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Először jutott 
az Európa-liga 
selejtezőkörébe 
a DVTK.

A Népkertben már május elejétől működik a szökőkút, péntektől 
pedig a többi szökőkutat és csobogót is beindították Miskolcon.

Indul a szökőkútszezon

9.
oldal

Történelmet írt a DVTK

RENdEt, tIsztAságot A bElváRosbAN Is!

Tavaszi szél 2014 3.
oldal

Felszámolják 
a nyomortelepeket!

2.–3.oldal



A közbiztonság javításának érde-
kében született javaslatok között sze-
repelt Miskolc területén a közterületi 
térfelügyeleti kamerás rendszer meg-
figyelési pontjainak bővítése; infor-
matikai eszközök adományozása a 
rendőr-főkapitányság részére; 
a lakások bérletéről szóló 
önkormányzati rendelet 
módosítása; a közössé-
gi együttélés alapvető 
szabályairól és ezek 
megszegésének jog-
következményeiről 
szóló önkormányzati 
rendeletmódosítás, il-
letve a közbiztonság ja-
vítását szolgáló döntések 
meghozatala. A kamerák bőví-
tése mellett lényeges eleme az elfoga-
dott javaslatoknak az önkormányzati 
rendészet állományának és eszközeinek 
jelentős fejlesztése, illetve az elszlömö-
södött városrészek, a nyomornegyedek 
felszámolását célzó intézkedések.

Miklós Béláné aljegyző a vita előtt 
elmondta, 48 új munkatárssal, gép-
kocsikkal, eszközökkel erősítenék a 
rendészet működését, lennének olyan 
területek is, ahol 24 órás szolgála-
tot tartanának fenn. Több helyszínen 
erősítenék a gyalogos járőrszolgálatot, 
ilyen például az Újgyőri főtér és kör-
nyéke, de ilyen kiemelt terület a bör-
tön, a köztemetők és oktatási intézmé-
nyek környéke. De erősítenék az autós 

járőrözést is, illetve javasolják kutyák 
használatát, a lovas mezőőrök létszá-
mának emelését. A büntethetőség esz-
köze is fontos elem.

A rendészet létszámbővítését min-
den közgyűlési párt üdvözölte, a szo-
cialisták azonban rendőrőrsök nyitását 
hiányolták. Megoszlottak a vélemények 
a közterületi kamerák hatásosságáról 
és a nyomortelepek felszámolásáról is. 
Mokrai Mihály szocialista képviselő 
több ponton bírálta a tervezett intézke-
déseket, s annak a véleményének adott 
hangot, ezzel nem fognak eltűnni a 

szegregátumok. A bűnözést megszün-
tetni nem lehet, azzal együtt kell élni és 
törekedni a csökkentésére.   

A napirendek vitájának elején roma 
aktivisták, a baloldali képviselők támo-
gatásával, Varga Gergő (DK) képviselő 
aktív közreműködésével „Ne szavazd 
meg a kitelepítést”, „Szegények mindig 
lesznek köztetek!” feliratú táblákat tar-
tottak a magasba, így tüntetve a telep-
felszámolás ellen.

Az ellenzéki pártok képviselői külön-
bözőkképpen vélekedtek a kérdésről. A 
Jobbik szerint nem térítési díjat kelle-
ne fizetni, hanem egyszerűen kilakol-

tatni azokat a bérlőket, akik nem ren-
deltetésszerűen használták, használják 
az ingatlant, és megtéríttetni velük az 
okozott kárt. A Demokratikus Koalíció 
szerint viszont inkább a komfortfoko-
zat emelésére, oktatásra, és programok-
ra kellene pénzt fordítani.

Kiss János, a Fidesz frakcióvezető-
je szerint minden idők egyik legna-

gyobb, legjelentősebb közbiz-
tonsági csomagja került a 

közgyűlés elé. Nem csu-
pán összegét, hanem 

a döntések tartalmát 
tekintve is. A bűnö-
zés elleni harcban 
egy lépést sem tesz-
nek hátrafelé, a bű-

nözésnek nincs helye 
Miskolcon, még akkor 

sem, ha sokan megpróbál-
ják saját politikai érdekeiknek 

megfelelően „kiforgatni” azt, amiről 
ez a csomag szól. Kiss János kiemel-
te:  demagógia azt állítani, hogy in-
gyen meg lehet oldani az avult telepek 
problémáját. A miskolciak nagy része 
támogatja a napirenden lévő intézke-
déseket. Váradi Gábor, a miskolci ci-
gány nemzetiségi önkormányzat veze-
tője hozzászólásában úgy fogalmazott: 
húsz éve jelzik, hogy a telepeket fel kell 
számolni, áldatlan állapotok vannak. 
Látják, érzik, hogy nagy a baj, de vé-
leményük szerint humánusan, keresz-
tény módon kell hozzáállni a prob-
lémákhoz, mert emberekről van szó. 
Ne vegyenek mindenkit egy kalap alá, 
mert van, aki képes a beilleszkedésre.
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– A miskolci MSZP-frakció tag-
ja tegnap a közgyűlésen tiltakozott, 
roma jogvédőkkel egyetemben, a 
nyomortelepek felszámolását is tar-
talmazó közbiztonsági csomagunk 
ellen – mondta el pénteki sajtótájé-
koztatóján Soós Attila, a közgyűlés 

Fidesz – KDNP-frakciójának szóvi-
vője. 

Kiemelte, a Fidesz – KDNP kép-
viselőcsoport és a városvezetés to-
vábbra is eltökélt szándékában és 
a tegnapi közgyűlési vita is meg-
erősítette őket abban, hogy jó úton 

haladnak. A miskolciak túlnyomó 
többsége, roma polgártársainkkal 
egyetemben akarja a városi nyo-
mortelepeink megszüntetését, az él-
hető város kialakítását.  – A Jobbik-
nak üzenjük: mi nem osztogatunk, 
hanem jogszabályi kötelezettségün-
ket teljesítjük, amikor városi tulaj-
donú bérlemény megváltásáért bi-
zonyos pénzösszeget ajánlunk. De 
kifizetés csak akkor történik, ha az 
ott lakók a város közigazgatási ha-
tárain kívülre költöznek – hangsú-
lyozta Soós Attila. 

– Az MSZP-nek pedig azt üzenjük: 
mi nem fosztogatunk! A létrejövő 
egyezségek az ingatlanok elhagyása 
érdekében önkéntesek, szabad aka-
ratból köttetnek. Ugyanakkor nem 
állunk meg a város közbiztonságá-
nak erősítését szolgáló intézkedése-

ink megvalósításában sem. Tegnap 
óta már folyamatos, megerősített 
járőrszolgálatban vigyázzák több 
miskolci városrész, így például a szá-
mozott utcák és a DVTK-stadion 
közötti térségben lakók nyugalmát. 
Megvannak az első visszajelzések a 
diósgyőri lakosoktól, amelyek mind-

mind pozitívak. A városi rendésze-
tünk vezető munkatársai továbbra is 
várják a jelentkezését azoknak, akik 
az önkormányzati rendészetünk lét-
számbővítési lehetőségét kihasznál-
va, az állomány új tagjai lennének – 
tette hozzá a Fidesz – KDNP-frakció 
szóvivője. 

A bűnözőknek meg kell érteniük: 

Másképp vagy máshol 
kell folytatni az életüket!  
A közgyűlés előtt a Fidesz –  
KDNP-frakció részletes tájékoztatót 
tartott a tervezett közbiztonsági in-
tézkedések tartalmáról. Mint elhang-
zott: fel kívánják számolni a bűnözés 
melegágyának tekinthető, lakha-
tásra alkalmatlan nyomortelepeket, 
ugyanakkor jelentősen megerősítik 
az önkormányzati rendészetet is.

A nyomortelepek felszámolásá-
ra irányuló javaslat lényege, hogy a 
lakhatásra – különösen a gyermek-
nevelésre – alkalmatlan területek 
lakóinak felkínálják a lehetőséget: 
1,5–2 millió forintos támogatást kap-
hatnak az önkormányzattól, hogy él-
hető, komfortos körülmények közé 
költözzenek. Mivel Miskolcon ennyi 
pénzért nem lehet ilyen lakást venni, 
ezt a város határán kívül tudják meg-
tenni. A visszaélések elkerülése ér-
dekében a támogatás természetesen 
csak akkor járna, ha bizonyítanák 
a feltételek teljesülését. A rehabilitá-
ció tervezett területei közé tartoz-
nak a számozott utcák, Lyukóvölgy, 
a Szentpéteri kapu egyes tömbjei, és 

a Hideg sori területek is. Mindehhez 
szorosan kapcsolódik a Miskolci Ön-
kormányzati Rendészet technikai, 
jogi és létszámbeli megerősítése, mely 
szerint ötven százalékkal megemelik 
az önkormányzati járőrök létszámát. 
Bővíteni kívánják a városi rendészek 
intézkedési lehetőségeit, technikai 
felszereltségét is. Megfelelően felsze-
relt járművekkel, ha pedig szükséges, 
kutyákkal is. Fokozott, 24 órás jelen-
létet vezetnek be néhány frekventált 
területen: például az Újgyőri főtér és 
a stadion között, vagy a Fazekas ut-
cai büntetés-végrehajtási intézet kör-
nyékén.

Soós Attila frakciószóvivő kije-
lentette: – A városvezetés a végsőkig 
elszánt, nem csupán a lakosság biz-
tonságérzetének, de magának a biz-
tonságnak a megteremtésében is. 
Annak a szándéknak a megvalósulá-
sa, ami javaslataikban megfogalma-
zódik, mindenki érdeke. A renitens, 
vagy kifejezetten bűnöző életmód-
ra berendezkedett embereknek pe-
dig meg kell érteniük: másképp vagy 
máshol kell folytatni az életüket!  

Miskolciakkal a miskolci gettók ellen 

Miskolcon felszámolják  
a nyomortelepeket

Nagy visszhangot kiváltó köz-
biztonsági csomagot fogadott 
el Miskolc város közgyűlése 
csütörtöki ülésén. A döntések-
től nemcsak a közbiztonság 
jelentős javulását várják, de a 
város neuralgikus pontjairól a 
nyomornegyedek eltűnését is. 

Eligazítás az önkormányzati rendészeknél

A miskolci MSZP-frakció tagja együtt tiltakozott, roma jogvédőkkel  
a telepfelszámolás ellen
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A rend és a közbiztonság megte
remtése nélkül nincs sikeres állam, de 
támogatható önkormányzat sincs. A 
közbiztonság hiánya, a bűnözés tar
tós jelenléte lehetetlenné teszi az em
berhez méltó életet.

A Fidesz – KDNP miskolci frakció
ja a héten bejelentette, hogy az ön
kormányzat „fel kívánja számolni a 
bűnözés melegágyának tekinthető, 
lakhatásra alkalmatlan nyomorte
lepeket.” Ezzel egyidejűleg jelentősen 
megerősítik az önkormányzati ren
dészetet is, az előterjesztést már csü
törtöki ülésén tárgyalta a város köz
gyűlése.

A tervezet annak a felismerése, 
hogy egy önkormányzat hiába sikeres 
az élet számos területén, mégiscsak 
az a legfontosabb, hogy a polgárai 
biztonságban érezhessék magukat. 
Ez az intézkedéssorozat a Miskolcon 
élő jogkövető, tisztességes emberek 
elemi jogait hivatott biztosítani. 

Minden ilyen intézkedés vitákat 
vált ki, az egész kérdés sokszor átpo
litizálódik, de a város vezetése nem 

nézheti tétlenül 
az 1980as évek
től fennálló, tart
hatatlan helyzet 
további romlását. 
A miskolciak tű
rőképessége kezd 
elfogyni, így elke
rülhetetlenné vált 
a helyzet normalizálásának megkí
sérlése. A kisebbségeknek alkalmaz
kodniuk kell a többségi társadalom 
normáihoz. Ma már ezen az állás
ponton van Németország kancellár
ja, de NagyBritannia miniszterel
nöke is. 

Miskolc város vezetése a végsőkig 
elszánt a közbiztonság megteremté
sében. A deviáns, vagy kifejezetten 
bűnöző életmódot folytató emberek
nek a jövőben „másképp vagy más
hol” kell élniük, és tiszteletben kell 
tartaniuk az emberi együttélés sza
bályait meghatározó normákat és 
jogszabályokat.

