-
műsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc 
Ma (ism.) 19.25 Szabadegyetem: előadások Miskolcon 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30–06.00 Képújság.

Június 13. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, 
hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Promenád, a Miskolc Televízió kultu-
rális magazinja 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Kisfilm 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30–06.00 Képújság.

Június 14. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírmű-
sor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma 
(ism.) 19.25 Egészségpercek 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30–06.00 Képújság.

Június 15. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hír-
műsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportpercek (ism.) 20.00 Miskolc Ma 
(ism.) 20.30–07.00 Képújság.

Június 16. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 15.00 Sportközvetí-
tés felvételről 18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 18.25 Promenád, kulturális magazin 19.00 Krónika, hír-
összefoglaló 19.30 Kilátó, közéleti magazin (ism.) 20.00 Krónika, hírösszefoglaló 20.30–07.00 Képújság.

A miskolc televízió műsorA ››››››››››››››

progrAmAjánló ››››››››››››››››››››
Június 6–12. | 15.15 A Pingvinkirály; angol családi kalandfilm | 6 | (Béke-te-

rem) | 15.30 Boszporusz felett a híd; magyar dokumentumfilm | 12 | (Urá-
nia-terem) | 17.30 Egy veszedelmes viszony; feliratos, dán–svéd–cseh–
német történelmi film | 16 | (Béke-terem) | 17.45 Másnaposok 3.; amerikai 
vígjáték | 16 | (Uránia-terem) | 19.45 Volt egyszer egy család; feliratos, olasz 
film | 16 | (Béke-terem) | 20.00 Én és Te, kísérőfilm: Nagyanyám köldöke; 
olasz film | 16 | (Uránia-terem).

Június 13–19. | 15.15 Zambézia; dél-afrikai animációs vígjáték | 6 | (Béke-te-
rem) | 15.30 A zöld urai; amerikai animációs film | 6 | (Uránia-terem) | 17.30 A 
mennyországot választom; feliratos olasz életrajzi film | 12 | (Béke-terem) 
| 17.45 A.C.A.B. – Minden zsaru rohadék; feliratos olasz–francia akciófilm 
| 16 | (Uránia-terem) | 19.45 Emberrablás; feliratos dán thriller | 16 | (Béke-
terem) | 20.00 Halálos iramban 6.; amerikai akciófilm |16 | (Uránia-terem). 

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

minta: filmcím (felirat/szinkron) | korha-
tár | kezdési időpontok
A föld után (MB premier) | 12 | 11.00 
(szo–v), 13.15, 15.30, 17.45, 20.00 – 
22.15 (p–szo)
Halálos iramban 6. (MB) | 16 | 12.00 
(szo–v), 14.30, 17.00, 19.30, 20.30 – 
22.00 (p–szo)
A zöld urai (MB digitális 3D) | 6 | 
10.00 (szo–v), 14.00, 16.15, 18.15
A zöld urai (MB) | 6 | 12.00 (szo–v), 
20.00
Sötétségben – Star Trek (MB digitá-
lis 3D) | 12 | 14.15, 20.30
A nagy Gatsby (MB digitális 3D) | 12 | 
11.30 (szo–v), 17.00, 19.45

Kolibri kód (MB) | 16 | 12.15 (szo–v), 
16.30 (kivéve sze), 22.30 (p–szo)
Zambézia (MB) | 6 | 10.30 (szo–v)
Vasember 3. (MB digitális 3D) | 12 | 
15.00, 17.30, 20.00 – 22.30 (p–szo)
Croodék (MB digitális 3D) | 6 | 11.00 
(szo–v), 13.00
Másnaposok 3. (MB) | 16 | 10.15, 11.15, 
12.30, 13.30 (szo–v), 14.30, 16.45 (kivé-
ve sze), 14.15, 16.30 (sze), 15.45, 18.00, 
19.00, 20.15 – 21.15, 22.30 (p–szo)
A nagy nap (MB) | 16 | 14.00 (sze), 
14.15 (kivéve sze), 18.30

