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Felszámolták az Álmos utcán lévő nyomortelepet, az épületek lebontása 
után már a törmeléket hordják el. Soós Attila, a miskolci Fidesz –  
KDNP-frakció szóvivője elmondta, a terület reményeik szerint hamaro-
san hasznos beruházásnak adhat otthont. Nánási Kocsis Norbert (balra), 
a körzet önkormányzati képviselője azt hangsúlyozta, a környék lakói 
fellélegeztek, hogy eltűnt ez a bűnügyi gócpont.

Soós Attila (képünkön jobbról) ki-
emelte: az első állomás ez, ami egyér-
telműen mutatja, hogy a megkezdett 
munka sikeres és eredményes. Egy 
38 lakásos avult telepet tudtak felszá-
molni, melyben 32 lakás volt lakott. 
Ez mutatja azt is, hogy a nemrégiben 
nagy nyilvánosságot kapott program-
juk nem most kezdődött, hanem már 
2012-ben. Ezen a területen is ember-
hez méltatlan körülmények között 
éltek emberek, voltak jogtalan lakás-
foglalók, és szép számmal érkeztek 
bejelentések bűnözésről is.

Mint elhangzott, mindez úgy tör-
ténhetett, hogy a szocialista városve-
zetés ahelyett, hogy rendbe rakta volna 
az ilyen területeket, lehetőséget bizto-

sított volna, hogy normálisabb hely-
re költözzenek a lakók, hagyta, hogy 
ilyen körülmények között éljenek. 

Soós Attila megjegyezte, a Jobbik 
ilyenkor „lapít”, hiszen az ő céljuk, 
hogy ezek a telepek fennmaradjanak. 
Gyűlöletpolitikát folytatnak, ami las-
san minden miskolci csoportot érint, 
a szocialisták pedig csak a közgyű-
lésben hangoskodnak, ahelyett, hogy 
konkrét javaslatuk lenne és segítenék 
a városvezetés munkáját. – Roma jog-
védőkkel fognak össze valami tisztá-
zatlan probléma ürügyén, kitelepítést 
emlegetnek, miközben szó sincs erről. 
Könnyű úgy beszélni valakinek, hogy 
idejön máshonnan egy-két órára anél-
kül, hogy megkérdeznék azokat, akik 

itt élnek és kitörni szeretnének. De 
azok, akik ezeket a látszatdemonstrá-
ciókat szervezik, a jóérzésű miskolci-
ak támogatását soha nem fogják meg-
kapni – jelentette ki a szóvivő.

Véleménye szerint ugyanis a mis-
kolciak pontosan látják, hogy ami-

óta a Fidesz – KDNP vezeti a várost, 
azóta érdemi intézkedések történ-
nek annak érdekében, hogy a nyo-
mortelepeket felszámolják, hogy az 
ellenőrzések folyamatosak legyenek, 
hogy minél több, beilleszkedni kép-
telen, antiszociális elemet távolítsa-

nak el a városból törvényes eszkö-
zökkel. Ebben elkötelezettek, a bűnt 
és bűnözést minden eszközzel igye-
keznek visszaszorítani, aki pedig 
ebben nem partner, az Soós Attila 
szerint nem miskolci, vagy nem Mis-
kolcért dolgozik.

A rendszeres hatósági ellenőrzések sorában, csütörtökön 
az Újgyőri főtér előtti városrészben razziázott a Miskolci 
Önkormányzati Rendészet. 

Vincze Csaba igazgató az eligazításon felhívta a figyelmet, ki-
emelten ellenőrizzék a jogcímet, ami alapján az ingatlanokban 
tartózkodnak a lakók, figyeljenek a jogtalan áram- vagy vízvé-
telezésre, a gyermekveszélyeztetésre. Hangsúlyozta, elejét kell 
venni, hogy a „fészekrakós” lakásokból kilakoltatottak esetleg a 
város más, talán éppen ezen részébe költözzenek, s így „áthelye-

ződjön” a probléma. Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok-
nál arra is figyelmet fordítottak, hogy minden területen betart-
sák a MIK Zrt.-vel kötött szerződés pontjait a bérlők.

Emellett a tisztántartási sávot, a rágcsálók elszaporodását és 
a kutyák tartását, oltását is ellenőrizték. A közterület-felügye-
lőkkel és a mezőőrökkel tartottak az önkormányzat gyám-
ügyi, illetve szociális osztályának munkatársai, illetve a pol-
gárőrök is. Az ellenőrzés alá vont terület ezúttal a Vasgyári út, 
Győri kapu, Kabók Lajos utca és a Szinva által határolt város-
rész volt.
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Váradi Gábor (képünkön), a Miskolci Ci-
gány Kisebbségi Önkormányzat elnöke a 
diósgyőri stadionnál jelentette be kedden, 
hogy megalakult a „Miskolcon Maradunk 
Kitelepítés Elleni Bizottság”, amely orszá-
gos demonstrációt szervez. Dancs Mihály, 
a Roma Polgárjogi Mozgalom Borsod 
megyei elnöke elmondta, két héten belül, 
a miskolci városháza előtt demonstrálnak 
majd.

Soós Attila, a Fidesz – KDNP miskolci kép-
viselőcsoportjának szóvivője az elhangzottak-
ra reagálva elmondta, a miskolci álliberálisok 
az itt élő romák között szítják a hangulatot, 

amikor erőszakos kitelepítésekről beszélnek. 
A Fidesz – KDNP szerint ezek a politikai erők 
nem mernek nyíltan kiállni véleményükkel, és 
a városban élők többségének akaratával men-
nek szembe. – A nyomortelepeket fel kell szá-
molni, s ezzel a miskolciak is egyetértenek. Az 
országos demonstrációt azok az álliberálisok 
szervezik, akik a város, az ország rasszista hí-
rét keltik – már európai szinten is – emelte ki 
a szóvivő

– A vádakat visszautasítjuk, követjük a meg-
kezdett utat. A nyomortelepeket felszámoljuk, 
mert nem alkal- masak arra, hogy 
ott emberek éljenek – hang-
súlyozta Soós Attila. 

Otthonvédelmi alapot kíván létrehozni a Fi-
desz – KDNP Miskolcon, a „fészekrakók” ál-
tal eladósított társasházak megsegítésére. A 
frakció a közgyűlés elé terjeszti a javaslatot.

Kiss János, a helyi Fidesz-képviselőcsoport 
vezetője az ezzel kapcsolatos sajtótájékoztatón 
kiemelte, továbbra is elkötelezettek a rendte-
remtés mellett, rendszeresek a hatósági raz-
ziák. A nyomortelepek felszámolásából sem 
engednek, folyamatos a „fészekrakók” kiköl-
töztetése. Eddig 58 hatósági végrehajtás tör-
tént az ügyben. – Ezzel azonban nem minden 
probléma oldódik meg, a fizikai pusztítás mel-
lett ugyanis jelentős tartozásokat hagytak ma-
guk után a „fészekrakók” – hívta fel a figyelmet 
Kiss János. Molnár Péter KDNP-frakcióvezető 
szintén úgy fogalmazott: a „fészekrakók” ki-

költöztetésével nem zárul le az ügy, „nem teljes 
az igazságtétel”, a város figyelme továbbra sem 
fordul el az Avasról. A politikus emlékeztetett: 
a Miskolc tulajdonába került lakásokat folya-
matosan felújítják, hogy olyan emberek köl-
tözhessenek be azokba, akiket szívesen fogad 
a lakóközösség. – A meg nem fizetett közös 
költségek miatt azonban társasházak adósod-
tak el, százezres, milliós nagyságrendekben. 
Ezeket az ingatlanokat nem tudják felújítani 
a tartozások miatt, bár a „fészekrakók” kiköl-
tözéséig nem is lett volna értelme a renová-
lásnak. Ezentúl lesz, mert reményeink szerint 
tiszta lappal indulhatnak majd a társasházak. 
Ehhez külső segítségre lesz szükségük, ezért 
a közgyűlés elé terjesztünk egy javaslatot egy 
otthonvédelmi alap létrehozásáról – jelentette 
be Molnár Péter.

Otthonvédelmi alap  
a társasházak megsegítésére

„Kitelepítés Elleni Bizottság” alakult

Ezúttal Diósgyőrben ellenőriztek

Felszámolták az Álmos utcai  
nyomortelepet
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1920. június 4-én írták alá az úgy-
nevezett trianoni békeszerződést, 
melynek következtében a Magyar Ki-
rályság elveszítette területének több 
mint kétharmadát, lakosságának pe-
dig több mint a felét. 

Ennek a napnak az emlékét idé-
zi fel a nemzeti összetartozás napja, 
amelyet 2010. május 31-én iktatott 
törvénybe az Országgyűlés. Az indít-
ványt támogatta a Fidesz – KDNP és 
a Jobbik frakciója, míg az MSZP elle-
ne foglalt állást, arra hivatkozva, hogy 
a javaslat „rontja Magyarország jó-
szomszédi kapcsolatait és nem szolgál-
ja a határon túli magyarok érdekeit”. 
Az MSZP-ből 55-en a „nem” gombot 
nyomták meg, az LMP-ből 12-en tar-
tózkodtak.

Az Országgyűlés a törvény elfoga-
dásával kinyilvánította: „a több ál-
lam fennhatósága alá vetett magyar-
ság minden tagja és közössége része az 

egységes magyar 
nemzetnek, mely-
nek államhatárok 
feletti összetar-
tozása valóság, s 
egyúttal a magya-
rok személyes és 
közösségi önazo-
nosságának meghatározó eleme”.