Ezt a világon mindenütt megköve
telik.                                 TóTh Gy. LászLó

Az élhető Miskolcért

Kerékpáros járőrszolgálatot indított 
pénteken a Miskolci Önkormányza-
ti Rendészet.

Négy kerékpár segíti mostantól a 
közterület-felügyelők munkáját a bel-
városban, Miskolctapolcán és a diós-
győri vár környékén. A közterület-fel-
ügyelők közül hat embert választottak 
ki, velük indítják el a szolgálatot – 
mondta el Vincze Csaba, a rendészet 
igazgatója. – A kerékpáros járőrszol-
gálat elsőként jelenik meg vidéki vá-
rosban, hazánkban. A helyváltoztatás 
gyorsabb és hatékonyabb így, mint a 

gyalogos szolgálat esetében, ugyanak-
kor szeretnénk az ellenőrzött területek 
nagyságát is növelni – hangsúlyozta 
az igazgató. Hozzátette: a tapasztala-
tok későbbi áttekintése után bővülhet 
a kerékpáros rendészek száma.

A pénteki „starton” részt vett Kriza 
Ákos polgármester is. A városvezető 
kiemelte, a közbiztonság elsődleges 
Miskolcon. – Azt várjuk, hogy a ke-
rékpáros járőrözés által nyugalmasab-
bak legyenek Miskolc idegenforgal-
milag frekventált zónái. Addig nem 
nyugszunk, míg nem lesz rend és nyu-
galom a városban – emelte ki.

Drótgyára után tovább fejleszt 
Miskolcon a Gustav Wolf cégcso-
port. Szerdán délelőtt adták át a 
Gustav Wolf Briszi Gépgyár Kft. 
üzemcsarnokát, melyben a drót-
gyártáshoz szükséges berendezése-
ket fognak majd gyártani – tovább 
bővítve ezzel a miskolci foglalkoz-
tatottak számát is.

Két éve sincs, hogy a Gustav Wolf 
Miskolci Drótgyár Kft. megkezdte 
működését a vadonatúj üzemben a 
Miskolci Mechatronikai Ipari Park 
területén. A cégcsoport hamar el-
szánta magát a további fejlesztésre, 
szerdán már át is adták az első szom-
szédságában megépült második 
üzemcsarnokot, ahol a korábbi hat-
van mellett újabb húsz miskolci dol-
gozót alkalmaz a cég. Czomba Sán-
dor, foglalkoztatáspolitikáért felelős 
államtitkár az ünnepélyes átadón ki-
emelte: új munkahelyek létrejötténél 
nincs jobb üzenet. Megjegyezte, már 
az előző csarnok avatásán is érezte a 
német tulajdonoson, hogy hosszú tá-
von szeretne berendezkedni a térség-
ben és bővítésben, fejlesztésben gon-
dolkodik. A gépipar szempontjából 
pedig Miskolc és térsége kiváló kör-
nyezet, itt van az egyetem, jelen van-
nak a megfelelő szakemberek. Hang-
súlyozta, az átadás több üzenetet is 

hordoz, az üzem-
csarnok ugyanis 
egy munkahelyte-
remtő pályázat tá-
mogatásának segít-
ségével valósult meg. 
A kormány folyama-
tosan ír ki ilyen pályá-
zatokat és a 2010-es 2 milli-
árdhoz képest idén 13 milliárd forint 
értékben hirdettek nyerteseket. Hát-
rányos helyzetű térségekben külö-
nösen támogatják új munkahelyek 
teremtését, s az ilyen pályázatokban 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye az 
élen jár.

Ernst Wolf ügyvezető (alsó, kis ké-
pünkön) jelezte, Miskolcon még töb-
bet akarnak elérni, évi háromezer 
tonnára szeretnék bővíteni a gyártá-

si kapacitást. Hosz-
szú távra terveznek 
itt és máris a követ-
kező lépésen gon-
dolkodnak. Kriza 

Ákos polgármester 
arról szólt: 2010-ben 

egy határozott stratégia 
mentén kezdtek el dolgoz-

ni, és ennek most már kézzelfogható 
eredményei vannak. Olyan, modern, 
környezetbarát technológiákat hasz-
náló, magas színvonalú munkát vég-
ző üzemekre van szükség Miskolcon, 
mint amilyen a Gustav Wolf. Azért 
is lényeges ez a beruházás, mert jól 
mutatja a városvezetés és a kormány 
harmonikus együttműködését. Ezt 
szeretnék tovább folytatni a jövőben 
is, hangsúlyozta a polgármester.

Óriási sajtóvisszhangot keltett a mis-
kolci önkormányzatnak a nyomor-
telepek felszámolására elfogadott 
javaslata. 

„Megkezdik a miskolci gettók felszá-
molását” – ezzel a címmel tette közzé az 
index.hu csütörtök este negyed 10 után 
a miskolci közgyűlésről készült beszá-
molóját, amelyben a rendelettervezet el-
fogadásának ténye mellett arra is kitér: 
15 igennel, 4 nem és 7 tartózkodás mel-
lett szavazták meg a képviselők. Igennel 
szavaztak a Fidesz – KDNP képviselői, 
nemmel a Demokratikus Koalíció és a 
Jobbik képviselői, míg az MSZP képvi-
selői tartózkodtak.

A másik nagy hírportál, az origo.hu 
is csütörtök este közölte: „Megszavaz-
ták a miskolci nyomortelepek felszámo-
lását”. A cikkben emlékeztetnek, a Fi-
desz – KDNP miskolci önkormányzati 
frakciója kezdeményezte „a miskolci 
gettók és nyomortelepek felszámolását, 
elsősorban azért, hogy biztonságosabb, 
élhetőbb legyen a borsodi megyeszék-
hely”.

Az origo.hu egyébként nemcsak köz-
gyűlési tudósítást, de helyszíni riportot 
is közöl a téma kapcsán, amiben meg-
szólaltatnak több, a számozott utcák-
ban, illetve a környéken élőt. Van, aki 
kijelenti, ő nem menne vidékre, mert: 
„a ház tiszta és takaros, a gyerekeknek 
van kert, az iskola pedig a közelben 
van”. Egyébként pedig „csak olyanba 
szabad lakni, amit az ember ki tud fi-
zetni”. Van, aki a munkahelye miatt 
nem hagyná itt Miskolcot. Ugyanak-
kor bőven idéznek ilyeneket is: „Nekem 

épp a minap lopták el a harmincezres 
biciklimet”, másnak „rögtön az első na-
pokban megpróbálták kirabolni a fele-
ségét”.

Felszámolják a miskolci nyomortele-
peket, adta tudósítása címéül az mno.
hu; Nincs tovább: felszámolják a mis-
kolci gettót, írja a hetivalasz.hu – Meg-
szavazták Miskolcon a nyomortelepek 
felszámolását, ez a 444.hu címe; Mis-
kolc: megszavazták a város nyomortele-
peinek felszámolását – ez pedig az atv.
hu beszámolójáé.

Idén is megtartották Miskolcon a „Tavaszi szél” 
takarítási akciót. Pénteken az Erzsébet téren és 
az avasi templom környékén, a polgármeste-
ri hivatal és a Miskolc Holding Zrt., valamint 
tagvállalatainak munkatársai padot festettek, 
virágot ültettek, szemetet szedtek.

Tavaly Hejőcsaba volt a közös takarítás helyszí-
ne, idén a belváros, az Erzsébet tér és az avasi temp-
lom környéke következett.  

A négy éve indult szemétszedési és takarítási 
akció elsődleges célja mindig egy-egy adott terü-
let megtisztítása, rendbe tétele. Ugyanakkor nem 

titkolt cél az sem, hogy a közös munkával felhív-
ják a figyelmet a környezetünk védelmére. A mos-
tani akcióban mintegy 100-an vettek részt, Kriza 
Ákos polgármester mellett jelen volt a városvezetés 
több más tagja, önkormányzati képviselők, a pol-
gármesteri hivatal és a Miskolc Holding, valamint 
a tagvállalatok munkatársai – összesen mintegy 
száz fő.

Miskolc polgármestere az Erzsébet téren meg-
tartott péntek reggeli gyülekező alkalmával ki-
emelte, ilyenkor tavasszal újjáéled a természet, és a 
városnak is meg kell újulnia. Hozzátette, a tavaszi 
takarítási, városrendezési akcióval jó példával kí-

vánnak elöl járni. „Köszönöm mindenkinek, 
hogy eljöttek!” – zárta szavait Kriza Ákos.

Az akcióban résztvevőket három csoport-
ra osztották: akik az Erzsébet téren maradtak, 
azok az ott található utcabútorokat – a pado-
kat, asztalokat – festették le, valamint virágo-
kat – petúniát és borostyánt – ültettek. Az avasi 
templom környékén pedig szintén virágokkal 
tették még szebbé a környezetet, de lecserélték a 
padokat, és összeszedték a szemetet is a Pap-
szer utcai térfelügyeleti központ mögötti 
területen.

K. I. | foTó: J. á.

Jó péLdáVaL JárTaK eLöL – TaVaszI TaKaríTás a beLVárosban

járőrszolgálat indult
KeréKpáros ÚJabb csarnoK, 

újAbb MunkAhelyek
A GustAv 
WoLfnáL

„Felszámolják a miskolci gettót!”
saJTóVIsszhanGoK
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Szép konyhakertek versenye 
– az erkélytől a zártkertekig

Az erkélyeken természetesen 
korlátozottabbak a lehetősé-
gek, de – legkisebb kategória-
ként – a csak cseréppel, ládá-
val vagy dézsával gazdálkodók 
is kapnak lehetőséget. Utá-
nuk következik a mini, 10–50 

négyzetméter közötti terület, 
majd a vegyes, tehát zöldség 
és gyümölcs termesztésére is 
alkalmas, illetve a csoportok, 
szervezetek által megművelt 
kertekig lehet pályázni. A kert-
ben minimum 5, az erkélyen 5 
edényben elhelyezett, 3 külön-
böző konyhakerti növény ter-
mesztése feltétele a versenyen 
való részvételnek. Az elbírá-
lásnál szempont a szép, gyom-

mentes környezet, a termények 
jó minősége. Jelentkezni május 
26-áig lehet a miskolci polgár-
mesteri hivatal Beruházási és 
Városüzemeltetési Osztályán 
beszerezhető vagy a miskolc.
hu oldalról letölthető jelentke-
zési lap leadásával a beruházá-
si osztályon. Kategóriánként az 
első három helyezett értékes, a 
kertben használható tárgyju-
talmat kap.

Öt rendelő korszerűsítésére nyert el 100 
százalékos támogatást Miskolc önkormány-
zata, összesen mintegy 300 millió forint ér-
tékben, így egy-egy épület megújítására, a 
szolgáltatások minőségének növelésére 60 
millió forintot fordíthatnak. A Győri kapui 
gyermekorvosi rendelőben már márciustól 
folyik a munka. Hétfőn, május 12-én pedig 
két újabb épület korszerűsítését kezdik el. 

A Fábián utcán a háziorvosi körzetekben 
a megszokott módon és időben folyik majd a 
rendelés a felújítás alatt is – egy kivétellel. Ba-

kos Ilona körzete a munka idejére a Szentpéteri 
kapu 66. szám alatti rendelőbe költözik. Ennek 
telefonszáma: 46/320-187, rendelési idő: hétfőn, 
kedden és szerdán 8–12 óra között, csütörtö-
kön 15–18, pénteken 12–16 óra között.

A Latorca utcai rendelőből a felújítás idejé-
re Hajdú Gabriella gyermekorvosi rendelése 
és Jakóné Kugler Bernadett védőnő a szirmai 
orvosi rendelőbe (Miskolci út 77.) költözik, vál-
tozatlan rendelési idővel. A felnőtt háziorvo-
si rendelések továbbra is a megszokott helyen, 
változatlan rendelési időben vehetők igénybe.

Megújul a Latorca és a Fábián utcai rendelő is

Nemcsak zártkertek vagy 
valódi, ház melletti kony-
hakertek, hanem bal-
konok beültetésével is 
lehet pályázni A legszebb 
konyhakertek verseny-
re, amelyhez Miskolc is 
csatlakozott. A cél igen 
egyszerű: mindenkit ösz-
tönözni arra, hogy maga 
és családja számára mi-
nél több zöldséget, gyü-
mölcsöt termesszen.
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Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata idén 
is megszervezte – immár második alkalommal – a Nemzetiségi Ön-
kormányzatok Ökumenikus Találkozóját. A rendezvényt április 26-án, 
szombaton, délután két órától tartották, a Győri kapui görög katolikus 
templom kertjében.                                                            Fotó: F. KaderjáK Cs. 