Magyarázatok: F – feliratos, MB – magyarul beszélő, 
KN – korhatár nélkül., pr – premier. A 13 óra előtti kez-
dési időpontok szombatra és vasárnapra, a 21 óra utáni-
ak csak péntekre és szombatra vonatkoznak!

cinemA city, plAzA – június 6–12. ››››››››››››››

» Vasárnap, 9-én lesz a martin-kertvárosi Jézus Szíve-templom búcsúja. A szentmisét 11 
órától Bosák Nándor debrecen-nyíregyházi megyéspüspök mutatja be. Vasárnap 11 órától lesz a ta-
polcai Sziklakápolna Jézus Szíve búcsúja. A szentmisét Pehm G. Antal ferences kistestvér mutatja be. 

» A minorita templomban vasárnap 9.30 órától tartják a hittanosok tanévzáró Tedeumát.

» A KÉSZ miskolci csoportja rendezésében kerül sor június 14-én, pénteken 17.30 
órai kezdettel a minorita rendház falán elhelyezett emléktábla megkoszorúzására, a szerzetesek 
szétszóratásának, elhurcolásának 63. évfordulóján. Ünnepi beszédet P. Csókay Károly jezsuita atya 
mond, és ő mutatja be 18 órától a szentmisét is a templomban. Közreműködik a Szent Ferenc kórus.

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

HirDetés

A Miskolci Operafesztivál programja
Június 14. | péntek
18.00 | Nyitóparádé. Városház tér – Széchenyi u.– 

Szinva terasz.
19.00 | Bartók Béla: A kékszakállú herceg vára 

– opera. Nagyszínház.
21.00 | Bartók Béla: A csodálatos mandarin | A 

fából faragott királyfi – balett. Nyári Színház.

Június 15. | szombat
11.00 | Szente Béla: Rigócsőr király – bábelő-

adás. Csodamalom Bábszínház.
15.00 | Giacomo Puccini: Turandot – operaklub 

(ingyenes). Játékszín.
17.00 | Gloria… – koncert John Rutter művei-

ből (ingyenes). Minorita templom.
19.00 | Orbán György: Bűvölet – opera-ősbe-

mutató. Nagyszínház.

Június 16. | vasárnap
15.00 | Leo Janacek: Katja Kabanova – opera-

klub (ingyenes). Játékszín.

19.00 | Vacsora Fehérben / „Dîner en Blanc” – 
flashmob. Helyszín a facebookon

21.00 | Jules Massenet: Don Quichotte – ope-
ra. Nyári Színház.

Június 17. | hétfő
15.00 | Alban Berg: Lulu – operaklub (ingye-

nes). Játékszín.
19.00 | G. Verdi: Traviata, I. felvonás (ingyenes). 

A helyszín egyelőre meglepetés.
21.00 | Camerata Miskolc Kamarazenekar 

hangversenye. Nyári Színház.

Június 18. | kedd
15.00 | R. Strauss: Ariadne Naxos szigetén – 

operaklub (ingyenes). Játékszín.
18.00 | Promenád-koncert (ingyenes). Nyá-

ri Színház.
18.00 | Tiszta forrásból – A Fazekas Utcai Általá-

nos Iskola hangversenye (ingyenes). Belvárosi 
református templom.

19.30 | Vajda János: Don Perlimplin | Don 
Cristobal – opera-ősbemutató. Nagyszínház.

Június 19. | szerda
15.00 | Benjamin Britten: Szentivánéji álom – 

operaklub (ingyenes). Játékszín.
21.00 | Carl Orff: Carmina Burana – koncert. 

Nyári Színház.
21.00 | Ezrek operája – G. Verdi: Traviata, II. fel-

vonás (ingyenes). A helyszín egyelőre meglepetés.

Június 20. | csütörtök
15.00 | Szergej Prokofjev: A Három narancs sze-

relmese – operaklub (ingyenes). Játékszín.
18.00 | Promenád-koncert (ingyenes). Nyá-

ri Színház.
19.30 | Ribnyikov: Juno és Avos – opera. Nagyszínház.