A következő történelmi lépés a kettős 
állampolgárság intézményének beveze-
tése volt, amivel legalább a szimbolikus 
szférában megtörtént a magyar nem-
zet újraegyesítése. A nemzeti elkötele-
zettségű és a tradicionális jobboldali 
értékek mellett elkötelezett Orbán-kor-
mány történelmi célja, hogy a Kár-
pát-medencében élő magyarság egésze 
– a köztünk lévő valós és spirituális ha-
tárok ellenére – egymással összefogva, 
egymást segítve tegyen meg mindent a 
magyar nemzet boldogulása és fenn-
maradása érdekében.   TóTh Gy. LászLó

A túlélés esélye

3  

A Debreceni Ítélőtábla végzésé-
vel azért kötelezte bocsánatkérésre 
az MSZP Országos Központját és 
Káli Sándort, Miskolc korábbi szo-
cialista polgármesterét, mert 2013. 
március 21-én, csütörtökön az MTI 
Nonprofit Zrt. Országos Sajtószol-
gálata útján közzétett közlemény-
ben valótlanul állították, hogy 
Kriza Ákos, Miskolc jelenlegi pol-

gármestere bizonyítékot hamisított 
az utcájában történt aszfaltozással 
kapcsolatban. „A közleményben 
foglalt valótlan tény állítása és hí-
resztelése miatt Kriza Ákostól bo-
csánatot kérünk” – írta közlemé-
nyében Káli Sándor, az MSZP volt 
országgyűlési képviselője, Miskolc 
korábbi polgármestere, illetve az 
MSZP Országos Központja.   

Singlár Zsolt (képünkön) váltotta Devecz Miklóst 
június 1-jétől az MVK Zrt. vezérigazgatói posztján. 
Devecz Miklós megbízatása május végén lejárt, így 
egy év elteltével távozik a vállalat éléről – tudatta 
hétfőn a Miskolc Holding Zrt.  A részvénytársaság-
nál a vezérigazgatói teendőket cégvezető segíti, erre 
a posztra az MVK Zrt. eddigi operatív igazgatóját, 
Fónagyné Hajdu Zitát nevezték ki. A Miskolc Hol-
ding Zrt. Igazgatótanácsa köszönetet mond Devecz 
Miklósnak a miskolci közösségi közlekedés érde-
kében tett erőfeszítéseiért és sok sikert kí-
ván a szakembernek a ZTE FC vezérigaz-
gatói feladataihoz – zárul a közlemény.

Változás az MVK zrt. élén

Kriza Ákos elmondta, lépésről lé-
pésre haladnak előre a digitális közös-
ség építésében. – A laptoppályázat en-
nek csupán az egyik eleme. Digitális 
tereket hozunk létre, LED-kijelzőket 
helyezünk el a város különböző pont-
jain, hogy olyan digitális infrastruk-
túra létesüljön Miskolcon, amely fele-
meli a közösséget, s lehetőséget biztosít 
az egész megye fejlődésére. Ez szerve-
sen kapcsolódik abba a gazdaság- és 

iparfejlesztési programba, amelynek 
eredményeképpen tavaly októberben 
Miskolc és környéke kiemelt fejleszté-
si területté vált; a munkahely-teremté-
si programba, melynek köszönhetően 
több mint háromezer munkahely jött 
létre a városban és környékén – sorol-
ta a polgármester. Hozzátette, a prog-
ram azt a célt szolgálja – elsőként az or-
szágban –, hogy Miskolc és térsége úgy 
fejlődjön, amely meghaladja az átlagos 

magyar városok fejlődését. A tízezredik 
laptopot Csöbör Katalin országgyűlési 
képviselővel adta át a városvezető Sim-
kó Réka egyetemi hallgatónak. Az Al-
sózsolcán élő diák idén államvizsgázik 
alapszakon, de folytatja tanulmányait 
mesterképzésen. Csöbör Katalin örö-
mét fejezte ki, hogy az agglomeráció 
is bekapcsolódott a mintaprojektbe, s 
hogy a kormány kiemelt figyelmet for-
dít Miskolcra és környékére. 

átadták a tízezredik laptopot

DiGiTáLis KözösséG

Új, mintegy 150 autó befogadására képes parkolóterüle-
tet alakítottak ki a Baross utcán, közvetlenül a Selyem-
réti Strandfürdő mellett. Szombattól már használatba 
is vehetik a miskolciak és a strandra érkező turisták. 

Perecsenyi Attila, a Régiópark Miskolc Kft. igazgatója 
elmondta, már a Selyemréti Strandfürdő tavalyi átadását 
követően elkezdtek azzal foglalkozni, hogyan tudnák meg-
oldani a strandra érkezők megfelelő parkoltatását. Időköz-
ben az önkormányzatnak sikerült megvásárolni ezt a Ba-

ross utcai ingatlant, itt alakítottak ki egy új, mintegy 5 ezer 
négyzetméteres parkolót, amely körülbelül 150 gépkocsi 
befogadására alkalmas. 

Az új parkolót szombattól lehet használni. Körülbelül 
két hétig ingyenesen, de utána is a legalacsonyabb, kék zó-
nára vonatkozó díjjal vehetik majd igénybe az autósok – ez 
óránként 150 forintot jelent. A területet folyamatosan fej-
lesztik, szépítik majd, jövő héten felszerelnek egy automa-
tát, a Miskolci Turisztikai Kft. pedig a parkoló felől is létesít 
majd egy bejáratot a strandra.

Új parkoló  
a selyemréti strandnál

Fedett, 15 ezer férőhelyes, nemzetközi 
mérkőzések megrendezésére is alkal-
mas stadion épül Diósgyőrben – az 
erről szóló megállapodást pénteken 
írták alá a város, a klub, illetve a beru-
házást lebonyolító Nemzeti Sportköz-
pontok képviselői. Az építkezés 2015 
első felében kezdődhet.  

– Indulhat az új diósgyőri stadion 
tervezése és építése. Több hónapos elő-
készítő munka után, mostanra minden 
adminisztratív akadály elhárult, így el-
kezdődhet a beruházás – jelentette be 
június 6-án Miskolcon Vígh László, a 
Nemzeti Sportközpontok főigazgatója.  
A 4 és fél milliárdos fejlesztés részeként 
egy 15 ezer ülőhellyel rendelkező, mul-
tifunkcionális, UEFA IV-es besorolá-
sú stadion épül Diósgyőrben, amelyik 
rangos nemzetközi mérkőzések meg-
rendezésére is alkalmas lesz. Az első 
látványtervek várhatóan már nyáron 

elkészülnek. A tervezésbe szeretnénk 
bevonni a DVTK képviselőit és a csapat 
szurkolóit, hiszen ők töltik majd meg 
élettel a stadiont – mondta Vígh Lász-
ló. A kivitelezés 12-14 hónapot vehet 
igénybe, azaz 2016 nyarára készülhet el 
az új diósgyőri stadion.

– Örülök, hogy a kormány támogat-
ja a beruházást, a kor követelményeinek 
megfelelő stadion épül Diósgyőrben, 
amely teljes mértékben kiszolgálja majd 
a szurkolók igényeit – tette hozzá Kriza 
Ákos polgármester. 

Szabó Tamás, a DVTK-t működ-
tető Diósgyőr FC Kft. ügyvezetője 
köszönetet mondott a város vezetői-
nek, hogy támogatásukkal segítették 
a diósgyőri labdarúgás megújítását. 
– Ez egy nagy pillanat a város labda-
rúgásának történetében. Az új stadi-
on megépülésével egy újabb lépést 
teszünk annak érdekében, hogy a 
DVTK tartósan a magyar bajnokság 
élcsapatai közé kerüljön és egy Eu-
rópában is ismert klub legyen – tette 
hozzá az ügyvezető.

„Nagy pillanat a város  
labdarúgásának történetében”

A tízezredik nyertes pályázó vehette át csütörtökön a digitális világba való be-
lépéshez szükséges notebookot a Digitális Közösség Programirodában. A lap-
topot Kriza Ákos polgármester és Csöbör Katalin országgyűlési képviselő adta 
át simkó Réka egyetemi hallgatónak. A számítógépek átadása a tervek szerint 
halad, június végére minden nyertes pályázó megkapja az eszközt.

Bocsánatkérésre kötelezte a Debreceni Ítélőtábla Káli Sándort, 
Miskolc korábbi MszP-s polgármesterét és az MszP Országos Köz-
pontját, amiért valótlan tényt állítottak, illetve híreszteltek Kriza 
Ákosról, Miskolc jelenlegi polgármesteréről.

Bocsánatot kért  
Káli sándor Kriza ákostól
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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?
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rikkancsmiskolc@gmail.comE-mail:    

06-30-352-8040Telefon:

Munkatársaink hétköznap telefonon 15 és 17 óra között érhetők el.

Apróhirdetés
Idős hölgy mellé keresünk gondo-
zónőt Budapestre, aki ellátja mellette 
a mindennapi feladatokat. Szállást, 
étkezést biztosítunk, fizetés meg-
egyezés szerint. Türelmes, megbíz-
ható személyt keresünk. Érdeklődni: 
30/862-2634 telefonon lehet.

Németjuhász felnőtt és kölyök-
kutyák eladók. Üzletek, lakások, 

objektumok, személyek védel-
mére. Nyugdíjasoknak házőrzés-
re, védő, jelző kutyának. Rendsze-
res az idős emberek elleni támadás. 
Nemzetközi adatok bizonyítják, 
ahol kutyát tartanak, kevesebb a 
lopás, betörés, az élet elleni bűn-
cselekmény. Gondoljon a szü-
lei re, családtagjaira. Vásároljon 
részük re hű társat +  biztonságot. 
Ajándék ba szakkönyv + póráz. Ár:  
30-40-60 E Ft. Érd.: 20/411-2526.