Még el sem vállalta Hamar Zsolt a Miskolci Szimfo-
nikus Zenekar zeneigazgatói és vezető karmesteri felké-
rését, április végén már azt jelentette be, hogy távozik 
az együttestől. A Wiesbadenben dolgozó Hamar Zsolt 
év elején kiadott közleményében azt írta: „A felkérés 
megtisztelő, a zenekar támogatása számomra több mint 

megható.” A közös munka meg is kezdődött, ám mint 
megtudtuk, a tárgyalások végül nem jártak sikerrel, így 
a felkérést, bármennyire szerette volna elvállalni, visz-
szautasította. Hamar Zsolt utódja még nincs meg. A 
csütörtöki közgyűlésen zárt ülésen tárgyaltak a posztra 
történő pályázati kiírásról a városvezetők.

Június 13-án kezdődik a Bartók 
Plusz Operafesztivál Miskolcon, 
kilenc napra ismét megtelnek Mis-
kolc utcái zenével. Szó szerint.

Most is lesz Ezrek operája, azaz in-
gyenes szabadtéri előadás, méghozzá 
az egyik legnépszerűbb szerző egyik 
legnagyszerűbb alkotása: Verdi Ai-
dája.

Annak idején a péklegények is a 
mű bevonulási indulóját fütyülték 
– de mikor fütyülnek majd mai 
operadallamokat?

– Remélem, hogy efelé hala-
dunk – feleli a „péklegényes” 
felvetésre Kesselyák Ger-
gely fesztiváligazgató. – Biz-
tos, hogy még nem értük el a 
célt, ám ezért vagyunk, és ha 
elérjük, akkor majd új célokat 
tűzünk ki magunk elé. Úgy hi-
szem, Miskolc már ezelőtt 14 év-
vel, sőt még hamarabb, 1997-ben, az 
operatagozat létrehozásával megtet-
te az első nagy lépést. Büszkén mon-
dom, és a miskolciak is legyenek rá 
büszkék: amikor bemutatunk egy 
operát a Miskolci Nemzeti Színház-
ban, akkor az huszonkétszer is megy 
– ezt mindenhol irigykedve hallgat-
ják azok a szakemberek, akik tudják, 
hogy milyen ma az opera helyzete. 
Ezért kimondhatjuk: 1997 óta Mis-

kolc úttörő szerepet játszik az opera 
újrapozícionálásában.

– A fesztivál annak bebizonyítását 
is zászlajára tűzte, hogy létezik kor-
társ népopera. Ennek érdekében szá-
mos ősbemutatót is tartottak, és tar-
tanak az idén is.

– Az ősbemutatók a legnehezebbek, 
hiszen nincs tapasztalat. A fesztivál, a 
szerzők és a közönség közötti bizal-
mon alapulnak. Selmeczi György Bi-
zánc című operája több szempontból is 
kivétel lesz. Ezt úgy definiáltuk, mint 
kísérletet új nemzeti opera megterem-

tésére. Herczeg Ferenc drámája alap-
ján egy aktuális, de történelmi opera 
lesz. Selmeczi György ebben a darab-
ban megtalálta az egyensúlyt, a szak-
ma elvárása és a popularitás között 
járható ösvényt. De itt tartjuk példá-
ul a filmzeneíróként ismert Nino Rota 
operájának, a Milliomos Nápolynak 
magyarországi ősbemutatóját is.

– Ugyanakkor idén pihentetik a 
színpadi Bartók-műveket. Miért?

– Az elmúlt 13 év alatt elhoz-
tuk ide a környék számottevő 
Bartók-előadásait, így nem 
árt most egy pihenőév. És 
úgy gondolom, hogy előbb-
utóbb fel kellene építeni egy 
nagy Bartók színpadi trilógi-
át, csak ez nagyon sok pénz. 
Remélem, azért már jövőre el 

tudunk indulni efelé. Ugyan-
akkor vannak még rejtett kin-

csek, lehet még olyan műveket 
találni, amiket keveset játszanak. 

Ilyen például a Kossuth szimfonikus 
költemény, vagy a 3. zongoraverseny, 
aminek a hangzásvilágát valószínű-
leg nem érzi majd disszonánsnak a 
közönség. Kialakult az a kép, hogy a 
XX. századi komolyzene egyszerűen 
fogyaszthatatlan, leginkább idege-
sítő valami. Mi viszont olyan kima-
gasló műveket akarunk bemutatni, 
amelyekre ez az állítás nem áll!

Immár harmadjára rendezte meg idén Nánási-Kocsis Norbert ön-
kormányzati képviselő a „Virágosítsuk fel a Szentpéteri kaput!” el-
nevezésű akcióját, melynek keretében az igénylők ingyen juthattak 
muskátlihoz. Az akciónak mindig nagy sikere van, most is elfogyott 
az ötszáz tő muskátli, sőt, plusz 150-et is rendelni kellett.

Nánási-Kocsis Norbert kedden 
délután az osztás helyszínén elmond-
ta: az első évben még maradt néhány 
tő, amit intézmények kaptak meg. A 
tavalyi nagy érdeklődés után azon-
ban idén már előre jelezni kellett az 
igényt és sorszámokat is osztottak. 

Olyan sokan jelentkeztek, hogy vé-
gül 550 muskátli érkezett a teher-
autón, hogy mindenkinek jusson, 
külön száz tövet pedig az Őszi Nap-
sugár Idősek Otthona is kapott, hogy 
szépen kidíszíthessék az intézményt.

A tervek szerint a nyár közepé-
re befejeződik a Pereces és a Hejő 
mederrendezése és -rekonstruk-
ciója annak a Svájci–Magyar 
Együttműködési Program kere-
tében meghirdetett pályázatnak 
köszönhetően, melyen több mint 
255 millió forintot nyert el Miskolc 
még 2012-ben. A projekt magában 
foglalta a Szentpéteri kapui 
csatornahálózat bővítését is. 

A projektekről és az április 
végén megkezdett munkák-
ról a szerdai nyitórendezvé-
nyen adtak tájékoztatást a 
városházán, ahol jelen volt 
a svájci nagykövetség egyik 
munkatársa is. Pfliegler Pé-
ter alpolgármester kiemelte, 
örömteli dolog, hogy újabb 
projekt sikeres befejezésé-
ről, valamint két újabb meg-
kezdéséről számolhatnak 

be. Tavaly év végére befejeződött a 
Szentpéteri kapuban a meglévő csa-
tornahálózat bővítése, és összesen 
több mint 1 kilométeren új csatorna-
szakaszt is építettek. A Pereces-pa-
tak és a Hejő-patak mederrendezése 
és -rekonstrukciója pedig április vé-
gén kezdődött. A Pereces esetében 
a patak alsó – az Erenyő utcán lévő 

MIK Zrt. telephelyétől – 1350 fo-

lyóméteres szakaszán eltávolítják a 
hordalékot, valamint kisebb burko-
latjavításokat is végeznek, összesen 
több mint 2 kilométer szakaszon. A 
Hejő-patak mederrekonstrukciója és 
iszaptalanítása is megkezdődött. A 
felújítás Miskolctapolca belterületén 
a támfalas, burkolt meder hibáinak 
megszüntetésére, az iszaptalanításra 
és a karbantartásra terjed ki. A pa-
tak közel 1,5 kilométeres szakaszát 
rendezik.

– Kiemelten fontos mindhárom 
projektelem, emlékezzünk csak a 
nagy árvizekre. Hogy ezt meggátol-
juk, meg tudjuk védeni a lakossá-
got, szükséges a patakok medrének a 
rendezése – emelte ki Miskolc alpol-
gármestere. Pfliegler Péter emlékez-
tetett, hogy rendezték a Szinva-patak 
medrét is az Észak-magyarorszá-
gi Operatív Program keretében – 
mindössze egy rövid szakasz maradt 
ki, amit szintén rendezni fognak. 

Csont Csaba, az Észak-magyaror-
szági Vízügyi Igazgatóság műsza-
ki igazgatóhelyettese a 2010-es nagy 
árvizek kapcsán kiemelte, az ön-
kormányzat saját hatáskörében és 
gondoskodásában helyreállította az 

azóta keletkezett árvízi károkat, és 
fejlesztéseket is végrehajtott. 

Nagy Dezső környezetvédelmi re-
ferens a két, áprilisban megkezdett 
projekt kapcsán elmondta, a patakok 
kotrását részletes ökológiai felmérés 
előzte meg tavaly.

Ökumenikus találkozó
5

„Miskolc úttörő szerepet játszik 
az opera újrapozícionálásában”

„VirágosítsuK Fel 
a Szentpéteri kaput!”

Visszalépett Hamar zsolt

Megkezdték a Hejő éS a pereceS Medrének rendezéSét
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Meghívó „A fenntartható város 
I–II.” című lakossági fórumokra 

Miskolc Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elkészíté-
séhez kapcsolódva lakossági fórumokat szervez Miskolc MJV Ön-
kormányzata a 2014 és 2020 között tervezett fejlesztésekről.

A fórumok időpontja és helyszíne:
I. 2014. május 13. (kedd), 17.00 óra, Ady Endre Kulturális és 

Szabadidőközpont (3534 Miskolc, Árpád út 4.)
II. 2014. május 14. (szerda), 17.00 óra, Avasi Gimnázium (3524 

Miskolc, Klapka György u. 2.)
Előadók: Kiss Gábor, Miskolc Megyei Jogú Város alpolgármestere, 

Consulting-Szenzor Kft., a város Integrált Településfejlesztési Stra-
tégiáját készítő szakértő cég. A fórumok háziasszonya: Lengyel Kata-
lin, a Miskolci Városfejlesztési Kft. ügyvezetője

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

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: info@mikom.hu

Meghívó „A fenntartható város 
III–IV.” című szakmai fórumokra 

Miskolc MJV Önkormányzata az Integrált Településfejlesz-
tési Stratégiájának elkészítéséhez kapcsolódva a városban mű-
ködő civil és gazdálkodó szervezetek részére szakmai fórumot 
szervez a 2014 és 2020 között tervezett fejlesztésekről.

A fórumok időpontja és helyszíne:
III. Gazdálkodó szervezetek részére 2014. május 15 (csütörtök), 

10.00 óra, Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hiva-
tala – Díszterem (3525 Miskolc, Városház tér 8.)

IV. Civil szervezetek részére 2014. május 15. (csütörtök), 14.00 
óra, Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala – 
Díszterem  (3525 Miskolc, Városház tér 8.)
Kérünk minden érdeklődőt, hogy a rendezvényre a varosfejlesztes.

miskolc.hu/reg oldalon regisztrálni szíveskedjen!

„A GYAKORLAT A LEGJOBB TANÍTÓMESTER! 
– A TUDÁS A LEGJOBB TANÁCSADÓ!”

A Miskolci Egyetem és a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Területfejlesz tési 
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 
420 298 930 Ft összegű támogatást 
nyert az Új Széchenyi Terv TÁMOP 
rendszeréhez benyújtott pályázatá-
val.

A projekt fő célja a Miskolci Egyetem 
társadalmi, gazdasági szerepének fejlesz-
tése, kiterjesztése, különös tekintettel a 
duális képzési megoldásokra. Ehhez kap-
csolódó közvetlen célok a projektben:

1.  Hallgatók, diákok munkaerő-piaci 
igényekhez igazodó pályaorientáció-
ja, képzés közbeni munkatapaszta-
lat-szerzése, ennek keretében a lemor-
zsolódási arány csökkentése;

2.  A piaci szereplők együttműködésének 
fejlesztése az összehangolt felsőfokú 
és középfokú képzési struktúra kiala-
kítása érdekében;

3.  A piaci szereplők együttműködésén 
alapuló képzésfejlesztés, amely egy-
részt a duális, moduláris gyakorlatori-
entált képzések fejlesztése, másrészt a 
képzők képzése tevékenységek útján 
valósul meg.

A partnerek stratégiájának megvalósítá-
sát támogató hosszú távú specifikus célok:

1.  A felsőfokú vagy azzal egyenértékű ok-
levelet szerzettek arányának növelése.

2.  A munkaerő-piaci együttműködések 
fejlesztésére építve a térségi szakkép-
zési szinergia megteremtése, a képzési 
kapacitások hatékony működtetése.