Június 21. | péntek
15.00 | Francis Poulenc: A karmeliták beszélge-

tései – operaklub (ingyenes). Játékszín.

19.00 | Iván Sára: Ez történt Bécsben – operett-
ősbemutató. Nagyszínház.

21.00 | Ezrek operája – G. Verdi: Traviata (in-
gyenes). A helyszín egyelőre meglepetés.

Június 22. | szombat
11.00 | Szente–Gulyás: Rigócsőr király – báb-

előadás. Csodamalom Bábszínház.
11.00 | Szilágyi–Horváth: Ostrom – operaver-

seny, I. döntős előadás. Kamaraszínház.
15.30 | Dobos Attila: Az ember tragédiája – 

opera, versenyen kívül. Kamaraszínház.
20.00 | Német: Hazug románc – operaver-

seny, II. döntős előadás. Kamaraszínház.
21.00 | Légyott – pÉN + TEk 13 (ingyenes). Dé-

ryné kert.

Június 23. | vasárnap
15.00 | Erich Wolfgang Korngold: A halott város 

– operaklub (ingyenes). Játékszín.
18.00 | Operaíró-verseny – gálahangverseny. 

Nagyszínház.
21.00 | ESŐNAP! G. Verdi: Traviata – a teljes ope-

ra (ingyenes).

Működik az INGYENES  
JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT!
Az „Észak-Magyarországi JOGPONT+ MINI” B.-A.-Z. megyében 12 jog-
pont-irodában működik, mely munkajog, társadalombiztosítási jog, társaság- 
és cégjog, családjog, közigazgatási jog, pénzügy- és adótanácsadás témakö-
rökben ingyenes jogtanácsadás nyújtásáról szól.

További információ az alábbi elérhetőségeken: 
KISOSZ 1134 Budapest, Kassák Lajos u. 69–71.
Tel.: 06-1-322-0464  Fax: 06-1-322-5299
Web: www.jogpontplusz.hu
E-mail: 2.em-jogpontmini@jogpontplusz.hu

TÁMOP 2.5.3.B-12/1-2012-0003

Jogpont cím  Jogász neve Ügyfélfogadás
Emőd, Hunyadi u. 27–29. Dr. Kónya Zsuzsanna Hétfő 15.00–19.00 (kéthetente)
Alsózsolca, Görgey u. 1. Dr. Kónya Zsuzsanna Kedd 15.00–19.00 (kéthetente)
Tokaj, Rákóczi u. 43. Dr. Gulyás Gábor Kedd 14.00–16.00
Putnok, Tompa u. 33. Dr. Mustos Lajos Csütörtök 16.00–18.00
Szikszó, Rákóczi u. 8. Dr. Gyöngyi István Péntek 13.00–17.00 (kéthetente)
Encs, Petőfi u. 62. Dr. Bratu Tamás Szerda 16.00–18.00
Tiszalúc, Széchenyi u. 2. Dr. Zemlényi István Csütörtök 15.00–17.00
Felsőzsolca, Szent István u. 21. Dr. Kónya Zsuzsanna Péntek 14.00–18.00 (kéthetente)
Mályi, Deák F. u. 29. Dr. Demeter Lajos Kedd 16.00–20.00 (kéthetente)
Szendrő, Hősök tere 1. Dr. Iván Zsolt Hétfő 16.00–18.00
Nyékládháza, Mikszáth K. u. 1. Dr. Demeter Lajos Hétfő 16.00–20.00 (kéthetente)
Aggtelek, Kossuth L. u. 8. Dr. Iván Zsolt Hétfő 13.30 – 15.30
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69 éve, 1944. június 2-án érte 
Miskolcot az első amerikai bomba-
támadás. 9 óra 10 perckor kezdő-
dött a légitámadás, amely a Zsolcai 
kapui ipartelepet és a laktanyákat 
érte. 206 halálos áldozata és 80 sú-
lyos sebesültje volt a bombázásnak, 
160 épület pedig megsemmisült. 