DECC HUSKROUA/1001/058
A BOKIK 2013-14-ben részt vesz egy HUSKROUA határ 
menti pályázat megvalósításában, amelynek célja, hogy 
a magyar–román–ukrán határ menti térségben felmérje 
a kulturális és kreatív ipar helyzetét, segítse annak fejlő-
dését.
Ennek érdekében a partnerekkel közösen feltérképezzük 
az iparág gazdasági helyzetét, elemezzük a lehetőségeket 
és kihívásokat. Képzéseket tartunk és ajánlásokat kínálunk 
egy összehangolt, átfogó politika kialakítása érdekében.    

Színes programok, egészségnap 
a Bláthyban! 
 A bláthys diákok körében nagy sikert 
aratott a kedden megrendezett egész-
ségnap, melyre az „Új módszerek-
kel a bláthys diákok jövőjéért” (TÁ-
MOP-3.1.4-12/2-2012-0984) címet 
vi se lő projekt keretében került sor. Az 
egész napos rendezvényen több helyszí-
nen, több foglalkozás és előadás, illetve 
játékos vetélkedő várta a fiatalokat és 
tanáraikat. Folyamatosan elérhető volt 
az általános egészségiállapot-felmérés, 
az érdeklődők különböző előadásokon 
vehettek részt és egészséges, otthon is 
könnyen elkészíthető, préselt gyümölcs-
leveket, leveseket kóstolhattak. A mos-
tani egészségnap előadásai a folyadékok 

köré épültek fel. A diákok hallhattak a 
folyadékok fogyasztásának fontosságá-
ról, az energiaitalok kártékony hatásai-
ról, a higiéniáról, és látványos folyadé-
kos kísérleteket tekinthettek meg. Ezen 
a gyönyörű napon mindenki kedvére vá-
laszthatott és élvezhette a színes prog-
ramokat, előadásokat. A rendezvény si-
keréhez hozzájárult a pedagógusok és 
diákok aktív közreműködése.
A projekt keretében további, környezet- 
és egészségtudatos rendezvények meg-
szervezésére kerül sor. Aktuális infor-
mációkért kérjük, kísérjék figyelemmel a 
www.palyazat.blathy.hu címen elérhető 
honlapot.

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola
Cím: 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 7.
Telefon: 46/505-290 Web: www.blathy.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu



Múlt szombaton huszonhatodik alkalommal nyitotta meg kapuit a Miskolci Grafikai 
Triennále, a magyar képzőművészeti élet immár félévszázados fóruma. A miskolci önkor-
mányzat nagydíját idén Födő Gábor grafikusművész nyerte.

A grafikai bienná-
lék – 2008-tól trienná-
le – sorozata 1961-ben 
indult el Miskolcon 
Feledy Gyula szervező 
tevékenysége nyomán. 
Az idei triennále foly-
tatta a félévszázados 
hagyományt; a sza-
bad beadásos kiállítás 
az utóbbi három év-
ben született műveken 
keresztül ad áttekin-
tést a hazai sokszoro-
sított grafika jelenlegi 
helyzetéről. A szombat 
délelőtti, ünnepélyes 
megnyitón, a Rákó-
czi-házban köszöntőt 
mondott Kiss Gábor al-
polgármester és Pusztai 
Tamás múzeumigazga-
tó is.

Mindketten hangsú-
lyozták az elmúlt ötven 
év jelentőségét, azt, hogy 
a triennále egyre bő-
vülve, színesedve, ilyen 
hosszú időn át fenn tu-
dott maradni. Pusztai 
Tamás köszönetet mon-
dott mindazoknak az 
alapítóknak, támogatók-
nak, díjakat felajánlók-
nak, intézményi és más 
munkatársaknak, akik 

tevékenységükkel, támo-
gatásukkal hozzájárultak 
ehhez. Kiss Gábor kiemel-
te, Miskolc a rendezvény-
nek köszönhetően nem 
csupán a hazai grafika 
fővárosává vált, de újabb 
nyomot hagyott Európa 
kulturális palettáján is.

Az alpolgármester mél-
tatta a kiállítások műfaji 
sokszínűségét, és arról is 
szólt, mindez nem csu-
pán a grafikusművészet-
nek adja színes és értékes 
keresztmetszetét: a kiál-
lított műveken keresztül 
kitapintható a jelen kor, 
napi életünk lenyomata 
is.  A május 31-től szep-
tember 7-ig látogatható, 
XXVI. Miskolci Grafi-
kai Triennálét Stefano-
vits Péter képzőművész, 
A Magyar Grafikáért 
Alapítvány elnöke nyi-
totta meg. 

Idén 260 művész kö-
zel 700 alkotást küldött 
be – idén először digi-
tális formában –, me-
lyet szakmai zsűri te-
kintett át. A válogatás 
után 130 alkotó 400 
műve került a kiállító-
termekbe. 
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Kriza Ákos polgármester ünnepi beszédében 
emlékeztetett, 1920-ban az országot nagyhatal-
mi szóval megcsonkították, gazdaságát tönk-
retették, családokat szakítottak szét. Ez olyan 
történelmi igazságtalanság, amibe nemcsak 94 
év, de századok után sem lehet beletörődni. Rá-
adásul nemzedékek nőttek fel úgy, hogy beszélni 
sem lehetett róla.

– Trianon miatt megbénult az ország gazdasá-
ga, közlekedési rendszere, kereskedelmi útvonalai, 
közigazgatása. Az ország gazdaságföldrajzi szerke-
zete összeroskadt. Miskolcot például elvágták régió-
jától, a város szinte egykori megyéjén kívülre rekedt 
– hangsúlyozta Kriza Ákos, hozzátéve, sokan jöttek 
menekültként akkor ide az elcsatolt részekről, és a 
város próbált igazi, új otthona lenni az érkezőknek. 
– Miskolc befogadó város volt mindig, amiként ma 
is az. Büszkék vagyunk arra, hogy az elmúlt évek-
ben félezren tették le a magyar állampolgársági es-
küt Miskolcon. És folyamatosan érkeznek az újabb 
kérelmek. Bármely elszakított országrészben és bár-
milyen diktatórikus elnyomás alatt is élt a magyar, 
megőrizte magyarságát: nyelvét, kultúráját, ha-
gyományait, szokásait és történelmi emlékezetét – 
emelte ki a polgármester.

– Éppen ezért ez a nap arról szól, 
hogy minden, a nemzetet ért meg-
semmisítő tett és diktátum ellené-
re a magyar nemzet megmaradt, 
a nemzettestek összetartottak. A 

mai nap a magyar nemzet előtti főhajtásról 
szól. Az előtt a határok feletti, kulturális, nyel-
vi, lelki, megbonthatatlan egység előtt, amit 
magyar nemzetnek nevezünk. Az országzász-
ló az egész magyar nemzet szimbóluma. Azé a 

nemzeté, amely összefogással képes 
volt a megmaradásra, azé a nemze-
té, amely az országhatárok ellenére 
mára ismét egységes nemzetté lett, 
közös képviselettel van jelen az eu-
rópai közösségben is – zárta szavait 
Kriza Ákos.

A Feszty Árpád utcán szerdán reggel civil kez-
deményezésből új országzászlót avattak. Elhang-
zott, ezek a zászlók azt jelképezték egykor, hogy 
soha nem szabad feledni, mit tettek országunk-

kal. Az országzászlókat egy időben lerombolták, 
de ma újra, egyre több őrzi a magyarság sebeinek 
emlékét.

A Bényei Zsolt kezdeményezésére, Kovács Jó-
zsefné Budai Mária önkormányzati képviselő 
támogatásával állított zászló avatóünnepségén 
Kriza Ákos polgármester kihangsúlyozta, az or-
szágzászlók lehetőséget teremtenek arra, hogy 
közösséget teremtsünk. Arra, hogy tudjuk, a ma-
gyar közösség összetartozik.

A Győri kapuban, szerdán kora este trianoni 
emlékművet avattak. Zsiga Marcell alpolgármes-
ter beszédében kiemelte, régóta szerette volna, 
ha megvalósul az álom, s Honti Zoltán helyi fa-
faragó segítségével sikerült is elkészíteni a nagy 
Magyarországot ábrázoló táblát, amely megmu-
tatja, mekkora területeket veszített el hazánk az 
I. világháborút lezáró békediktátum aláírásakor. 
– A mai nap üzenete, hogy a magyarságot nem 
lehet megtörni. Küzdeni fogunk Miskolcért, Ma-
gyarországért, a Kárpát-medence magyarságáért 
– hangsúlyozta Zsiga Marcell, hozzátéve, hogy a 
tábla minden nap emlékezteti majd az arra járó-
kat, s a Győri kaput még szebbé teszi.

Érdemes lesz „végigkóstolni” a június 13-án 
kezdődő, és június 22-ig tartó Bartók Plusz 
Operafesztivál programjait, szinte mindegyik 
program unikális. 

– Itt van rögtön a nyitókoncert! – emelte ki 
Kesselyák Gergely fesztiváligazgató. – Az est szó-
listája Martina Filjak, és Mladen Tarbuk dirigál. 
Előbbit az elmúlt évek legizgalmasabb fiatal mű-
vészei között tartják számon, utóbbi az egyik 
legelismertebb horvát zeneszerző, karmester, 
igazgató. Ezen az estén Bartók szinte ismeretlen, 
romantikus arcát szeretnék bemutatni.