3.  Az elhelyezkedési esélyek javításával a 
fiatal pályakezdők helyben tartása, az 
elvándorlás megállítása, a strukturális 
munkaerőhiány pótlása, ezáltal a fog-
lalkoztatás bővítése.

A program az „ELTÉRŐ UTAK A SI-
KERES ÉLETHEZ!” – A Miskolci Egye-
tem társadalmi, gazdasági szerepének 
fejlesztése, különös tekintettel a duális 
képzési típusú megoldásokra” című TÁ-
MOP-4.1.1.F-13/1-2013-0010 projekt tá-
mogatásával valósul meg.

A projekt adatai:
Kedvezményezett: Miskolci Egyetem
Konzorciumi partner: B.-A.-Z. Megyei 

Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú 
Nonprofit Kft.

Megítélt támogatás: 420 298 930 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Időtartam: 20 hónap (2014. 02. 28. – 

2015. 09. 30.)
Projektmenedzser: Dr. Szakály Dezső

Miskolci Egyetem
Cím: 3515 Miskolc-Egyetemváros
E-mail: uniduo@uni-miskolc.hu
www.uni-miskolc.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

SZENT JÁNOS 
GYÓGYSZERTÁR 
l gyógyszerek l tápszerek l kötszerek 

l homeopátiás szerek l gyógykozmetikumok 
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Olyan a tél búcsúztatása így tavasszal, 
mint amikor tolat az autóval az asszony, a 
férje pedig irányítja: „Mehetsz, mehetsz, mehetsz... 
jó, most pedig szállj ki, és nézd meg, mit csinál-
tál!”  Mindig van mit rendbe tenni a téli fagyok 
után a közterületeken – ahogy otthon, a por-
tán is. A divatos szóval tavaszi „rekonstruk-
ció”-nak tisztelt toldás-foldással pedig mindig 
az a legfőbb probléma, hogy pénzbe kerül – nem 
beszélve ugyebár a kényelmetlenségekről. 

Amit pedig a tél esetleg megkímélt, arra itt va-
gyunk mi, emberek – mint az egyszeri székely, aki-
nek elverte a jég a szőlőjét, a maradék pár tőkét 
meg mérgében ő maga vágta ki, mondván: „Lássuk 
Uram Isten, mire megyünk ketten!” Az illegális szemétnek például köztudottan 
megvan az a rossz szokása, hogy egyes területeken állandóan „újratermelődik”. 
Ez a divatos hatósági megfogalmazás, pedig hát a szemét se nem alma, se nem 
krumpli, hogy csak úgy teremjen vagy „termelődjön”.

Ezt bizony a lakosság egyes elemei hordják ki, a saját dolgos két kezükkel – 
olyan mennyiségben, hogy tavaly csak a Start programban valami 600 tonna 
elszállítását kellett előirányozni. A takarítási akciók önkéntesei is neki-neki-
rugaszkodnak ilyenkor, hogy megtisztítsanak egy-egy területet, bár változó a 
lendület, ami azért némileg érthető: hosszabb távon mégsem lehet perspektíva, 
hogy egyesek állandóan szétszórják a szemetet, mások pedig összeszedik utá-
nuk.

Aztán azért (is) irritáló a szemetelés, mert ezt nem lenne muszáj. Mármint 
elszenvedni. Nagyon sok természeti csapás ér minket egyébként is, a szemét vi-
szont nem az, ezt mi termeljük.

Azaz hogy ők. Nemigen találni ugyanis olyan embert, aki beismerné, hogy 
ő szemetel. Aki – legalábbis szóban – ne rajongana a rendezett környezetért, s 
ne lenne elájulva mondjuk a skandináv városok tisztaságától, ahol rászólnak 
a járókelőre, ha eldob egy papírzsebkendőt. Illetve nem is dobja el, mert ők ott 
olyanok.

Mi meg itt ilyenek vagyunk. Azaz hogy ők. Mert persze mindig más a hi-
bás. Más önti le teherautó-számra az építési törmeléket a műemlék temetőben, 
másnak a neveletlen kölyke gyakorolja a karaterúgásokat a belvárosi szemét-
gyűjtőkön, dobál célba sörösüveggel a felújított köztereken.

Mert hát a vandálok is megteszik a magukét: mint például a napokban azok 
a kőbunkó kőkorszakiak, akik valódi, családon belüli erőszakot követtek el a 
velük nagyjából azonos szellemi színvonalat képviselő, sétálóutcai ülőkövek-
kel szemben. A biztonsági kamerák felvételeit látva az esetről, tényleg az volt 
az ember benyomása, mintha az Üvegtigris-filmek valamelyik epizódját látná. 
„Né’ má, mi ez? Öcsém! Ülőkő, höhö? Nehogy má ne rúgjak bele, höhö! Ke-
mény vagyok, höhö! Ízirájder öcsém! Ízirájder!”

Az. Ízirájder. Szerencsétlen idióták.                                                           SzepeSi S. 

SzociáliS értékteremtéSről 
a Baráthegyi majorSágBan

A szociális intézmények fejlesz-
tése, valamint a hazai autiz-
mus ügy és az autizmussal élők 

értékteremtő foglalkoztatásának 
támogatása volt a fő témája annak 
a sajtótájékoztatónak, amelyet 
szerdán, a Baráthegyi Majorság-
ban tartottak.

Gyertyaöntés, szövés, fatermé-
kek készítése és díszítése, valamint 
kecskesajt-készítés – többek között 
ezekkel a tevékenységekkel telnek a 
Baráthegyi Majorság lakóinak min-
dennapjai. Hamarosan a belváros-
ban egy ökobolt is nyílik, ahol a 
termékeket bárki megvásárolhat-
ja. Jakubinyi László, a Szimbió-
zis Alapítvány elnöke kiemelte, 
fontos időszakot élünk, amely 
egyben jövőnk záloga is. „A 
szociális ágazat stratégiai 
pont a társadalomban” – fo-
galmazott.

Soltész Miklós államtitkár 
az elmúlt év munkáiról, majd 
a jövő terveiről beszélt. Elmondta, 
fontos lépés előtt áll az ország. Nem 
mindegy, hogy az Európai Unió-
ban, az Európai Parlamentben kik 
képviselik hazánkat, s az sem, mi-
lyen szemléletben. – A majorságok, 
mint amilyen a Baráthegyi Major-
ság, példát mutatnak. Segítik az em-
beri méltóságot, fontos, hogy támo-
gassuk ezt. Az autista majorságok, 18 
otthon, közel 1,2 milliárd forint tá-
mogatást kapott – mondta el Soltész 
Miklós. 

A kitagolás programmal, a kis-
csoportos lakhatási formák kiala-
kításának támogatásával kapcsolat-
ban Kósa Ádám, európai parlamenti 

képviselő kiemelte: öt évvel ezelőtt, 
első felszólalásában éppen arről be-
szélt Brüsszelben, hogy a nagy lét-
számú intézmények kiváltása fontos 
feladat.

– Mély és erős kapcsolatom van a 
Baráthegyi Majorsággal. Tavaly se-
gítettem, hogy karácsonykor Brüsz-
szelbe kijutva saját termékeiket áru-
síthassák az itteni, autizmussal élők 
– hangoztatta, jeltolmács segítségé-
vel, majd hozzátette: a határon belül 
és kívül élő fogyatékkal élők képvi-
selete egyaránt fontos.

Kiss Gábor alpolgár-
mester arra hívta fel a 
figyelmet, hogy az uni-
ós támogatásokra is ki-

hat a választás, fontos, 
hogy jó döntések szüles-

senek Brüsszelben. – A kor-
mányzat kiáll mellettünk, Soltész 

Miklós államtitkár úr is már szin-
te rendszeres vendég Miskolcon. Az 
eddigi kormányzati tevékenység va-
lódi problémákra valódi megoldá-
sokat kínál, s ez fontos Miskolcnak. 
Látszik is az eredmény, az uniós tá-
mogatások hasznossága. Az alapít-
vány munkája bizonyítja, hogy szisz-
tematikusan, kitartó munkával lehet 
csak építkezni. A megfelelő érdek-
képviselet pedig kulcskérdés, hogy 
tovább haladhassunk a megkezdett 
úton – hangsúlyozta az alpolgármes-
ter.

KiSS j. | fotó: juháSz á.

Idén is átadják az öt éve alapított Geofil 
Díjat. A díj történetéről, a díjazottról és az 
ahhoz kapcsolódó konferenciáról is tájé-
koztattak hétfőn Lillafüreden, majd meg-
koszorúzták a Pávai Vajna Ferenc által 
végzett fúrás emlékfáját.

A Geofil Díjat F. Tóth Géza geológus javasla-
tára a Magyar Állami Földtani Intézet főigazga-
tója, Kordos László alapította 2010-ben azzal a 
céllal, hogy a Kárpát-medence földtani értékei-
nek felismerésében meghatározó tevékenységet 
végzett szakemberek munkáját elismerjék.

Mint F. Tóth Géza elmondta, a Miskolci Egye-
tem selmecbányai hagyományai nagyon fonto-
sak a városnak. Selmecen annak idején minden 
évben kitüntették azokat a bányászokat, geoló-
gusokat, földtani szakembereket, akik nagyot 
alkottak. Miskolcon a díjazás nem honosodott 
meg, ezen szerettek volna változtatni, ezért kez-
deményezték a Geofil Díj létrehozását. Az első 
díjakat még a Palotaszállóban, egy ünnepség 
keretében adták át, azonban két éve a város be-

fogadta ezt a díjat és az ünnepi közgyűlésen, 
Miskolc Város Napján adják át, a többi városi el-
ismeréssel együtt.

A 2014-es év díjazottja Kecskeméti Tibor, a 
Magyar Természettudományi Múzeum címze-
tes főigazgató-helyettese, aki a miskolci termé-
szettudományos muzeológia támogatása terén 
szerzett érdemeket.

A Geofil Díj átadásához minden évben kap-
csolódik egy tudományos konferencia, ami a 
miskolci és az Észak-magyarországi régió újabb 
földtani kutatásait mutatja be, valamint ápolja 
Pávai Vajna Ferenc emlékét. A 2014-es Geofil 
Konferenciának május 10-én a Pannon-tenger 
Múzeum ad otthont. 

A sajtótájékoztató végén a résztvevők koszo-
rút helyeztek el a lillafüredi Pávai Vajna Ferenc 
által végzett fúrás emlékfájánál. Az ünnepségen 
közreműködött a Diósgyőri Kocsis Pál Kertba-
rát Kör kórusa, koszorút helyezett el Miskolc 
városa, a MIVÍZ Kft., a Miskolci Egyetem, a 
Vas asztal Társaság és a Hajdúszoboszlói Városi 
Televízió is.

A napokban már a Miskolci Agrokultúra Kft. 
fóliasátraiban termett uborkát ehették a miskol-
ci óvodások a tízóraihoz. Május közepén már a 
salátát is szedik, a hónap vége felé beindul majd a 
paradicsom-, június elejével pedig a paprikaszü-
ret is.

Hatezer paradicsom- és ugyanannyi paprikatő, 
négyezer uborka, ötezer tő fejes saláta és három-
ezer nyári káposzta – zöld növényekkel van teli a 
Miskolci Agrokultúra Kft. fóliaháza. Hétfő délelőtt 
nagy munka folyt: éppen a paradicsompalántákat 
kötözték, az uborkáról pedig szüreteltek. – Mos-
tantól tíz hónapon keresztül érik majd az uborka 
– mondta el Lantos Ottó, a cég ügyvezető igazgató-
ja. Így szinte folyamatos ellátást, állandó friss árut 
tudnak a miskolci intézményi konyháknak bizto-
sítani.

Kilátogatott a szüretre Zsóka Roland, a Miskol-
ci Közintézmény-működtető Központ élelmezé-
si igazgatója is, aki rögtön megkóstolta a frissen 
szedett zöldséget és elismerően nyilatkozott róla. 
Mint mondta, a termés a Központi Lánykollégi-

um és a Szemere Bertalan Szakközépiskola konyhá-
jába kerül be. A héten már minden óvodában, aho-
vá innen viszik a tízórait, ezt az uborkát ehetik majd 
a gyerekek. A leszedett mennyiség előreláthatóan 
mintegy kétezer adag tízóraihoz lesz elég.