83 éve, 1930. június 6-án a föld-
művelésügyi miniszter, a megye, a 
város, az erdőkincstár, valamint a 
fővárosból érkezett vendégek és a 
sajtó képviselői jelenlétében „nyi-
tották meg” a Palotaszállót. A terve-
zett nagy reprezentáció és a minisz-
terelnöki jelenlét azonban elmaradt.

146 éve, 1867. június 8-án koro-
názták I. Ferenc József osztrák csá-
szárt Magyarország és társországai 
királyává. Az 1867. évi 12. törvény 
elfogadásával vagy szentesítésével 
(július 28.) kezdetét vette Ausztria 
és Magyarország „államszövetsége”, 
a dualizmus.

Hétforduló ›››››››

Szerelmes hangulatban
Radics Gigi, Király Linda, Király 
Viktor, László Boldizsár, Majsai 

Gábor, Pál Dénes és természete-
sen a Miskolci Szimfonikus Ze-
nekar – az illusztris társaság túl 

van a FeelHarmonic Love-on, az 
év koncertjén, amelyet Miskol-

con rendeztek meg, múlt pénte-
ken. A megaprodukciót követő-
en Kovács László karmester így 
nyilatkozott: „Az a közeg, amit 

létrehoztunk, mámorító volt. 
Másfél ezer ember volt, akik már 

az első pillanattól rajongásig jó 
hangulatban voltak. Félévnyi 

munka előzte meg a koncertet, s 
a befektetett munkának tökéletes 

gyümölcse lett.” Ezért sem cso-
da, hogy gondolkodnak a folyta-

tásban. (fotó: F. Kaderják Cs.)

bestseller ›››››››››››››››››››››››››››››››

Barry Sears – Bill Lawren: 
A Zóna – A táplálkozás 
menetrendje
Az Alexandra Kiadó gondozásában 
megjelent kötet a Zóna-diéta se-
gítségével mutatja meg, hogyan le-
het megszabadulni a súlyfeleslegtől. 
Barry Sears doktor diétája nem so-
rolható a hagyományos módszerek 
közé, hiszen elsőre meglepő lehet, 
de ahhoz, hogy az ember fogyjon, 
nem elsősorban a kalóriára, hanem 
az étel tápanyagtartalmára, vagyis a 
szénhidrát-fehérje arányra kell oda-

figyelnünk. Sőt, még zsírt is kell enni ahhoz, hogy a saját testzsír el-
éghessen. A sokévnyi kutatómunka eredményeként létrejött diéta 
Amerikából indult, ahol élsportolóknál és fogyni, gyógyulni kívá-
nóknál is bevált.

Dr. Barry Sears – Dr. Riccardo 
Pina közreműködésével: 
40 – 30 – 30: 
A Zóna-diéta a gyakorlatban
A kötet, melyet az elméleti útmu-
tatóhoz hasonlóan az Alexand-
ra Kiadó adott ki, a gyakorlatban is 
megmutatja a Zóna-diéta előnyeit, 
módját, kezdve az életre szóló kar-
csúságtól a jobb teljesítményig, a fo-
gyásig, a jó közérzetig. A Zóna-diéta 
minden eddigitől eltérő módon te-
kint az élelmiszerekre. Az egészség 
megteremtésének alapjait látja ben-
nük, melyek segítségével sikeresen megszabadulhat bárki a súlyfe-
leslegtől, hatékonyabbá válhat a mindennapokban, harcolhat az öre-
gedés ellen, és megelőzheti a komoly betegségeket.