Itt lesz Robert Dean Smith is, az ameri-
kai operasztár nem véletlenül lett korunk 
egyik legnagyobb Wágner-tenorja. Az éne-
kest Korn gold A halott város című operájá-
ban hallhatjuk. Korngold a monarchiából 
vándorolt Amerikába, és lett a hollywoodi 
filmzeneszerzés ősatyja. Hét operát is írt, A 
halott város, amit a debreceni Csokonai Szín-
ház vendégjátékaként láthat a közönség, talán 
mind közül a leghíresebb.

Nyári Zoltán és Wiedemann Bernadett neve 
is közönségcsalogató. Őket Selmeczi György Bi-
zánc című művében hallhatjuk – a Covent Gar-
denben, a Carnegie Hallban és a New York-i 
Metropolitanben is fellépő Vizin Viktóriát pedig 
A víg özvegy címszerepében. A zárógálán Mik-
lósa Erikát is vendégül látja a fesztivál. 

A produkciók közül a Milliomos Nápoly egy-
részt azért érdekes, mert az a Nino Rota a zene-
szerző – akinek filmzenéit mindenki nagyon jól 
ismeri – másrészt az olaszországi Luccából érke-
zik az előadás. – Lucca nagy nemzetközi zenei 
hagyományokkal rendelkező város, ennek meg-
felelően nagyon magas színvonalú náluk a zenés 
színjátszás, ezért is hívtuk meg őket – tette hoz-
zá a fesztiváligazgató. Különleges csemege lesz a 
Budapesti Operettszínház vendégjátéka két kor-
társ operával, Dubrovay László: Váltságdíj és Vi-
dovszky László: Nárcisz és Echo című művével. 

Az elmúlt két év talán legnépszerűbb prog-
ramja az Ezrek operája volt, és valószínűleg így 
lesz ez most is. Ebben az évben Verdi Aidáját 
mutatják be, új rendezésben a Jégcsarnokban. 

KezdődiK Az operAFeszTivál

A nemzeTi összeTArTozás      nApján
A népkerti országzászlónál koszorúzással és közös imá-
val, majd a művészetek Házában ünnepi hangversennyel 
emlékezett meg Miskolc június 4-én, szerdán a nemzeti 
összetartozás napjáról. A Feszty árpád úton új országzász-
lót, a Győri kapuban pedig trianoni emlékművet avattak.

„A mai nap a magyar nemzet előtti főhajtásról szól”

Grafikai Triennále
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Megtörtént a napokban a 
szükséges terület-birtok-
baadási jegyzőkönyv alá-
írása, így semmi akadá-
lya annak, hogy a Fényi 
Gyula Jezsuita Gimnázi-
um és a Jézus Társasága 
Magyarországi Rendtarto-
mány elkezdhesse a „Közös 
tér” nevű sport, kulturális, illetve 
ökológiai fejlesztésének megvalósítá-
sát az Avason.

– Hosszú folyamat fontos állomásá-
hoz értünk, hiszen már 5-6 éve keressük 
a lehetőségét, hogyan tudnánk az Avas 
felé nyitni, karitatív, kulturális, sport, 
szociális szolgáltatásokkal, ami az új in-
tézményeken keresztül valósulhat meg – 
mondta el P. Forrai Tamás Gergely (ké-
pünkön középen) jezsuita provinciális.

Csöbör Katalin országgyűlési képvi-
selő arról szólt: mindig példa volt szá-
mára ez az iskola, a szellemisége, és most 
nagyon örül, hogy megvalósul ez a pro-
jekt. Kiemelte, a rend mindig törekedett 

a lakótelepi problémák megoldására, a 
jezsuitákkal együttműködve ez a prog-
ram működni fog. Hangsúlyozta, min-
dent megtesz annak érdekében, hogy a 
kormány is kiemelten kezelje. A lakóte-
lepeken élő ifjúság nem tudja a szabadi-
dejét hol eltölteni, erre itt lehetősége lesz. 
Az önkormányzat jól döntött a terület el-
adásával, tette hozzá a képviselő.

A városrész fókuszában építkeztek a 
jezsuiták, akkor, amikor elkezdődött itt a 
dezintegráció, mondta Kriza Ákos, Mis-
kolc polgármestere. Ahogy jelentkez-
tek a problémák, a civil szervezetekkel 

együttműködve kezdtek azok 
megoldásán munkálkodni. 

A „fészekrakó” probléma 
megoldása után is együtt 
szeretne a város a renddel 
a közösség kohéziója érde-

kében dolgozni, tette hozzá 
a polgármester, aki azt is meg-

említette, hogy a sportpálya a vá-
ros sportkoncepciójában is szerepel.

A tervek szerint szabadtéri futópá-
lyákat, sétálóutakat és erdei erőnléti pá-
lyát alakítanak ki a Fényi Gyula Jezsuita 
Gimnázium mellett, a Miskolci Egyetem 
felé eső oldalon. Épül egy fedett, több-
funkciós sportcsarnok is, amely egyfaj-
ta közösségi házként is funkcionál majd, 
de elsősorban közösségfejlesztésről szól. 
Ehhez a Dialóg Egyesület segítségét ve-
szik majd igénybe. Az intézmény „Kö-
zös tér” elnevezésű projektje nemcsak 
épületeket, hanem hozzájuk kapcsoló-
dó programokat is takar. A közösségfej-
lesztő program célja, hogy a különböző 
sport- és kreatív foglalkozásokkal elérje 
az avasiakat.

Kiterjesztik a szelektív hulladékgyűjtést és olyan hulla-
dék-előkezelőt építenek Hejőpapiban, amely éves szinten 
több ezer tonnával csökkenti a lerakott hulladék mennyisé-
gét Miskolc és további 36 település esetében. A 3,7 milliárd 
forintos beruházás alapkövét kedden délután rakták le.

Az alapkőletételen részt vett Szaló Péter területrendezé-
si, építésügyi és örökségvédelmi helyettes államtitkár is, a 
kormány ugyanis kiemelten kezeli a beruházást. A projekt 
eredetileg 2,2 milliárd forinttal támogatott költségei mellé 
2013-ban kormánydöntés alapján 1,2 milliárd forint több-
lettámogatás járult, míg a tagönkormányzatok által bizto-
sítandó összeg több mint félmilliárddal, 522 millió forinttal 
csökkent. A projekt jelenlegi elszámolható összköltsége kö-
zel 3,7 milliárd (3 693 374 200) forint, amiből 

több mint 3,4 milliárd a támogatás, és mintegy 291 millió 
az önerő.

Kriza Ákos, Miskolc polgármestere, a 37 települést ösz-
szefogó konzorcium vezetője ünnepi beszédében kiemelte: 
a hulladékgazdálkodásnak megváltozott a jogi háttere, az új 
környezetre pedig a Miskolc Térségi Konzorcium reagált a 
leggyorsabban. – Eldöntöttük, hogy más úton járunk, mint 
eddig, és a saját kezünkbe vesszük a hulladékkezelést. Így lét-
rehoztunk egy gazdasági társaságot, amelynek a gazdálko-
dása kedvezőbb, mint a korábbi megoldás volt, így kevesebb 
pénzt kell a közösből erre a tevékenységre költeni – hangsú-
lyozta Kriza Ákos.

Mint mondta, nem mindegy, milyen a hulladék feldolgo-
zottsági foka, és mennyi kerül a lerakóba, ezért indították el 
a fejlesztési programot, amelynek keretében megépítik a 4000 
négyzetméter alapterületű mechanikai hulladék-előkezelőt. 
Beszereznek 35 ezer szelektív hulladékgyűjtő edényzetet, 15 
ezer komposztálóegységet, illetve vásároltak nyolc hulladék-
begyűjtő autót. – Újabb lépés ez a hatékonyság a zöld város 
felé – emelte ki a polgármester, aki ennek kapcsán megemlí-
tette a geotermális beruházást, a két biomassza-projektet és a 
biogázüzemet is.

Kriza Ákos aláírt egy környezetvédelmi elhivatottságot iga-
zoló nyilatkozatot is, majd Szaló Péter helyettes államtitkár-
ral, Hercsik Dáviddal, a kivitelező MGH Miskolc Konzorcium 
képviselőjével, és Majoros Róberttel, a MiReHuKöz Nonprofit 
Kft. igazgatójával lezárta az időkapszulát, melyet elhelyeztek 
az alapkőben. A projekt átadását 2015 áprilisára tervezik.

Tisztújító közgyűlést tar-
tott a hazai TDM-szerve-
zetek érdekképviseleti és 
szakmai szervezete, a Ma-
gyar TDM Szövetség 2014. 
május 28-án Haj-
dúszoboszlón, 
ahol a miskol-
ci TDM vezető-
jét, Nagy Júliát a 
szervezet egyik 
alelnökévé választották.

A közgyűlés a jelöltek közül a 
szövetség elnökévé választotta 
Semsei Sándort, a Balaton Riviéra 
Turisztikai Egyesület elnökét, al-
elnökökké Nagy Júlia mellett So-
mossy Esztert, a gárdonyi helyi és a 
velencei-tavi térségi TDM vezető-
jét. Nagy Júlia elmondta, a miskol-
ci TDM-ben való munkája mellett 
– ami, szeretné, ha sikertörténet 
lenne – célja, hogy minden hazai 
TDM-szervezetben közösségi és 
munkaszervezeti szinten egyaránt 

magas színvonalú mun-
ka folyhasson, ennek a 
pénzügyi és szakmai fel-
tételeit is meg kell min-

denhol teremteni. 
Az országos szö-

vetség 3 évvel ez-
előtt jött létre, s 
kezdettől fogva 
az akkor éppen 
csak épülőfélben 

lévő hazai TDM-rendszer segíté-
se, fejlesztése volt a célja, a lobbi-
tevékenység a szervezeti rendszer 
továbbfejlesztése, a turizmus-
hoz kapcsolódó pályázatok és a 
TDM-szervezetek szakmai to-
vábbfejlesztése érdekében. Mára 
a hazai TDM-szervezetek 58%-át 
tömöríti a szövetség, olyan szer-
vezetekkel a tagjai sorában többek 
közt, mint a milliós vendégéjsza-
ka-számot magáénak tudó hévízi, 
hajdúszoboszlói vagy bükfürdői 
TDM-ek.