Szép, nagy már a fejes saláta is, így nemsokára az 
is megjelenhet az intézményi konyhákban. Husza-
dika után már a paradicsom is érhet, június elején 
pedig a paprika is beindul majd.

Lantos Ottó arról is szólt, hogy – köszönhetően 
az utóbbi hetek szinte extrém időjárásának – a fólia-
ház tesztelése is megtörténik. A napokban például 
130 kilométeres szelet is kiállt a fóliaborítás és a váz-
szerkezet.                          h. i. | fotó: f. KaderjáK CSilla

„Ízirájder öcsém!”

idén is átadják a geofil díjat
adtak a tízóraihoz

a héten már miskolci uborkát



Múlt és jelen

A Korach Miksa és Horváth Mihály miskolci építészek tervei alapján 
1906-ban épült, Palóczy u. 5. számú középület a „Tiszáninneni ev. ref. 
egyházkerület felsőbb leányiskolája” volt 1948-ban történt államosítá-
sáig. Elődje a Karacs Teréz nevével fémjelzett leánytanoda volt 1846-tól. 
1916-ban az iskola leánygimnáziummá alakult, s az 1920-as évek végén 
már 500 tanulója volt. Később líceummal egészült ki, s felvette egyko-
ri igazgatója, Tóth Pál nevét. 1948–1950 között állami gimnázium volt, 
majd többször is funkciót váltott, jelenleg az Államkincstár használja.

Dobrossy I. | fotó: MocsárI L., képesLap: sáfrány Gy. J.

akkor...

...és Most
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Hétfőn este Bécsben, a Burgtheaterben 
adták át az idei Europa Nostra díjakat. 
Az egyik fődíjat a miskolci Észak-Keleti 
Átjáró Egyesület: A rozsdazónától az új 
Miskolcig című pályázata nyerte el. 

Az Európai Bizottság és az Europa Nostra 
harminc ország 160 indulója közül válasz-
totta ki a 27 idei európai kulturális örök-
ségvédelmi díjazottat – köztük a miskolci 
Észak-Keleti Átjáró Egyesületet. A városban 
többek között az Utánam, srácok!, a Tün-
dérkert, az Egyszer volt, hol nem volt Acél-
város, vagy a most futó Kama projekt által 
ismert civil szervezet az 
oktatás, képzés és tuda-
tosságnövelés kategóriá-
ban kapta meg a rangos 
elismerést.

Ugyanebben a kategó-
riában még négy (egy al-
bán, két holland és egy 
portugál) pályázat ver-
sengett a fődíjért. A május 
5-én, hétfőn este Bécsben, 
a Burgtheaterben megtar-
tott díjátadón kiderült: a 
miskolci projekté a dicső-
ség – és a 10 ezer euró.

Az Európai Bizottság és 
az Europa Nostra által fel-
kért zsűri indoklása sze-
rint Miskolc városának a 
középkorig visszamenő 
büszke hagyományai van-
nak. A város az 1980-as 
évekig prosperált az ipari 
fejlődésből, az Átjáró pro-
jekt a város kulturális és 

ipari hagyományainak megőrzéséért, azok 
megismertetéséért dolgozik. A díjat Placido 
Domingo operaénekes, az Europa Nostra 
elnöke, és Andrulla Vasziliu, kultúráért fe-
lelős uniós biztos adta át.

A hat fődíj mellett a huszonegy egyéb dí-
jazott között is van egy magyar projekt. Az 
Európai Bizottság magyarországi képvisele-
tének tájékoztatása szerint a kutatás kategó-
riában Fekete Albert, a Corvinus Egyetem 
Tájépítészeti Karának oktatója vezetésével 
megvalósult, erdélyi kastélykertek megis-
merésére és dokumentálására irányuló több 
éves kutatás is díjat kapott.

GörGey artúr szobra és 
eMLékMúzeuMa MIskoLcon

(2. rész)

A Görgey-szobor mis-
kolci felállítása összefügg 
a trianoni döntéssel, az 
ország- és megyehatárok 
megváltoztatásával. Az 
első világháború évei alatt 
a régióban Kassán a 9. szá-
mú honvéd gyalogezred, 
Munkácson a 65. gya-
logezred, Miskolcon a 10. 
gyalogezred, s ugyancsak 
Kassán a 34-es gyalogez-
red állomásozott.

A háború és a tanács-
köztársaság utáni átszervezés eredmé-
nyeként 1921 januárjában Miskolcon 
megalakult a 13. honvéd gyalogezred. Ez 
az alakulat 1930. március 1-jén felvehette 
Görgey Artúr nevét. Így állított emléket 
a magyar hadvezetés a Görgey nemzet-
ségnek, másrészt a tábornoknak, aki az 
1848/49-es szabadságharc idején csapa-
tai élén háromszor fordult meg Miskol-
con. A szoboravatáskor elhangzott, hogy 
az első világháborúban 19 Görgey vett 
részt, a tanácsköztársaság idején hárman 
kerültek börtönbe, s volt halálos áldozat 
is: Görgey Árpád huszárőrnagyot és fele-
ségét Alsózsolcán meggyilkolták.

A 13. Görgey honvéd gyalogezred 
gondozta az elődezredek emlékeit, így a 
kassai 9-esek emléktáblája a hadimúze-
umba került, a 10-es honvédekre a Zsol-
cai kapui Rudolf laktanya előtt szobor, a 
Tizeshonvéd utcai laktanyában emlék-

tábla hívta fel a figyel-
met. A 34-esekre a Szikszóra vezető or-
szágút mellett Borsod és Abaúj határán 
Turul emlékmű, míg a 65-ösökre 
emlékszobor emlékeztetett. (Ez ma 
a Hősök temetőjében található.)

Görgey Artúr szobrának mis-
kolci avatásán Lázár Andor 
igazságügyi miniszter mon-
dott beszédet, a város nevében 
pedig Hodobay Sándor polgár-
mester vette át az alkotást. Sidló 
Ferenc, az alkotó is jelen volt az 
avatón, az ekkor készült fényké-
peket – így az övét is – az emlék-
múzeumban helyezték el. Egy 
hasonlóan ekkor készült fotón 
a megjelent családtagok látha-
tók, akik ülve nézhették végig 
az avatási ceremóniát. Képek 
készültek ifj. Gör-
gey László laká-

sán is (Petőfi S. u. 21.), ahol a képviselő 
fogadást tartott.

A szoboravatás előtt, 1934. március 
27-én a mindszenti templomtól a Lé-

vay József utcáig terjedő útszakaszt 
hivatalosan is Görgey utcának ne-
vezték el, a szobor helyét és kör-
nyékét pedig Görgey Artúr térnek. 
Később a szobor helyére a máso-
dik világháborús román emlékmű 
került, az utca neve pedig Felsza-
badítók útjára változott. A román 

emlékmű a rendszerváltás előtt a 
Szigligeti Ede térre került, az utca 
pedig 1993-ban kapta vissza a sza-
badságharc tábornokának nevét. 
(Folytatjuk)

Dobrossy István

Mintegy negyven centiméter terepszint fe-
letti magasságig visszaépítik a miskolctapol-
cai bencés monostor feltárt falmaradványa-
it, mégpedig az eredeti falazási módszerrel.

Miskolc életében, történetében nagyon fon-
tos eseménynek számít, hogy megtalálták 
ennek a majdnem ezeréves monostornak és 
a hozzá tartozó plébániatemplomnak a ma-
radványait. Igazi szenzációról beszélhetünk, 
városunk legrégebbi épületét sikerült feltár-
ni, most már nem csak írott, 
hanem tárgyi bizonyítéka 
is van Miskolc 1000 éves 
múltjának – emelte ki Ros-
tás László.

A monostor területének 
régészeti feltárása 2013 vé-
gén fejeződött be. – A régé-
szeti értékmentés a Herman 
Ottó Múzeum szakmai ve-

zetésével együtt a város számára is kiemelten 
fontos. Ezért a meglévő, feltárt falakra a jelen-
legi terepszint felett 40 centiméter magasságig, 
az eredeti épület kontúrjai mentén visszaépítik 
a falat, mégpedig az „in situ” (eredeti) meglé-
vő falak falazási módjával megegyezően. (Lásd 
a lenti látványterven.) A kivitelezési ajánlatok 
beszerzése megtörtént, a kivitelezőt kiválasz-
tották, a szerződéskötés folyamatban van. A 
munkálatok befejezése nyár elejére várható – 
mondta el Miskolc főépítésze.

vIsszaépítIk a tapoLcaI 
bencés Monostor faLaIt

europa nostra nagydíj
„a rozsdazónától az új Miskolcig”

A Görgey-rokonság tagjai a szoboravatón

Görgey Artúr civil ábrá-
zolása az 1850-es években, 
egy dagerrotíp felvételen

A zsolcai csata emlékműve, 
amely az első volt 

a szabadságharc után



Történelme során először jutott az 
Európa-liga selejtezőkörébe a DVTK, 
miután a Ligakupa után a Magyar 
Kupa döntőjébe is bejutott a DVSC 
kiütésével.

1–1-es döntetlent játszott a DVTK az 
NB I 27. fordulójában a Haladással ha-
zai pályán, a gólokat Zoran Kostić és 
Dvorschák Gábor szerezte. A csapat így 
a hatodik helyen áll a tabellán, ám ennél 
fontosabb, hogy mindkét kupasorozat-
ban a fináléba került a Diósgyőr!

Szerdán játszották a Magyar Kupa 
elődöntőjének visszavágóját Miskolcon, 
a DVSC 4–2-re nyert otthon, így kétgó-
los hátrányt kellett ledolgoznia Tomisz-
lav Szivics együttesének.

Már a 2. percben jelezte a csapat, 
hogy vezetőedzője komolyan gondolta 
a kupadöntőt, Debreceni András Kos-

tić szabad-
rúgása után fejelt a hálóba. A 21. perc-
ben aztán már továbbjutásra álltak a 
diósgyőriek, Bacsa Patrik védőjét meg-
előzve emelte a labdát Verpecz István 
kapujába. A Loki kapusát még az első 
félidőben kiállították – Bacsát buktatta 
gólhelyzetben –, így a DVTK esélye to-
vább nőtt a továbbjutásra.

Az eredmény a továbbiakban nem 
változott – bár voltak helyzetek mindkét 
oldalon –, így 33 év után, idegenben lőtt 
góllal bejutott az elsőszámú magyar ku-
pasorozat döntőjébe (1981. június 21-én 
1–0-ra kapott ki a Vasastól) a Diósgyőr 
– a lelátó népe pedig 

önfeledt ünneplésbe kezdhetett. A má-
jus 25-i, Puskás Ferenc stadionbeli dön-
tőben az Újpest lesz a DVTK ellenfele. A 
fináléba jutással a miskolciak gyakorlati-
lag Európa Liga-résztvevőnek tekinthe-
tik magukat, hiszen az UEFA érvényben 
lévő ítélete szerint a lilák nem indulhat-
nak a nemzetközi porondon.

Előtte azonban szombaton 14 órától 
a Ferencváros vendége lesz a bajnokság-
ban a Szivics-legénység. Május 13-án, 
kedden (19.00) pedig a diósgyőri stadion 
ad otthont a DVTK – Videoton Ligaku-
pa-döntőnek, valamint az MTK – Fe-
rencváros női Magyar Kupa-finálénak.

Fotó: Mocsári L.
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Jövőre is Miguel del Jesús López 
Alonso lesz a DVTK női kosár-
labdacsapatának vezetőedzője, 
miután 2 + 1 évvel meghosszab-
bította szerződését.

A spanyol szakember 2013 utolsó 
napján lett a DVTK vezetőedzője. 
– Örülök, hogy újabb két esztendőt 

Miskolcon tölthetek, ahol minden 
feltétel adott a jó munkavégzéshez 
– mondta Maikel López. – A szer-
ződéshosszabbítás után most azon 
dolgozunk, hogy felépítsünk egy 
új csapatot Diósgyőrben, amelyik 
a következő szezonban előrébb tud 
lépni mindegyik sorozatban, ahol 
elindulunk.
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Két bajnokságon az MVsi atlétái
Az elmúlt hétvégén két országos 

bajnokságot is rendeztek az atléti-
ka sportág képviselői számára. Míg a 
budapesti Ikarusz pályán a serdülő és 
ifjúsági korú fiatalok ügyességi csapat-
bajnokságát,  vasárnap pedig a Bp. Va-
sas Pasaréti utcai atlétikai centrumá-
ban vetélkedtek. 