Akkor és most… A DVTK-stadion képe a bulgárföldi lakóte-
lep egyik bérházának tetejéről. A kép 1969–1972 között készülhetett 
(a lakótelep 1966–1972 között épült). A labdarúgó klub – mint a vas-
gyáriak köre – 1910. február 6-án alakult. Két év múlva a tisztviselők 
is alakítottak egy atlétikai klubot, s 1938-ban jutottak el a sportágak 
egyesítéséig. 1928-ban már modernebb stadionban játszottak, s 1939 
nyarán is újabb stadiont avattak. „A vasgyárban épült hatalmas és kor-
szerű sporttelepről” cikkeztek az újságok. Amit a kép mutat – fedett 
lelátóval, azzal szemközt és oldalt kialakított szektorokkal, új statikai, 
elektromos és gépészeti megoldással – 1969-ben épült Dézsi János ter-
vei alapján. A pálya ekkor még nem volt körbeépítve lelátókkal, ez ké-
sőbbi modernizálás eredménye, mint a pályavilágító kandeláberek is.
(Sáfrány Gy. József képeslapja, Dobrossy István szövege, Mocsári László fotója)

„Olyan, mint a vonat, csak 
kicsiben”
Kicsik és nagyok élvezettel 
utaznak kisvonattal a fes-
tői tájakon, többek között 
Kébel József mozdonyve-
zető irányításával.

1920-ban indult el az első, még 
fával megrakott kisvonat Ga-
radnáról Miskolcra. Azóta az 
Északerdő által működtetett Lil-
lafüredi Állami Erdei Vasút leg-
főbb profilja az utasszállítás lett.

Kébel József gyermekkorában 
eldöntötte, kisvonatmozdony-
vezető szeretne lenni. Sokat dol-
gozott azért, hogy álma valóra 
váljon. Mozdonyszerelőnek ta-
nult, s dolgozott 13 évig, 14 éve 
pedig már az MK48-as kisvonat 
mozdonyát irányítja.

– Kenézlőn, még gyerek-
ként szerettem meg a kisvona-
tot. 1980-ban volt egy nagy ár-
víz, akkoriban barátkoztam össze 
a mozdonyvezetőkkel és volt sze-
rencsém, felügyelet mellett, 11 
évesen először mozdonyt vezet-
ni. Akkor eldöntöttem, ezt sze-

retném csinálni – mesélt a kez-
detekről a mozdonyvezető, aki 
kiemelte, sosem vágyott arra, 
hogy „nagy” vonatot irányítson.

Az 52 éves kisvonatmoz-
donyt, amely még Kenézlőről 
érkezett Miskolcra, kizárólag 
Kébel József vezeti. Mint mond-
ta, a gyerekek mosolya az, ami 
máig kivételessé teszi szakmáját.

– Sosem vágytam másra, csak 
arra, hogy kisvonatot vezethes-
sek. Ugyanolyan, mint a vonat, 
csak kicsiben. Sokkal nyugod-
tabb, emellett a gyerekek na-
gyon élvezik. Amikor moso-
lyognak rám, megköszönik az 
utat, és megígérik, hogy jönnek 
még, az mindennél többet ér – 
tette hozzá.       Kiss J. | fotó: F. K. Cs.

köztünk élnek ›››››››››››››››››››››››››››››››

Általános segélyhívó: 112; Felnőtt háziorvosi ügyelet: MISEK (Csabai 
kapu): 46/560-080; MISEK Diósgyőr: 46/531-799; Fogorvosi ügyelet (Csa-
bai kapu 9–11.): 46/555-666/1270; Gyer mek háziorvosi ügyelet (GYEK 
– Szent péteri kapu 76.): 46/412-572. Lelkisegély 116-123. Áldozatsegí-
tő vonal: 80/225-225. MIHŐ-ügyelet: 46/379-360. MIVÍZ-ügyelet: 46/519-
339. ÉMÁSZ-hibabejelentés: 40/42-43-44. Közterület-felügyelet: 46/502-
579. Közlekedési lámpák meghibásodása (0–24 óra): 46/514-949. In 
Memoriam Temetkezés (halottszállítás): 46/353-909, 30/677-7958. Állat-
egészségügyi Telep (kóbor, elhullott állatok): 46/345-103, 30/339-6549. 