A gyár őszi beindításához szüksé-
ges ütemezésben épülnek a miskolci 
Takata Safety Systems Hungary Kft. 
egyes csarnokai. Ahhoz, hogy októ-
ber elején beinduljanak a gépek, és 
elkezdődjön a tesztüzem, az energia-
központnak és a gyártócsarnoknak 
kell száz százalékban készen állni. 
Ezért ezek építését kezdték el leg-
először, nyilvánvalóan ezek állnak a 
legjobban.

– Az energiaközpont vázszerkeze-
te kész, már a tető kialakításán dol-
goznak. A vázhoz tartozó vasbeton 
falakkal is jól halad a kivitelező, így 
a jövő héten megkezdődhet a hom-
lokzat lemezelése, azaz a csarnok 
falát alkotó acéllemezek beszerelése 
– mondta az építkezés állásáról Var-

gay Balázs, a Takata Safety Systems 
Hungary Kft. építési mérnöke.

A nagy légzsákgyártónál a pillér-
erdők tökéletesen mutatják a hatal-
mas csarnok területét – félig készen 
van ez az épület is. Közben megkez-
dődött az utolsó, a légzsákgázképző 
szerkezetét gyártó csarnok (inflá-
torépület) alapozása is – ha ez kész, 
végleg levonulhatnak a területről a 
biztos alapokat előkészítő cölöpöző 
gépek.

Vargay Balázs arra is felhívta a 
figyelmet, hogy gőzerővel halad a 
Takata területén a közműépítés is, 
jelenleg a víz- és csapadékvíz-veze-
ték épül, később kerül sorra a gáz-, 
elektromosáram- és sűrítettleve-
gő-hálózat. 

mára mindent birtokba 
Vettek a munkagépek

takata:

miskolci alelnök a magyar 
tdm Szövetségben

Hulladék-előkezelő épül Hejőpapiban

indulhat a „közös tér” 
projekt az avason

politikai, 
közéleti 
magazin Simon jánossal

bayer zsolttal

minden csütörtökön -kor a miskolc televízió műsorán.19.30



Az 1918 májusában Miskolcra érke
ző Petőfi Társaság egyik tagja, Peterdi 
Andor később háromrészes újságcikk
ben számolt be az akkor már nagybeteg 
Lévay Józseffel történt beszélgetéséről, 
melynek Petőfi volt a témája. 

„Petőfi nem volt valami termetes em
ber – kezdett halkan beszélni Lévay 
József. Embernek is csak olyan ritka 
példánynak volt mondható, mint költő
nek. Nyersnek látszott, de alapjá
ban véve nem volt az. Öntudatos 
szellem volt, aki ismerte a maga 
tehetségét s ingerlékennyé vált, 
ha úgy érezte, hogy nem szólnak 
hozzá kellő megbecsüléssel. … 
Az igazi tehetséget nagyon meg
becsülte, hiszen Arany Jánoshoz 
szóló első levele is ilyennek mu
tatta. Engem is hamar megsze
retett. Nagyon boldog voltam, 
amikor figyelmére méltatott, ba
rátságával kitüntetett. Egyszerű, sal
langnélküli ember volt, aki sehogy sem 
tudta magára erőszakolni az akkori 
idők mesterkélt szokásait. … Minél öre
gebb lettem, annál jobban csapott felém 
Petőfi fiatalossága és frissessége a ver
seiből. Ez a költő idők múlásával egyre 
csak nő és emelkedik. Örök kár, hogy 
az akkori viharok elsodorták olyan fia
talon.”

Érdekes a záró gondolat, hiszen a halál 
mikéntjéről nem esik szó, s Lévay nem 
tudhatta, hogy egy évtized sem telik el 
nyilatkozata óta, egyremásra érkeznek 
majd Szibériából hadifogoly hírek Pe

tőfi ottani életéről. Hegyaljai Kiss Géza 
(1893–1966) bőcsi lelkész a helyi sajtó
ban felhívást is tett közzé, majd gyűjte
ni kezdte a Petőfiről szóló híreket. Né
hány érdekeset meg is osztott később a 
Reggeli Hírlap olvasóival. Egy Przemýsl 
váránál, Galíciában fogságba esett hon
véd az Ufában kialakított orosz hadifo
golytáborba került. Az itteni vasútállo

máson figyelt fel a beszélgetésükre egy 
aggastyán, aki meglepetésükre még 
érthető magyarsággal beszélt. Elmond
ta, hogy egy Petőfi nevű versíróval volt 
egy kőgolyóhoz kötve, s együtt dolgoz

tak így annak haláláig. A fiatalon 
meghalt ember egy köteg iratot 
adott át neki azzal, hogy juttassa 
el Magyarországra, ha az ország 
még létezik. Az öreg magyar hon
véd azonban nem indult el abból 
a messzeségből, ott élte le életét, 
de szívesen átadná a papírokat, ha 
valaki visszatalálna onnan ma
gyar földre. Mások tudni vélték, 
hogy az Irkutszk – Vlagyivosztok 

közötti vasútvonalon létezett egy Ven
gerszkaja nevű település, ahol magyar 
foglyok éltek, de ez olyan távol volt, hogy 
három napig tartott az utazás a Volga fo
lyóig. Onnan, ha akart volna, sem szök
hetett volna meg senki.

A legtöbb visszaemlékezés akkor még 
hitelesnek tűnt, Petőfi halálát sokan va
lamelyik távoli hadifogolytáborban kép
zelték el.

Dobrossy István

Múlt és jelen

1958 nyarán a Papszer páros és páratlan oldalát elválasztó támfal kb. 
200 méter hosszan leomlott. Az újjáépítést összekötötték az úttest kiszé
lesítésével. A Toronyalja 3–5–7–9. számú házakat lebontották, a múze
um déli sarkánál a 6 méteres utat 8 méterre szélesítették. Az új, a Papszer 
felső részének útját leszűkítő vasbeton támfalat vízátereszekkel, csator
nákkal, szegéllyel látták el, s fehér mészkővel burkolták. A támfal külső 
megjelenése fél évszázad alatt nem változott.   

Dobrossy I. | fotó: MocsárI L., képesLap: sáfrány Gy. J.
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Bodnár László, a Miskolci Tu
risztikai Kft. főmérnöke a hely
színen elmondta, a tervek szerint 
június végén kezdődhet el a tér 
építése. Az építkezés a Diósgyőri 
Várfürdőt abból a szempontból 
érinti, hogy olyan területet „vág
nak ki” a fürdő területéből, ahol 
közművezetékek is áthaladnak, és 

ez teljes mértékben ellehetetlení
ti a fürdő működtetését. Ugyan
akkor a várható zaj és porszeny

nyezés miatt is indokolt, hogy az 
idei nyári szezonban ne nyisson ki 
a várfürdő.

Lengyel Katalin, a Városfej
lesztési Kft. ügyvezetője emlé
keztetett, még 2011ben kezdték 
el tervezni a Lovagi tornák terét. 
2012ben azonban a régészeti fel

tárás során középkori vízvezetéket 
találtak a területen, ezért az Örök
ségvédelmi Hivatal arra kötelezte 
az önkormányzatot, hogy tervez
ze át a létesítményt. Ezt követően, 
2013ban indult el a közbeszerzés, 
az első eljárás azonban eredmény
telenül zárult, így újat kellett indí
tani – ennek járnak most a végén.

– Reményeink szerint június kö
zepén eredményt tudunk hirdetni, 
a hónap végére tehát meglesz a ki
vitelezővel az építési szerződés – 
mondta Lengyel Katalin. 

Az ügyvezető arról is szólt, hogy 
a szerződésben 260 napot adnak a 
kivitelezésre, ami azt jelenti, hogy 
2015 tavaszának végére meg kell 
épülnie a létesítménynek.

k. I. | fotó: f. k. cs.

Petőfi Sándor 
MIskoLcI 
LeGenDárIuMa(befejezés)

Hamarosan megkezdődik a diósgyőri vár rekonstrukciójához kap-
csolódó Lovagi tornák terének építése. A mintegy 3 ezer fő befoga-
dására képes létesítményben koncerteket és színházi előadásokat 
is tartanak majd, s várhatóan 2015 tavaszának végére készül el.

A diósgyőri várnál folyamatosan dol
goznak a daruk, a gyermek fonónak 
azonban így is tökéletes díszletet nyújtot
tak az ódon falak. A 14. Gyermek Bor
sodi Fonó Folklórfesztivál öt napja alatt 
nyolc megye mintegy 2500 diákja kapott 
ízelítőt az íjászkodásból, lovagi tornából, 
a népművészetből és természetesen a vár 
történetéből.

– Órarendszerűen, 10 órától délután 
3ig tartanak a programok, ahol íjászat, 
néptáncóra, néprajzóra, vártörténeti óra, 
lovagi bemutató és lovas íjász bemuta
tó szerepel programként – mondta el a 
részletekről Szabó Imre, a Miskolci Kul

turális Központ kulturális menedzsere. 
Itt természetesen az órarend inkább vir
tuális, az élmény viszont nagyon is valós, 
hiszen népi kismesterségekkel tehetik 
próbára kézügyességüket, együtt éne
kelhetnek, táncolhatnak a táncosokkal, 
zenészekkel, és kosztümös várnép, vitéz 
bajvívó lovagok kalauzolják őket a diós
győri vár fénykorába.