Eredmények
Ügyességi OCSB: 
Serdülő leányok, távolugrás: 3. 

MVSI (Bacsa Fanni, Kovács Tamara, 
Zádeczki Luca, Draskóczi Alíz, Vö-
rösházi Gréta), 468 cm-es átlag. Ma-
gasugrás: 3. MVSI (Mészáros Kinga, 

Vörösházi Gréta, Vörösházi Jázmin, 
Zádeczki Luca, Draskóczi Alíz), 141 
cm-es átlag. Ötös-ugrás: 4. MVSI 
(Mészáros Kinga, Vörösházi Gréta, 
Vörösházi Jázmin, Zádeczki Luca, 
Draskóczi Alíz), 14,34 m-es átlag. 

Serdülő fiúk, magasugrás: 3. MVSI 
(Világi Marcell, Iván Zsombor, Iván 
Levente, Fekete Balázs, Káplár Ákos) 
161 cm-es átlag. Távolugrás: 3. MVSI 
(Világi Marcell, Iván Zsombor, Iván 
Levente, Fekete Balázs, Káplár Ákos), 
556 cm-es átlag. Ötös-ugrás: 5. MVSI 
(Világi Marcell, Káplár Ákos, Nagy 
Benjamin, Fekete Balázs, Iván Leven-
te), 16,33 m-es átlag. 

Európában  
a DVtK!

Április 27-én a salgótarjáni Városi 
Sportcsarnokban rendezték meg 
az első Salgótarján-kupát, melyen 
a miskolci MMA-sok több mint 
negyven (!) érmet szereztek. Jövő 
héten Miskolcon mutathatják be 
tudásukat Mellik Béla tanítványai.

A nógrádi verseny a hazai szövet-
ség világ- és Európa-bajnoki selejte-
zőjének volt a második fordulója.

– Fontos állomás ez minden ver-
senyzőnek. Az előző forduló jó ered-
ményei után a Miskolci Ju Jitsu Egye-
sület versenyzői ismét pontszerző 
helyekre számítottak – mondta el ér-
deklődésünkre Mellik Béla, az egye-
sület vezetője és edzője. – A harco-
sok kemény felkészülésen voltak túl. 
Igyekeztünk a technikát még precí-
zebbre csiszolni, és az erőnléti szin-
tet is megemeltük. Tisztában voltunk 
azzal, hogy ez ismét egy létfontossá-

gú verseny a május 17-én, Miskol-
con rendezendő magyar bajnokság 
előtt. Egyesületünk 17 versenyzővel 
érkezett Salgótarjánba. A nap végén 
28 arany-, 11 ezüst- és 4 bronzér-
met szereztünk! – emelte ki a tréner.  
– Úgy történt – tette hozzá a mester – 
hogy sokan több küzdelmi számban 
is elindultak. Természetesen meg is 
kaptuk a magunkét a többi klubtól, 
hogy szinte mindent letaroltunk – 
árulta el büszkén Mellik Béla.

Jövő héten, 
május 17-én, szombaton a Genera-
li Arénában rendezik a magyar baj-
nokságot.

– Látványos és kemény verseny-
re készülünk ismét. A viadal 10 óra-
kor kezdődik, a döntők pedig 17 órá-
tól következnek. Aki érdeklődik a 
grappling, pancration, MMA küz-
delmek iránt, és kilátogat a sport-
központba, a csúcsmérkőzéseket a 
finálék során tekintheti meg – zárta 
Mellik Béla.

aranyhalmozás után itthon  
a miskolci harcosok

Szerződést hosszabbított
MaiKEL            LópEz

Zónaedzésre várta a miskolciakat 
vasárnap Péntek Enikő fitneszedző 
a Generali Arénában.

A hatvan perces tréningben szerepelt 
kardio, köredzés, erősítés és talaj-
gyakorlat is. A váltakozó intenzi-

tású, azaz intervallumedzés a szakem-
ber szerint a leghatékonyabb zsírégető 
forma. Az intervall tréning során aktív 
és pihenő szakaszok váltják egymást. A 
zónaedzés több tízperces blokkból épül 
fel. Minden szakaszban felváltva két 
izomcsoportra fókuszálnak.

zónaedzés a sportcsarnokban

Jubileumi, huszadik alkalommal 
rendeztek óvodásoknak és szüleiknek 

sportversenyt szerdán. A játékos ve-
télkedőn nyolc óvoda 150 gyermeke 
mérte össze ügyességét és gyorsasá-

gát a Herman Ottó Gimnáziumban.

A jubileumi verseny a Stadion úti 
sport tagóvoda bemutatójával kez-
dődött a Herman tornacsarnokában. 

A megnyitón Kiss Gábor alpolgármes-
ter köszöntötte az ifjú sportolókat és a 
szülőket, pedagógusokat.

– Mozogjatok, sportoljatok minél 
többet, mert lehet, hogy köztetek van 
az, aki majd egyszer a város büszkesé-
ge lesz, sportversenyeket nyer, de akár 
olimpikonok is ülhetnek itt. Ezek a te-
hetségek, reméljük, előbb-utóbb kibon-
takoznak – mondta a városvezető.

A vetélkedőn huszadik alkalommal 
sportolt együtt gyermek, szülő és pe-
dagógus. A sorversenyek a hagyomá-
nyokra épültek, így volt májusfaállítás 
vagy például pünkösdikirály-öltözte-
tés. Machán Jánosné kiemelte, a sport-

rendezvény célja, hogy már óvodában 
egészséges életmódra, sportra neveljék 
a jövő nemzedékét.

– Nyolc óvoda jelentkezett, ez nyolc-
van főt jelent, a szülő-gyermek verseny-
nyel pedig összesen 150 óvodás méri 
össze tudását. A lelátókon szurkolókkal 
együtt körülbelül 400-500 gyerek vesz 
részt a rendezvényen – tudtuk meg az 
integrált óvodák vezetőjétől.

A verseny után valamennyi ovis aján-
dékkal gazdagodott, majd közös torná-
val zárult a sportnap.

Huszadszor sportolt együtt ovis és szülő



10 Miskolci NaplóHirdetés

Az akció érvényes: 
2014. 05. 10-től 2014. 05. 16-ig 

Tomi Kristály 2 kg, 499 Ft/kg 999 Ft
Tomi Kristály mosógél, 1,46 l, 684 Ft/l 999 Ft
Ariel folteltávolító, 1 l 999 Ft
Bref  Power WC-tisztító, 3 db-os, 239 Ft/db 719 Ft
Bref WC-tisztító gél, 750 ml, 465 Ft/l 349 Ft
Head&Shoulders sampon 200 ml, 3495 Ft/l 699 Ft
Head&Shoulders sampon 400 ml, 2748 Ft/l 1099 Ft
Lenor parfumelle öblítő, 750 ml, 799 Ft/l 599 Ft
Lenor öblítő, 1 l  599 Ft
Mr. Muscle lefolyótisztító, 1 l  699 Ft
Viaszosvászon asztalterítő 140 cm széles  699 Ft/fm

május 5–11.

AZ UNIÓ COOP ZRT. VALAMENNYI COOP ÜZLETÉBEN MÁJUS 11-IG  
VÁSÁROLHATNAK MÉG AZ AKCIÓS TERMÉKEKBŐL:

Vizes  
zsemle 

1 db

13 Ft

Miskolc  
búza  

finomliszt   
1 kg

109 Ft

Tojás „M”  
10 db-os 10 x 53 g  
Egys.ár: 530 Ft/kg  

29,90 Ft/db
(Szerencsi Mg., Vitaleggs)

299 Ft

További akciós termékek:
Abaúj tej 1,5%   1 l, dobozos   189 Ft
Abaúj tejföl 20%  800 g, vödrös, egys.ár: 573,75/kg 459 Ft
Lemola 4 tojásos, sodort csigatészta  1 kg 599 Ft
Delikát 8 ételízesítő   1 kg 1299 Ft
„Tavaszi pontgyűjtés” COOP ABC, COOP Szuper üzleteinkben a 2000 Ft feletti vásárlóinknak 

június 4-ig!  Részletek a szórólapokon és az üzletekben kihelyezett plakáton!

JELENTKEZZEN

N Á L U N K !
Miskolc területén kiadvány, 
reklámújság terjesztéshez 
keresünk heti rendszerességű 
munkavégzéshez részmunkaidős 
terjesztőket.

Feladat ellátása reggeli órákban, 
több napon hétvégén is!

Megfelelő munkavégzés esetén 
tisztességes bérezés!

Jelentkezni: Folyamatosan

Szeretné kiegészíteni jövedelmét?

M
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G

!

rikkancsmiskolc@gmail.comE-mail:    

06-30-352-8040Telefon:

Munkatársaink hétköznap telefonon 15 és 17 óra között érhetők el.

Miskolc, Ernye bán u. 4/A.
Telefon: 46/381-645, 

20/9424-903. 
Fax: 46/505-323

Sérült gépjármûvek  
teljes körû javítása

Biztosítók szerzôdött  
partnere

Kárrendezés, kárügyintézés
Legmodernebb technológia

Garantált minôség
Rövid határidôk

Nyitva tartás: 
hétfô–péntek 8.00–17.00 

szombat: 8.00–12.00
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Május 10. | szoMbat
08.30 | Interaktív történelemóra és te

metőtakarítás. Hősök temetője. Talál-
kozó: Petőfi tér.

10.00 | Madarak és fák napja. Játékos fel-
adatok, meglepetés-ajándékok, kötetlen 
beszélgetés, séta Herman Ottó sírjáig. Lil-
lafüred (Pele-ház).

10.00 | III. Avasi Borangolás. 3 borindu-
ló pont, 22 patinás pince, 8 magyar borvi-
dék, 28 borászat, 11 hangulatkeltő zene-
kar, 10 miskolci vendéglátó. Avasi pincesor.

10.00, 15.00, 19.00 | XXV. Miskolci Nem
zetközi Kamarakórus Fesztivál. Fesz-
tiválhangverseny. Bartók-terem.

10.00, 14.00 | Herman Ottó tudományos 
ismeretterjesztő munkássága. Kötet-
len beszélgetés. Lillafüred (Pele-ház).

11.00 | Avas kapuja. Kiállítás-megnyitó. A 
„Partnervárosok együttműködésének fej-
lesztése a történelmi Tokaji Borút men-
tén” című projekt keretében nyílik meg az 
új rendezvényház, az Avas hagyományait 
bemutató kiállítással. Papszer 2.

13.00 | Tízeset. Tízéves a Spanyolnátha mű-
vészeti folyóirat. Tárlat-túra, Last minu-
te. Indulás a Színháztörténeti és Színész-
múzeumból.

15.00 | Kréta. A XII. miskolci művésztelep ki-
állítása. Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.

20.00 | Ivan & the Parazol és Mary Pop
Kids közös turné. Helynekem.

Május 11. | VASáRnAp

MISKOLC VáROS nApjA
09.35 | A Debreceni Helyőrségi Zene

kar és a Maskara Alapítvány ma
zsorettcsoportja, valamint a Mis
kolci Mazsorettek felvonulása. 
Villanyrendőrtől.

09.45 | A Debreceni Helyőrségi Zene
kar és a Maskara Alapítvány Ma
zsorett csoportja, valamint a Mis
kolci Mazsorettek bemutatója. 
Miskolci Nemzeti Színház előtt.

10.00 | Családi nap a Herman Ottó Mú
zeumban Miskolc Város Napja al
kalmából. Herman Ottó Múzeum pap-
szeri kiállító épülete.

10.00 | Miskolc Város Napja. Ünnepi köz-
gyűlés. Ünnepi beszédet mond Kriza 
Ákos, Miskolc Megyei Jogú Város pol-
gármestere, és átadják Miskolc Me-
gyei Jogú Város kitüntető címeit és díjait. 
Miskolci Nemzeti Színház.

10.00 | Nyugdíjas Magányosok Klub
ja bemutatója. Szent István téri nagy-
színpadon.

10.20 | A Debreceni Helyőrségi Zenekar 
koncertje, mazsorettek bemutató
ja. Szent István téri nagyszínpadon.

10.30 | Rigócsőr király. Miskolci Csoda-
malom Bábszínház.

11.00 | A Debreceni Honvéd Néptánc
együttes bemutatója. Szent István 
téri nagyszínpadon.