közérdekű ›››››››››››››››››››››››››››››››

Boszporusz felett a híd
A dokumentumfilm az isz-
lám hétköznapokban rejlő 
szépségeket, a nyugalmat és 
a mindent átható hitet mu-
tatja be, de a „Boszporusz 
felett a híd” feltárja a nehéz-
ségeket, s a számtalan küz-
delmet is. Egyetlen nap ősi 
ritmusát követve, hajnaltól, 
az ébredéstől késő estig, az 
álmok kezdetéig nézhetjük végig az emberek életét a világörökség 
részét jelentő városok múltat őrző jelenében. Ősi mesterségeket, bib-
likus tájakat, nyüzsgő, sokszínű, élettel teli szukokat, medinákat, me-
cseteket és zarándokhelyeket láthatunk.

magyar dokumentumfilm, korhatár 12 év | Művé-
szetek Háza, Uránia-terem; június 6–12., 15.30

filmajánló ›››››››››››››››››››››››››››››››

Névadó – Bánki Donát
Diósgyőrben a Kuruc utcá-
tól északra húzódó, ke-
let–nyugat irányú ut-
cánk. Mellette halad el 
a lillafüredi kisvasút, 
amelynek itt van a di-
ósgyőri megállója.

Veszprém megyé-
ben, orvos családban szü-
letett, apja a szabadságharc 
főorvosa volt. A budapesti Mű-
egyetemen gépészmérnöki dip-
lomát szerzett. A Ganz gyárban 
szerkesztőmérnök, Csonka János-
sal a magyarországi motorgyártás 
megteremtője. (Benzinmotor, kar-
burátor, robbanómotor, elsőkerék-
meghajtású autó, gőzturbina, víz-
turbina tartozik egyéni és közös 

találmányaik sorába.) Nagy-
szabású tervet készített a 
Vaskapu vízierőművé-
nek elkészítésére, amely 
nyomtatásban is meg-
jelent. Gépszerkesztő, 
feltaláló, egyetemi ok-

tató volt, s a laboratóriu-
mi hallgatóképzés beveze-

tője. Munkásságát a Magyar 
Tudományos Akadémia levelező 
tagsággal ismerte el. (1859–1922 
között élt. Nevét Lőwingerről ma-
gyarosította 1879-ben szülőfalu-
ja nevére. Emlékét számos isko-
la, emlékbélyeg, 2009-ben kiadott 
emlékpénz és egy kisbolygó őrzi. 
Budapesten, a Farkasréti temető-
ben nyugszik.)                                D. I. 

Ovis olimpikonok. Szerdán rendezte meg a Miskolc Városi Di-
áksport Szövetség a II. Ovi Olimpia döntőjét a Generali Arénában. 
Nyolc óvoda tíz-tízfős csapata mérte össze gyorsaságát és ügyességét. 
„Akik ide eljutottak, már győztek, itt nincsenek vesztesek – hangsú-
lyozta megnyitójában Sebestyén László országgyűlési képviselő. Ered-
ményt azért hirdettek: a második ovis olimpiát a Szeder úti intézmény 
nyerte a Stadion úti és a Katowice sporttagóvoda előtt. (fotó: Juhász Á.)

Ha jogi problémájuk, kérdé-
sük van, küldjék el szerkesz-
tőségünk címére: 3525 Miskolc, 
Kis-Hunyad u. 9. A  bo rí tékra ír-
ják rá:  „Mindenkit érhet jog-
eset”. E-mail címünk: info@
mikom.hu. Dr. Strassburger 
Gyula és dr. Tulipán Péter ügy-
véd írásban válaszol!

jogeset ›››››››››››

100 éve írták…
„A Korona szálló emeleti díszter-
mében tartották tegnap a Miskolczi 
Székely Társaság felolvasó estélyét. 
A jótékony akció célja az erdélyi 
magyarság megmentése. (...) Üd-
vözlő beszédet Gálffy Ignác fel-
sőkereskedelmi iskolai igazgató, a 
társaság elnöke tartott. Az esten a 
Miskolczi Daláregylet és a zeneisko-
la tanárai is közreműködtek a meg-
hívott budapesti előadó mellett” – 
írta a Miskolczi Napló 1909. május 
18-ai száma.  Dobrossy István

www.alexandra.hu

Alexandra Könyvesbolt
3525 Miskolc, Széchenyi út 33.

Tel.: 46/505-231