– Úgy gondoltuk, hogy a tanulmá
nyaikhoz, elsősorban a magyar és a 
történelemórán tanultakhoz nagyon jó 
kiegészítő ez a program. Ráadásul na
gyon szép a környezet, és még közel is 
van hozzánk – indokolta, miért jöttek 
el a Gyermek Fonóra Kissné Komáromi 
Csilla, a tiszadadai Holló László Általá
nos Iskola tanára.

Május utolsó hétvégéjén 
rendezték meg a Magyar Ré
gészet Napját. A kétnapos 
országos eseménysorozat fő 
célja az volt, hogy minél szé
lesebb körben megismertesse 
a magyar régészeti kutatások 
friss eredményeit. A rendez
vényhez a miskolci Herman 
Ottó Múzeum is csatlakozott.

Az ország 19 településén 
mintegy százötven izgalmas 
program várta az érdeklődőket a ré
gészeti szakma első, nagyközönség
nek szóló, önálló rendezvényén.

Május 30án, pénteken elsősor
ban a gyermek és iskoláscsoporto
kat, május 31én, szombaton pedig 
a családokat és a felnőtteket várták a 
szervezők a lillafüredi Herman Ottó 

Emlékházba. A programok kö
zött szerepelt ismeretterjesztő 
előadás, voltak kötetlen beszél
getések, kézműves és hagyo
mányőrző programok, régészeti 
séták. A résztvevők készíthettek 
barlangrajzot, a „régész homo
kozó” keretén belül megismer

kedhettek az ásatás forté
lyaival, és arra a kérdésre is 
választ kaphattak, hogyan 
készítette annak idején az 

ősember a szer
számait.

Hamarosan 
kezdődik 
az építés

LovaGI tornák tereLovagi torna, 
népművészet, 
vártörténet

Gyermek Borsodi fonó 

a MaGyar réGészet napJa(I) MIskoLcon

Petőfi és a Barguzinban talált koponya

Petőfi egyetlen fennmaradt fényképe (rekonstruált dagerrotípia)



2014. június 7. | 23. hét | XI. évfolyam 23. szám
Miskolci Napló – A város lapja Sport 9  

A legutolsó, látványos fázisához 
érkezett a kettes jégpálya befe-
dése, a héten már a tetőszerkezet 
főtartóit szerelték – tájékozta-
tott a Miskolc Városi Szabadidő-
központ ügyvezetője.

Egri István elmondta, a nyolc 
elemet daruval emelik majd a he-
lyükre. Ezt követi a szövés, ami-
kor a főtartók közötti helyeket 
építik be.

– Ez egy úgynevezett lamel-
lás tetőszerkezet, ugyanolyan, 
mint ami a Jégcsarnokban van, s 

ugyanaz a gyergyószentmiklósi 
brigád csinálja. Teljes mértékben 
faszerkezetű tető épül, fémrész 
nagyon kevés van benne. A szom-
szédos intézményhez képest annyi 
a különbség, hogy erre nem kerül 
klasszikus héjazat – mondta az 
ügyvezető.

A tetőszerkezetre végül egy spe-
ciális, fényátengedő, UV-szűrős 
ponyva kerül. A tervek szerint, 
amennyiben az időjárás engedi, 
június végére már tető alatt lesz a 
szabadtéri jégpálya.

Fotó: JuháSz á.

Döntetlennel zárta a sze-
zont, így az ötödik helyen 
végzett az NB I 2013/2014-es 
kiírásában a DVTK.

A diósgyőriek szépen 
zárták a pontvadászatot, a 
számukra tét nélküli mér-
kőzésen 1–1-es döntetlent játszottak 
a meccs előtt még Európa-ligasze-
replésre esélyes Videoton otthoná-
ban vasárnap. Futács Márkó révén 
a vendégek szereztek vezetést, majd 
Nemanja Nikolics egalizált, így ala-
kult ki a végeredmény. A DVTK ötö-
dik, a Videoton negyedik lett az NB 
I-ben.

A Magyar Labdarúgó-szövetség 
hétfőn leadta a klub nevezését, így 
hivatalosan is indulhatnak az Euró-
pa-ligában a miskolciak. Magyaror-

szágról a DVTK mellett az FTC kap-
csolódik be az első selejtezőkörbe. 

Az Európa-liga első selejtezőköré-
nek párosítását június 23-án sorsol-
ják, a játéknapok július 3. és 10. A Di-
ósgyőrt olyan, nemzetközileg is ismert 
együttesekkel sorsolhatják össze, mint 
a norvég Rosenborg vagy Tromsø, a 
skót Aberdeen, a bolgár Litex Lovech 
vagy a svéd Göteborg. Legutóbb 1998-
ban szerepelt a nemzetközi porondon, 
az Intertotó-kupában a csapat, akkor a 
második körig jutott.

A klubhoz kapcsolódó hír, 
hogy a szezon utolsó találkozóját kö-
vető vacsorán Kovács Zoltán sport-
igazgató bejelentette: nem folytatja a 
klubnál. Helyét a labdarúgóként ma-
gyar bajnok, majd klubigazgatóként 
tíz évig a Lombard FC Pápát vezető 
Árki Gábor (kis képünkön)  veszi át.
– Játékosként többször éltem át a 

diósgyőri stadion hangulatát, amit 
pápai sportvezetőként is irigyeltem. 
A DVTK nagy múltú klub, amely az 
elmúlt években ismét a siker útjára 
lépett, ehhez kell hozzátennem a sa-
ját szakmai tudásom. Mostantól teljes 
lendülettel belevetem magam a mun-
kába, bízom benne, hogy hamarosan 
sikerül megerősíteni az Európa-liga-
mérkőzésekre a játékoskeretet – nyi-
latkozta a klub hivatalos honlapjának 
Árki Gábor.

Négy diákolimpiai bajnok atlétát köszöntött 
kedden Kriza Ákos. A polgármester edzésén 
kereste fel Bacsa Fannit, Csáki Esztert, Világi 
Marcellt és Iván Zsombort a diósgyőri stadi-
onban.

Az országos diákolimpia atlétikai versenyeit 
múlt héten rendezték Budapesten, a Puskás Fe-
renc stadionban, illetve az Ikarus atlétikai cent-
rumában. Az eredmények sorából kiemelkedik 
négy miskolci sportoló, akik aranyérmet szerez-
tek. Bacsa Fanni távolugrásban 563 centiméte-
res, 60 méteren 7,8 másodperces új diákolimpi-
ai csúccsal győzött, s szintén diadalmaskodott 

négytusában. Két aranyérmet nyert Világi Mar-
cell – távolugrásban 672 centis csúcsbeállítással, 
300-on pedig 36,2 másodperccel.

Ugyancsak aranyérmes lett a III. korcsopor-
tos Iván Zsombor magasugrásban (158 cm) és 
Csáki Eszter háromtusában – utóbbi mindössze 
egy ponttal maradt el a diákolimpiai csúcstól. 
Ezen kívül ezüstérmet szerzett Zádeczki Luca 
(IV. kcs.) és Simon Soma (III.) távolugrásban; 
valamint Tucsa Veronika (V.) súlylökésben, Fe-
kete Balázs (IV.) pedig bronzérmes lett távolug-
rásban.

Kriza Ákos kiemelte, kiváló eredményt értek 
el a miskolci atléták, akik hét aranyat, számos 

érmet és helyezést hoztak el az ob-ről. 
– Fontos, hogy jól szerepelnek a mis-
kolci atléták, akik nemsokára még 
jobb körülmények közt készülhet-
nek az egyetemi infrastrukturá-
lis fejlesztésnek köszönhetően. Ez 
plusz inspirációt és jobb lehetősé-
geket adhat nekik – emelte ki a pol-
gármester.

Az edzést meglátogatta a Magyar 
Atlétikai Szövetség két szakedzője 
is, akik szintén a miskolci tehetsé-
gekre voltak kíváncsiak.

Fotó: MocSári L.

Egyhónapos fo-
cikarnevált ren-
deznek június 12. 
és július 13. között 
a városi szabadidő-
központban. A 
brazíliai labdarú-
gó-világbajnokság 
valamennyi mér-
kőzése követhe-
tő lesz a Generali 
Arénában, emellett 
más programok is 
várják az érdeklő-
dőket a sportcent-
rumban.

Egri István, a Miskolc Váro-
si Szabadidőközpont ügyvezető-
je elmondta, a cél az, hogy a vb 
alatt – a mérkőzések mellett – ki-
emelkedő, attraktív, nívós progra-
mokat nyújtsanak mindenki szá-
mára. A vb mind a 64 mérkőzése 
megtekinthető lesz három kivetí-
tőn a Generali Arénában, a fonto-

sabb találkozókat pe-
dig sportolók (DVTK, 
Miskolci Jegesmed-
vék) kommentálják 
majd.

A mérkőzések kö-
zött számos szóra-
kozási lehetőséget 
kínálnak a szabad-
idő központban, lesz 
lábtenisz, ketrecfo-
ci, élőcsocsó, a fia-
taloknak pedig egy 
X-box-szigetet is ki-
alakítanak. Az ál-
talános és középis-

kolásoknak, valamint 32 amatőr 
és profi futballcsapatnak is ren-
deznek kispályás focitornát, míg 
a hétvégeken családi programok 
várják az érdeklődőket.

A rendezvény ingyenes, a Gene-
rali Aréna 15 órától az utolsó síp-
szóig nyitva tart.

Fotó: JuháSz á.