11.20 | A Magyar Honvédség 5. Bocs
kai István Lövészdandár 24. Borne
missza Gergely Felderítő Zászlóalj 
közelharcbemutatója. Szent István 
téri nagyszínpadon.

12.00 | „Miskolci Szalonzene”. Buri Jenő 
és Szirmai Zoltán. Szent István téri nagy-
színpadon.

13.00 | Mintha zenekar koncertje. 
Szent István téri nagyszínpadon.

14.00 | Musical Műhely Miskolc elő
adása. Szent István téri nagyszínpadon.

15.00 | Magyar viseletek bemutatója. 
Szent István téri nagyszínpadon.

16.00 | Kiss Kata Zenekar koncertje. 
Szent István téri nagyszínpadon.

17.00 | Bíborszél élő koncertje. Szent 
István téri nagyszínpadon.

19.00 | Homonyik Sándor és Varga 
Miklós élő koncertje. Szent István téri 
nagyszínpadon.

20.30 | XIV. Miskolci Csillagparty. Ingye-
nes távcsöves bemutatás a nagyközön-
ség részére a Szent István téren.

21.45 | Magna Cum Laude koncertje. 
Szent István téri nagyszínpadon.

Egész nap:
– Kézműves és gasztronómiai vásár, 

népi gyermekjátékok, Zöld sátor, a 
Magyar Madártani és Természetvé-
delmi Egyesület bemutatója, a Dr. 
Szabó Gyula Bemutató Csillagvizsgá-
ló „Csillagpartyja”, a Magyar Honvéd-
ség 5. Bocskai István Lövészdandár 
fegyverzeti, katonai gépjármű és kö-
zelharc-bemutatói, a Debreceni Kato-
nazenekar és mazsorettek felvonulá-
sa. Szent István téren.

– Egészségügyi állapotfelmérés, szűrővizs-
gálatok és szaktanácsadás a Miskolci 
Semmelweis Kórház és Egyetemi Okta-
tó Kórház Kistérségi Egészségfejlesztési 
Irodája szervezésében. Erzsébet téren.

10.00 | XXV. Miskolci Nemzetközi Kama
rakórus Fesztivál. Fesztiválhangverseny. 
Belvárosi evangélikus templom.

14.30 | XXV. Miskolci Nemzetközi Kama
rakórus Fesztivál. Fesztiválhangverseny. 
Református Egyházkerületi Székház.

19.30 | XXV. Miskolci Nemzetközi Kama
rakórus Fesztivál. Záróhangverseny. Mi-
norita templom.

Május 13. | kedd
10.00 | Száraz Miklós György romákról, 

kultúrájukról szóló könyvének be
mutatója. József Attila Könyvtár.

16.00 | Leszkoven László: Magyar nép
meséink – mindennapi útmutató
ink című könyvének bemutatója. A 
szerzővel beszélget: Borkuti Eszter kulturá-
lis antropológus. Petőfi Sándor Könyvtár.

Május 14. | SZERdA
14.00 | Gyermeknapi előzetes a Mesebi

rodalomban. Az élet és a halál vize. Pa-
lóc népmese Écsi Gyöngyi (Árgyélus Me-
seszínház) előadásában. II. Rákóczi Ferenc 
Könyvtár.

14.00–16.00 | Ingyenes munkaerőpiaci 
tanácsadás. A MINŐIES Alapítvány szer-
vezésében. Petőfi Sándor Könyvtár.

17.00 | 4 év vérben és vasban. Az I. világ-
háború 100 év távlatából. Előadó: Csörnök 
Szilárd történelemtanár. Szabó Lőrinc Ide-
gennyelvű Könyvtár.

17.00 | Miskolc építészete a két világhá
ború között. Szeghalmi Bálint munkás-
sága. Művészeti Szabadegyetem. Előadó: 
Olajos Csaba nyugalmazott észak-ma-
gyarországi területi főépítész. Miskolci Ga-
léria, Feledy-ház.

Május 15. | CSüTöRTöK
18.00 | IV. Miskolci Bachhét. Anna Mag-

dalena Bach krónikája. Képes-zenés tör-
ténetek a Bach család mindennapjaiból. 
Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.

Május 16. | pénTEK
10.00 | Móraemléknap. Móra Ferenc (Ava-

si) Könyvtár
17.00 | Fiatal tehetségek fóruma. Bemu-

tatkozik Szepessy Lilla (furulya). Miskolci 
Galéria, Feledy-ház.

21.00 | Elektróger. Helynekem.

Május 17. | szoMbat
17.00 | „Családbarát Európa – Családba

rát Munkahely” – a Miskolci Nagy
családosok Egyesületének minikon
ferenciája. Előadók: Csutorás György 
(MINŐIES Alapítvány) és Illavszkyné Ju-
hász Ildikó (ÉRV Zrt. – a „Családbarát Mun-
kahely díj 2013.” nyertese). A Miskolci 
Lévay József Református Gimnázium Di-
ákotthonának imaterme (3530 Kálvin Já-
nos utca 2.)

20.00 | Nyughatatlan @. Helynekem.

Május 12. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, 
hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 ProgramPont 18.30 Kilátó, 
közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthírek 
19.23 ProgramPont 19.30 Magazin 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.17 Időjárásjelentés 
20.20 Sporthírek 20.23 ProgramPont 20.30–06.00 Képújság.

Május 13. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc 
Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 ProgramPont 18.30 
Sportpercek 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthírek 
19.23 ProgramPont 19.30 Sportközvetítés felvételről 21.00–06.00 Képújság.

Május 14. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc 
Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 ProgramPont 18.30 
Úton-útfélen 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthírek 
19.23 ProgramPont 19.30 Magazin 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.17 Időjárásjelen-
tés 20.20 Sporthírek 20.23 ProgramPont 20.30 Magazin 22.35–06.00 Képújság.

Május 15. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Mis-
kolc Ma, hírműsor  18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 ProgramPont 
18.30 Promenád, a Miskolc Televízió kulturális magazinja 19.00 Miskolc Ma (ism.) 
19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthírek 19.23 ProgramPont 19.30 Úton-útfélen 
20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.17 Időjárásjelentés 20.20 Sporthírek 20.23 Program-
Pont 20.30–06.00 Képújság.

Május 16. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc 
Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 ProgramPont 18.30 
Egészségpercek19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthírek 
19.23 ProgramPont 19.25 Magazin 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.17 Időjárásjelentés 
20.20 Sporthírek 20.23 ProgramPont 20.30–06.00 Képújság.

Május 17. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 18.00 Miskolc 
Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc 
Ma (ism.) 19.17 Időjárásjelentés 19.25 Sportpercek (ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 
20.17 Időjárásjelentés 20.30–07.00 Képújság.

Május 18. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 15.00 Mérkő-
zés 18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 18.25 Promenád, kulturális magazin 19.00 
Krónika, hírösszefoglaló 19.25 Egészségpercek (ism.) 20.00 Krónika, hírösszefog-
laló 20.25 Honvéd7 21.00 Film 21.45–07.00 Képújság. 

pROgRAMAjánLÓ

seresné Horváth zsuzsanna önkormányzati képviselő 
lakossági bejárást tart a Városgazda Kft. és a Városüze-
meltetési Osztály referenseivel május 22-én 11 órakor a 
Dél-Kiliánban, az Otthon téren, 13 órakor a Pálosok park-
jában.

LAKOSSágI BEjáRáS

program/kultúra

Tartalmas programokkal 
várja a miskolciakat az ön-
kormányzat május 11-én 
vasárnap, Miskolc város 
napján, és azt megelőzően 
is. Az eseményekről, hétvégi 
programokról szerdán tájé-
koztattak a szervezők.

– Vasárnap ünnepeljük 
Miskolc napját, szombaton a 
III. Borangolás eseményei kí-
nálnak szórakozási lehetősé-
get, s ezen a hétvégén ad ott-
hont városunk a 25. Miskolci 
Nemzetközi Kamarakórus 
Fesztiválnak is, amely méltó 
kulturális keretet ad a prog-
ramsorozatnak – mondta el 
Kiss Gábor alpolgármester. 
Hangsúlyozta, minden év-
ben az egyik legkiemelkedőbb 
program a város napján az 
ünnepi közgyűlés, amelynek 
idén is a Miskolci Nemzeti 
Színház ad otthont. Ekkor ad-

ják át Miskolc város díjait, el-
ismeréseit. 

Az ünnepi közgyűlés dé-
lelőtt 10 órakor kezdődik, de 
az utcán is indulnak ekkor a 

programok – a sort felvonulás 
nyitja. A központi helyszín a 
Szent István téren lesz, ahol a 
színpadon miskolci zenekarok 
váltják egymást. Fellép töb-
bek között a Bíborszél és a Kiss 
Kata zenekar, a Mintha együt-

tes és a Musical Műhely Mis-
kolc is. A koncertek sorát este 
Homonyik Sándor és Varga 
Miklós fellépése, majd a Mag-
na Cum Laude koncertje zárja.

– Lesz még sok más mel-
lett military-bemutató, népi 
játszóház, kézműves és gaszt-
ronómiai vásár, bemutató, re-
pülőgép-szimulátor, katonaze-
nekar, majorette-bemutató, 
népzene, néptánc, az Erzsébet 
tér pedig szűrőállomássá válto-

zik. Lesznek szűrőbuszok, be-
szélgetések, érkeznek sportolók 
is, többek között. Este a csilla-
gok is közelebb kerülhetnek a 
Szabó Gyula Bemutató Csil-
lagvizsgáló közreműködésével, 
a Csillagpartyn – tette hozzá 
Tánczos Tamás, az MKK Non-
profit Kft. intézményvezetője.

Kiss Gábor elmondta még, 
idén ünnepli 25. évfordulóját 
a Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat, ezek a programok is kap-
csolódnak a hétvégi esemény-
folyamhoz. Mindezek mellett, 
a város napján lesz floor ball-
bajnokság, utcai váltófutás, 
fegyverbemutató és múzeumi 
családi nap is.

A város napjának programjai 
részletesen olvashatók már Mis-
kolc honlapján, a www.miskolc.
hu oldalon, valamint a főszer-
vező Ifjúsági Ház weboldalán, a 
www.ifihazmiskolc.hu interne-
tes oldalon.                            kiss j.

Színes programok Miskolc város 
napjának hétvégéjén

A lomtalanítás a meghirde-
tett napokon reggel 6 órától 
kezdődik Miskolcon, és a 
napi útvonaltervben szerep-
lő utcák befejezéséig tart.

Május 12. hétfő – Avas: Ha-
jós A., Jósika M., Klapka Gy., 
Kölcsey F., Leszih A., Med-
nyánszky L., Pattantyús Á.

Május 13. kedd – Bábonyi-
bérc: Árok, Bábonyibérc Fel-
ső sor, Bábonyibérc sor, Bábo-
nyibérc Új telep, Balázs diák, 
Bércalja, Borostyán, Börzsöny, 
Búzavirág, Cserhát, Csermely, 
Estike, Eszter, Felmező, For-
rásvölgy, Galagonyás, Mecsek, 
Napraforgó, Pilis, Pintes, Sellő, 
Sólyom, Tag

Lyukó: Danlos, Görögszőlő 
32–44., Kishajtás dűlő, Kislyu-
kó dűlő, Kutyorvölgy, Lackó 
tanya, Lyukóvölgy, Lyukó-
völgy Bányaoldal – Erdőgaz-
daság – Gulyakút – Herceg-
hajtás – Kishajtás, Lyukóvölgyi 
út, Meredély, Őzugró

Május 15. csütörtök – Bel-
város: Arany J., Corvin, Dan-
kó P., Erzsébet tér, Görgey A., 
Horváth L., Kazinczy F., Ki-
rály páros oldal, Madarász V., 
Mártírok, Munkácsy M., Nagy 
I., Régiposta, Szentpáli, Szé-
chenyi I., Szemere B., Uitz B., 
Városház tér, Vörösmarty M. 
1–33., 26–62.

Május 16. péntek – Vologda 
– Jókai lakótelep, Kis-Hunyad 
u.– Palóczy u.– Kossuth u. kör-
nyéke: Dayka G., Deák tér, Dé-
ryné, Dózsa Gy., Fábián kapu, 
Fábián u., Fazekas, Feszty Á. 
1/A-B, Jókai M., Kis-Hunyad, 
Kossuth L., Laborfalvi R., Má-
tyás kir. társasházak, Pallós, 
Palóczy L., Patak, Petőfi S. tér, 
Szepessy P., Tárkányi B., Vo-
logda

Hodobai telep: Gömöri tér, 
Kassai magánházak, Kolozs-
vári, Latkóczi L., Pozsonyi ma-
gánházak, Temesvári

Bővebb tájékoztatás a www.
mirehukoz.hu honlapon.