Harmadszor rendeznek maratoni hét-
végét Miskolcon. Június 7-én, szom-
baton a 22. Bükki Hegyi Maraton – 
Kisgyörgy Ádám Emlékverseny nyílt 
nemzetközi terepfutó viadalnak, más-
nap pedig a III. Kondenzgyík Maraton 
országos rangsoroló hegyikerékpáros 
versenynek ad otthont a Bükk.

A rendezvényeket felvezető, szerdai 
sajtótájékoztatón Szűcs István főszerve-
ző kiemelte, igyekeznek továbbvinni a 
verseny „atyjának” hagyatékát. Az elő-
nevezések száma jelenleg 360, ami száz-
zal meghaladja az egy évvel ezelőttit, a 

szervezők ötszáz feletti mezőnnyel szá-
molnak. Katona Ferenc önkormányza-
ti képviselő, a szervezőbizottság elnöke 
még versenyzőként ismerkedett meg 
a rendezvénnyel. – Miskolc imázsát is 
emeli egy ilyen rangos sportesemény. 
Az önkormányzat csapatával magunk 
is részt veszünk a maratoni váltóban – 
hangsúlyozta.

Nagy András, a vasárnap sorra ke-
rülő 3. Kondenzgyík Maraton hegyike-
rékpáros rangsoroló verseny főrende-
zője elmondta, 28, 56 és 84 kilométeres 
távokat írtak ki. Itt is növekedett az elő-
ző évhez képest a rajthoz állók száma, 

350-400 bringásra számítanak. A Kon-
denzgyík Maraton 84 kilométeres fu-
tama idén egy új kezdeményezés első 
állomása, melyet a város a Freeriderz 
SC-vel közösen szervez. Masa Zoltán, 
a klub elnöke elmondta, öt versenyből 
álló sorozatot hoztak létre „Pedálkirály 
Miskolc” címmel. Céljuk megismertet-
ni a város kerékpárszerető közönségé-
vel a különböző szakágakat – így első-
sorban amatőr versenyzőket várnak a 
megmérettetésekre.

A tervek szerint a következő állo-
más egy országúti hegyi időfutam lesz 
augusztusban, majd a Fehérkőlápa 
Hillclimb hegyikerékpáros egyéni indí-
tású időfutam következik. Emellett ren-
deznek egy állomáskereső viadalt jelö-
letlen pályán, végül a belvárosban egy 
épített akadályokkal teletűzdelt pálya-
versennyel zárul a sorozat. Minden ál-
lomáson pontokat kapnak a versenyzők 
helyezéseik alapján, a végső győztesek 
pedig „Pedálkirály 2014” feliratú, egye-
di kerékpárosmezt kapnak.

Fotó: MocSári L.

Maratoni hétvége – bővülő létszámmalFocikarneváL a vb Jegyében

orSzágoS baJnokokat köSzöntött a poLgárMeSter

Új sportigazgató 
a klubnálÉpül a tető

a kettes jégpályán

ötödik heLyen 
zárt a dvtk



10 Miskolci NaplóHirdetés

l  Birkafőző fesztivál karcagon:  
június 28. – 3000 ft

l  eperjes, lőcse, szepesváralja:  
július 26. – 5000 ft

l  győr, pannonhalma:   
augusztus 2. – 7000 ft

l  Budapest, te csodás!:   
július 5. – 4000 ft

l  koronázási játékok  
pozsonyBan: június 21. – 7000 ft

l  szent lászló-napok nagy-
váradon: június 28. – 4000 ft

Cím: Miskolc, Bató-ház földszintjén 
Tel.: 46/344-454

www.koruTak.hu

ez a kupon 
500 ft-ot ér!  

1 Útra 1 főnek!

"

"

június 5–15.

KERESSE FANTASZTIKUS ÁRAINKAT!
Eh.  

csirkemell 
filé  

1 kg

1349 Ft

Naposkert  
napraforgó  

étolaj   
1 l

289 Ft

További akciós termékek:
Rama margarin kocka  kenh. növ. zsír, 250 g, egységár: 796 Ft/kg  199 Ft
Abaúj túró 450 g, egységár: 931,11 Ft/kg  419 Ft
Lemola sodr. 4 tojásos csigatészta  1 kg  599 Ft

...és még számos Akciós TERmék.
Hűségét megjutalmazzuk! Süssön, tálaljon, tároljon egy edényben!  

Pontgyűjtés május 19-től augusztus 19-ig, csúcsminőségű edényekért!  
Részletek az üzletekben kihelyezett plakátokon és szórólapokban!

Fehér kenyér 
egész, 

szeletelt     
1 kg 

179 Ft/db

lejárt hitelességű bekötési vízmérők 
cseréje a zártkerti ingatlanokban

A MIVÍZ Kft. idén is elvégzi Miskolc közigazgatási területén a közüzemi ivóvíz-szol-
gáltatással ellátott zártkerti ingatlanok lejárt hitelességű bekötési vízmérői
nek cseréjét. A cserével érintett ingatlanok díjfizető felhasználóit a jogszabályi 
előírások figyelembe vételével, tértivevényes levélben keresi meg a MIVÍZ Kft. idő-
pont-egyeztetés céljából.

a cserét segítve azonban kérjük, hogy aki az elmúlt időszakban az adatvál
tozásról szóló bejelentési kötelezettségét elmulasztotta, és zártkerti ingat
lanban idén bekötési vízmérőjét cserélni kell, azt jelezze az alábbi elérhető
ségeken:

• személyesen a MIVÍZ Ügyfélszolgálatán, Miskolcon a Szemere B. u. 5. sz. alatt,
• ugyfelszolgalat@miviz.hu e-mail címen.

amennyiben Ön az idei évben bekötési vízmérőcserével érintett és már van 
időpontja a cserét illetően, de azt egyeztetni kívánja, megteheti az alábbi el
érhetőségeken:

• Hétköznap 8.00–14.00 óra között a 46/519-300 telefonszám 154-es mellékén
• a 70/372-4696 mobilszámon,
• dozsnyak.peter@miviz.hu e-mail címen.

kÖszÖnjük  
együttműkÖdését!

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

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

Hirdetésszervezőink  
az alábbi címen érhetők el:
3530 Miskolc, Kis-Hunyad u 9.
Fax.: 46/358-200, Tel.: 46/503-501
E-mail: info@mikom.hu

TapéTák széles válaszTékban már  
999 Ft/tekercstől, amíg a készlet tart!

június 13án 18.30tól   
a Miskolc Televízió  

műsorán

Dr. Károlyi Zsuzsánna 
válaszol

A NApozás,  
bőRRák!

női, férfi, gyerek  
és lakástextil áruház

Függöny- és szőnyegvásár meghosszabbítva június 28-ig

terítőakció -20%,  -40%
gyerekalsók -50%

Miskolc, Szentpéteri kapu 80.  l Tel.: 46/503-333

tulipán áruház
triumph és dorina sportmelltartók 1990től

női pamutfelsők        2990 ft        1290 ft
strandruha                    2990 ft        1490 ft

Miskolc, Széchenyi utca 90.  l Tel.: 46/342-537
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kormányhivatali hírek

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

112014. június 7. | 23. hét | XI. évfolyam 23. szám
Miskolci Napló – A város lapja

Június 7. | szombat
09.00 | Family Perfect Day. Miskolci Vá-

rosi Sportcsarnok, Generali Aréna, Jég-
csarnok előtti terület.

09.00 | Hagyományőrző favágóver-
seny. Csanyik-völgy.

10.00 | Pünkösdi Nyitott Pince Napok. 
Avasi Cellarium.

10.30 | 22. Bükki Hegyi Maraton – Kis-
györgy Ádám-emlékverseny. Majá-
lis park.

17.00 | A Tampere-i és Luther kórus 
hangversenye. Evangélikus templom.

22.00 | Nyilas Reni-koncert. Helynekem.

Június 11. | szerda
16.00 | Szántó T. Gábor: Kafka macskái 

– könyvbemutató. Helynekem.
16.00 | Miskolc gyöngyszemei. Ska-

rupka István festményeinek kiállítá-
sa. A rendezvényt megnyitja: Kákócz-
ki András művészettörténész. Miskolc 
Bolt Café.

17.00 | Meseterápia az arttérben. Lé-
zerpont Látványtár.

Június 12. | csütörtök
16.00 | Beszélgetés Kubiszyn Viktor 

íróval. Helynekem.
17.30 | Farkas Zsolt: Szia című könyvé-

nek bemutatója. Helynekem.

Június 13. | péntek
16.30 | Irodalmi fonó. Miskolci Galéria, 

Feledy-ház.
18.00 | Zenés Kávéházi Esték. He-

gyek-völgyek között zakatol a vonat. 
Berze Kávézó.

19.00 | Papp Dénes Vedlés című könyvé-
nek bemutatója és Egy ég alatt le-
mezbemutató koncert. Helynekem.

Június 14. | szombat
20.00 | 5 éves a Bohemian Betyars. Szü-

letésnapi koncert. Helynekem.

kiállítás
Míves kézműves örökség: a matyó 

népművészet. Megtekinthető június 
15-ig. Herman Ottó Múzeum, papszeri 
kiállítási épület.

Június 9. | hétfő 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 Miskolci Napló, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.17 Időjá-
rásjelentés 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.

Június 10. | kedd 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 Sportpercek 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sport-
hírek 19.23 ProgramPont 19.30 Sportközvetítés felvételről 21.00–06.00 Képúj-
ság.

Június 11. | szerda 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 Úton-útfélen 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sport-
hírek 19.23 ProgramPont 19.30 Magazin 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.17 Időjá-
rásjelentés 20.20 Sporthírek 20.23 ProgramPont 20.30 Magazin 22.35–06.00 
Képújság.

Június 12. | 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 Hely-
zetkép 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.17 Időjárásjelentés 20.20 Sporthírek 20.23 
ProgramPont 20.30–06.00 Képújság.