LOMTALAnÍTáS

Május 11-én, vasárnap 16 
órakor a minorita rendház 
hittantermében filmvetítés 
lesz a filmklub keretében. 
Ugyancsak 16 órától a rend-
ház ebédlőjében mocorgós 
szentmisét mutatnak be a kis-
gyermekes családoknak. 

Május 12-én, hétfőn a Szent 
Anna Kolping-házban tart 
előadást 18.30 órai kezdet-

tel Palánki Ferenc püspök, 
mindszenti plébános Talál-
kozások szent életű pápákkal 
címmel.

jövő szombaton, 17-én 
15.30 órai kezdettel mutat 
be szentmisét Lillafüreden, 
a kidőlt Limpiászi kereszt ol-
táránál Kalna Zsolt minorita 
tartományfőnök Magyaror-
szágért.

hARAng-hÍREK

Minden eddiginél gazdagabb 
program- és borkínálattal vár-
ja a borbarátokat az idei Avasi 
Borangolás, melyet május 10-
én, szombaton rendeznek meg 
az avasi pincesoron. Több mint 
20 nyitott pincébe, közel 30 bo-
rásszal, zenészekkel és 8 magyar 
borvidék ízletes nedűivel várják 
az érdeklődőket.

Némedi Varga Zoltán, az Ava-
si Cellárium vezetője elmondta, 
a borokról a helyi gazdákon kí-
vül Magyarország jelentős bor-
vidékeiről meghívott borászatok 
gondoskodnak. A finom étele-
ket helyi vendéglátóhelyek biz-
tosítják, a jó hangulatot pedig 
miskolci zenekarok pincepro-
dukciói fokozzák.

Lesz népzene – olyan előadók-
kal, mint például a Számadó ze-

nekar, vagy Barsi Csaba és az 
Agyagbanda –, jazz és világzene 
– mások mellett Czakó Péterrel, 
Petrány Mihállyal –, valamint 
klasszikus cigányzene. A Nagy-
Avas Alsó során felállítanak egy 
Jazz-szigetet, ahol mások mellett 
Michael Vigula gitárművész is 
fellép majd május 10-én.

A III. Avasi Borangolásra a 
PalacsintaHáz és Borklubban 
megálmodták az Avas palacsin-
táját, amely panko-morzsában 
sült, ropogós, fűszeres csirkemá-
jat tartalmaz, baconnal és füstölt 
sajttal. Mindezt palacsintaoszlo-
pokban tálalják, majonézes ku-
koricasaláta talapzaton.

A rendezvényről bővebb in-
formációt a www.borangolas.hu 
és a www.facebook.com/avasi-
borangolas oldalon olvashatnak.

Avasi Borangolás – harmadszor



Egy elefánt ismerkedett a járókelőkkel szerdán a sétálóut-
cán. Idomára és néhány artista, illetve bohóc is elkísérte, 
akik a városban tartózkodó egyik cirkusz előadására kíván-
ták ilyen módon felhívni a figyelmet.

Nem mindennapi „minikoncertbe” csöppenhetett az az utas, aki kedd délután felszállt az MVK Zrt. gyönyörűen feldíszí-
tett tavaszi villamosára: Kovács Kati, Kossuth-díjas előadóművész énekelt a járaton, a meglepődött utasok nem kis örömére. 
Az énekesnő a Városház téri villamosmegállóig utazott, itt azonban őt érte meglepetés: Kriza Ákos polgármester egy csokor 
virággal várta, majd az MVK nosztalgiabuszán a Művészetek Házába kísérte a művésznőt, aki nagy sikerű koncertet adott a 
miskolci közönség előtt.                                                                                                                                                  Fotó: F. KaderjáK Cs. 

Felrobbant egy kazán 
Felsőzsolcán

Felrobbant május 2-án 
este egy száz négyzetméte-
res családi ház pincéjében a 
kazán Felsőzsolcán, a Kazinczy Ferenc utcában. Úgy tudjuk, tűz 
nem keletkezett a helyiségben a robbanás miatt, a balesetben azon-
ban egy ember megsérült. A házban a gázt és az áramot elzárták. 
A miskolci hivatásos tűzoltók a beavatkozás során eltávolították a 
kazánt, hogy további felderítést végezzenek a helyiségben. 

Súlyos karambol Diósgyőrben
Súlyos karambol történt május 3-án délután Miskolcon, az Új-

győri főtér és a stadion között, az Andrássy úton. A balesetnek két 
súlyos sérültje volt, egyiküket feszítő-vágó berendezés segítségével 
szabadították ki a miskolci hivatásos tűzoltók. Egy Andrássy úton 
haladó Peugeot eddig ismeretlen okból áthaladt a menetiránya 
szerinti bal oldali forgalmi sávokon, nekiütközött az úttest mel-
lett található felsővezeték-tartó oszlopnak, majd az úttestre visz-
szasodródva, egy szabályosan közlekedő Honda személyautónak 
csapódott. Az érintett útszakaszon sokáig félpályán haladt az au-
tóforgalom, a villamosokat ideiglenesen leállították, az esethez a 

katasztrófavédelmi műve-
leti szolgálat is kivonult. A 
Miskolci Rendőrkapitány-
ság közúti baleset okozása 
vétség elkövetésének meg-

alapozott gyanúja miatt rendelt el nyomozást a Peugeot-t vezető V. 
István 56 éves miskolci lakossal szemben. 

Megrongálták az ülőköveket
Kettőt is megrongáltak azok közül az ülőkövek közül, amelyeket 

a múlt héten helyeztek ki a sétálóutcára. A közfelháborodást ki-
váltó rongálások a Pátria melletti területen történtek, május 1-jén 
és 3-án éjszaka. A kihelyezett térfigyelő kameráknak köszönhető-
en, több felvétel is van az elkövetőkről, ezeket a megyei rendőr-fő-
kapitányság és a Miskolci Önkormányzati Rendészet munkatársai 
elemzik. A rongálások miatt egyelőre az épen maradt ülőköveket is 
elszállították. A tervek szerint a megrongált utcabútorokat hama-
rosan pótolják, s egy másik, biztosabb módszerrel rögzítve, ismét 
kirakják a sétálóutcára az ülőköveket. A rendőrség vizsgálja, hogy 
rongálás vagy garázdaság – esetleg mindkettő – valósult-e meg, ez 
az adatgyűjtés során dől el. Jelenleg folyik a kamerafelvételek elem-
zése, és szemtanúkat is keresnek.
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Heti HoroszKóp
Kos (03. 21–04. 20.) Kicsit nehezebben indul ez a hét, de Ön 
nem adja fel olyan könnyen. Pénzügyi helyzete átgondolásra vár, 
kiadásait nem árt felülvizsgálni. Érzelmi életében váratlan fordu-

latra kerülhet sor. A kedvező változás életvitelére is hatással lesz.

Bika (04. 21–05. 21.) Úgy érzi, egyedül maradt a problémáival, 
és senkire sem számíthat. Haragját ne azokon töltse ki, akik a ne-
héz időszakban is Ön mellett álltak. Párkapcsolata kihűlni látszik, 

úgyhogy jó lenne eldönteni, mit is akar valójában kedvesétől. 

Ikrek (05. 22–06. 21.) Az Önt érezhetően körülvevő nyugalom 
hat a környezetére is. Könnyen talál társakat, ha segítségre van 
szüksége, vagy hódít meg bárkit, ha éppen ahhoz van kedve. 

Munkahelyén kihasználhatják lelkesedését és munkabírását, ha nem vigyáz.

Rák (06. 22–07. 22.) Felhalmozódott munkái miatt egyre keve-
sebb ideje marad szeretteire, pedig otthon is igényt tartanának 
Önre. Kialakulóban lehet egy kapcsolat, de gondolja át alaposan a 

döntését, milyen következményekkel járhat ez a fellángolás.

Oroszlán (07. 23–08. 23.) Csökkenő munkakedvvel jár a héten 
dolgozni. Ettől függetlenül rengeteget túlórázik, viszont a fáradt-
ság kezd meglátszani teljesítményén. Érzelmi választás elé kerül, 

aminek során nem biztos, hogy a józan eszére hallgat majd.

Szűz (08. 24–09. 23.) Rendkívüli lelkesedéssel lát munkához, és 
ez meg is hozza gyümölcsét. Elismerik teljesítményét, így jogo-
san büszke a sikeresen megoldott feladataira. Magánéletében 

olyasmit sürget, aminek még nem jött el az ideje. Örüljön a jelennek.

Mérleg (09. 24–10. 23.) Kisebb munkahelyi probléma adódik, 
ami miatt konfliktusba keveredhet a felettesével, de kiváló diplo-
máciai érzékének köszönhetően hamar elrendez mindent. Alap-

vetően sikeres hét elé néz, kedvesével szerelmes napokat töltenek együtt. 

Skorpió (10. 24–11. 22.) Hangulata gyorsan változik, de több-
nyire sikerül uralkodnia az érzelmein. Munkahelyi nehézségei 
akadhatnak, de ezek gyorsan megoldódnak. Vigyázzon, nehogy 

olyan üzletekbe bonyolódjon, amik bizonytalanok már az elején is.

Nyilas (11. 23–12. 21.) Szókimondóbb a hangulata a szokásos-
nál is. Ha kérik, ha nem, mondja a véleményét. Azért csak óvato-
san kritizáljon, kár lenne stílusával megbántani másokat. Munka-

tempója viszont szinte követhetetlen, kollégái alig tudják tartani a lépést.

Bak (12. 22–01. 20.) Hivatalos ügyek intézésében nehézségek-
be ütközhet, ezért, ha teheti, halassza el őket a jövő hétre. Kreati-
vitása szárnyal, jobbnál jobb ötletei vannak, és lassan sikerül is 

megvalósítania őket. Valaki megpróbál közeledni Önhöz.

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Ha teheti, kerülje azok társaságát, akik 
nem az Ön szintjén értelmezik a dolgokat. Nem tud mindenkit 
meggyőzni és nem is kell erre törekednie. Az egészségével többet 

kellene foglalkozni, a túlhajszoltság betegségekhez vezethet.

Halak (02. 20–03. 20.) Hajlamos régi dolgokon rágódni ahelyett, 
hogy a jövőre koncentrálna. Az elmúlt dolgokat el kell hagyni, mert 
a problémák hordozása betegségek kialakulásához vezethet. Ta-

lán az értékrendjét is át kellene gondolnia. Pénzügyei jó irányba haladnak.

Miskolci Napló

FotóK: juHász á.

Forró nyomon

Herman ottó

Új, négyrészes rejtvényünkben Herman 
Ottó néhány fontos művének témá-
it rejtettük el. Kérjük, a megfejtéseket 
együtt, legkésőbb május 27-én éjfé-
lig juttassák el a MIKOM Miskolci Kom-
munikációs Nonprofit Kft. címére: 3525 
Miskolc, Kis-Hunyad u. 9., vagy e-mail-
ben az info@mikom.hu címre. A helyes 

megfejtők között négy családi belépőt 
sorsolunk ki a Miskolci Állatkert és Kul-
túrparkba.  Előző rejtvényünk helyes meg-
fejtései: 1. Kilátó, 2. Miskolci villamos, 3. Vil-
lanyrendőr, 4. Miskolci kocsonya. A helyes 
megfejtések beküldői közül az Oxy Day Spa 
ajándékát, a háromhónapos, korlátlan fit-
nesz-bérletet nyerte: Nagy Gyula (Miskolc). 
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a villaMoSoN
KoNcert

elbűvölte 
a miskolciakat

Kovács 
Kati 

elefánt a belvárosban

a  hét  fotója
MoCsári L. FeLvéteLe

Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesztősé-
günk címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A borítékra írják 
rá: „Mindenkit érhet jogeset”. E-mail címünk, amelyre üzene-
teiket, problémáikat elküldhetik: info@mikom.hu. Dr. Strass-
burger Gyula és dr. Tulipán Péter ügyvéd írásban válaszol!

MiNDeNKit érhet jogeSet
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