Június 13. | péntek 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 Egészségpercek 19.00 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.

Június 14. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 18.00 Mis-
kolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.25 Miskolci Napló, közéleti ma-
gazin 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.

Június 15. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 15.00 
Mérkőzés 18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 18.25 Promenád, kulturális ma-
gazin 19.00 Krónika, hírösszefoglaló 19.25 Egészségpercek (ism.) 20.00 Króni-
ka, hírösszefoglaló 20.25 Honvéd7 21.00 Film 21.45–07.00 Képújság.

programaJánló

Miskolczi serpenyős burgonya
A Miskolci Agrokultúra Kft. 
ajánlásával.

Hozzávalók (10 főre): 1 kg Mis-
kolczi Ínyenc kolbász, 4 kg újburgo-
nya, 2 dl olaj, 0,30 kg vöröshagyma, 
0,20 kg tv-paprika, 0,10 kg paradi-
csom, ízlés szerint só, fokhagyma, 
fűszerpaprika, őrölt kömény.

A Miskolczi kolbászt sütő-
ben készre sütjük. A serpenyős 
újburgonya körethez a vörös-
hagymát az olajban aranysár-
gára pirítjuk, megszórjuk fű-
szerpaprikával, majd gyorsan 
elkeverjük, felengedjük vízzel. 
A burgonyát hosszú cikkek-

re vágjuk, megmossuk, rátesz-
szük a lepirított vöröshagy-
mára. Zúzott fokhagymával, 
őrölt köménymaggal fűszerez-
zük, annyi vizet adunk hozzá, 
amennyi ellepi. Elkészülte előtt 
hozzáadjuk a darabolt tv-papri-
kát, paradicsomot, majd készre 
főzzük. Tzaziki mártással kí-
náljuk. 

miskolci recept

Lakossági fórumot tartanak 2014. június 
16-án (hétfőn) a Diósgyőr-Lillafüred komp-
lex kulturális és ökoturisztikai fejlesztési pro-
jekt keretében megvalósuló, Lovagi tornák 
tere és Vásártér fejlesztésével kapcsolatban. 

Helyszín: Ady Endre Kulturális és Szabad-
idő Központ (Miskolc, Árpád út 4.)

Résztvevők: Pfliegler Péter alpolgármester, 
Lengyel Katalin, a Miskolci Városfejlesztési 
Kft. ügyvezető igazgatója, Rostás László fő-
építész, Rudolf Mihály, a Lovagi tornák teré-
nek tervezője. 

szemétszállítás: A MiReHuKöz 
Nonprofit Kft. tájékoztatja a lakossá-
got, hogy a szemétszállítás 2014. június 
9-én, pünkösd hétfőn változatlanul, a 
megszokott módon, az ürítési rend sze-
rint történik. A hulladékudvarok, a Jó-
zsef Attila úti átrakóállomás, a Hejőpa-
pi Regionális Hulladéklerakó azonban 
a jelzett napon zárva tart. Az ügyfélfo-
gadás ünnepnapon szünetel; esetleges 
ügyintézés esetén kérik, a www.mire-
hukoz.hu weboldalon, az Ügyfélszol-

gálat menüpont alatt található, elektro-
nikusan kitölthető űrlap elküldésével 
vegyék fel az ügyfélszolgálattal a kap-
csolatot.

Ügyfélszolgálatok: A Miskolc Hol-
ding Zrt. közös (MIHŐ Kft., MIK Zrt., 
MIVÍZ Kft.) lakossági ügyfélszolgálati 
irodája – a Szemere B. u. 5. szám alatt 
–, valamint a MIK Zrt. központi ügy-
félszolgálata – Széchenyi u. 60. – június 
7-e és június 10-e között zárva tart.

lakossági fórum lakossági információk a pünkösdi hétvégére

Program/kultúra

2014. június 7-én (szom-
baton) 13 órától június 10-
én (kedd) 8 óráig Miskol-
con a Régió Park Kft.-hez 
tartozó felszíni parkolók-
ban, illetve a Régiposta ut-
cai parkolóházban a parko-
lás díjmentes lesz. A kiemelt 
idegenforgalmi területe-

ken – Miskolctapolca, Lil-
lafüred, Diósgyőr és Tiszai 
pályaudvar – június 7-én 
(szombaton) 18 órától júni-
us 10-én (kedd) 8 óráig lesz 
díjmentes a parkolás. Az 
Európa téri mélygarázsban 
a díjfizetés az ünnepi hétvé-
gén is változatlan.

parkolás

„csíksomlyói szentmisét” 
mutat be a miskolci papság Pa-
lánki Ferenc püspök vezetésével 
június 7-én, szombaton 10 órá-
tól a Csanyikban. Azok, akik 
nem tudnak elzarándokolni a 
csíksomlyói búcsúra, ugyanab-
ban az időpontban részt vehet-
nek ezen a szentmisén, bekap-
csolódhatnak ebbe a nagy lelki 
közösségbe, és ők is ünnepel-
hetik a Szentlélek kiáradását, a 
magyarság összetartozását. A 
szentmise után 4 óráig kultu-
rális programmal folytatódik 
a juniális. Fellép többek között 
a Holdviola együttes, a Tény-
leg zenekar, a Fráter-kórus és a 
Szinvavölgyi Néptáncegyüttes.

a minorita templomban va-
sárnap, június 8-án, a negyed 
12 órás szentmisén szolgáltatja 
ki a bérmálás szentségét Dolhai 
Lajos atya, az egri szeminárium 
rektora. Ugyancsak vasárnap, 
17 órai kezdettel tridenti rítu-
sú szentmise lesz Miskolc-Pe-
recesen a Közösségi Házban. A 
Diósgyőri Kolping-család egye-
sület szervezésében a Kolping 
Akadémia következő prog-
ramja június 10-én, kedden, 19 
órakor lesz a diósgyőri plébánia 
hittantermében. Mikita Gábor, 
a színészmúzeum igazgatója 
tart előadást „William Shakes-
peare és a katolicizmus egy ang-
likán világban” címmel.

Termőföld-hasznosítási kötelezettség. Idén is végre kell hajta-
ni a termőföldek hasznosítási kötelezettsége teljesítésének ellenőr-
zését. Ezt – határszemle során – a területileg illetékes járási hivatal 
járási földhivatala végzi. A jogszabályi előírás szerint a földhaszná-
lónak kötelessége, hogy a termőföldet a művelési ágának megfelelő 
termeléssel hasznosítsa, vagy termelés folytatása nélkül a talajvé-
delmi előírások betartása mellett megakadályozza a gyomnövé-
nyek megtelepedését és terjedését. A szőlő és gyümölcsös műve-
lési ágban nyilvántartott területeket azonban kizárólag a művelési 
águknak megfelelő termeléssel lehet hasznosítani.

A hasznosítási kötelezettség elmulasztása esetén a földhivatal 
földvédelmi bírságot és a kötelezettség teljesítésére új teljesítési ha-
táridőt állapít meg. A határszemle-ellenőrzések – a hasznosítási 
kötelezettség teljesítésének vizsgálata mellett – kiterjednek a ter-
mőföldek természetbeni állapotának az ingatlan-nyilvántartással 
való egyezőségének a vizsgálatára, valamint a termőföld engedély 

nélküli, más célú igénybevételének feltárására is. Az ellenőrzés-
sel érintett települések listája a borsod.foldhivatal.hu honlapon is 
megtekinthető.

Segítségnyújtás jogi kérdésekben. A B.-A.-Z. Megyei Kor-
mányhivatal Igazságügyi Szolgálata Jogi Segítségnyújtó Osztá-
lya Miskolcon, a Mindszent tér 3. sz. alatt, a szociálisan hátrányos 
helyzetben lévők számára komplex szolgáltatási rendszer elérését 
teszi lehetővé. Ennek keretében a támogatottak okiratok készítésé-
hez segítséget, illetve szakszerű jogi tanácsot és eljárási jogi (párt-
fogó ügyvédi) képviseletet kaphatnak. 

A jogi segítségnyújtás iránti kérelmet adatlapon kell előterjesz-
teni. Az ügyfél az engedélyező határozat birtokában választhat 
azon jogi segítők (elsősorban) ügyvédek közül, akik a jogi segítői 
névjegyzékbe bejelentkeztek. Elérhetőség, tel.: 46/514-400 mellék: 
2700, 2731, e-mail: borsod@kimisz.gov.hu.

hARAng-hÍREK

Az Európa-Center Miskolc Beruházó és Szolgáltató Kft. (3531 
Miskolc, Hold u. 2.) által a Miskolc 23365/51 hrsz. alatti területen 
nem veszélyes hulladék (salakhulladék) hasznosítására vonatkozó 
előzetes vizsgálati eljárást az Észak-magyarországi Környezetvé-
delmi és Természetvédelmi Felügyelőség lezárta és megállapítot-
ta, hogy az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak megva-
lósításához környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges. 
A határozat teljes szövege 2014. június 16-ig megtekinthető az 
Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fel-
ügyelőségen (Miskolc, Mindszent tér 4. sz.), valamint Miskolc Pol-
gármesteri Hivatalának Építési és Környezetvédelmi Hatósági Osz-
tályán (Miskolc, Városház tér 8. sz.) ügyfélfogadási időben.

MEgTEKInThETő A hATáROZAT

Regionális Esélyegyenlőségi hét
Regionális Esélyegyenlőségi Hetet rendeznek Miskolcon június 16–
20. között, a város Női Esélyegyenlőségi Fórumának kezdeményezé-
sére, a MINŐIES Alapítvány és a Holdam Egyesület koordinálásával. 

PROGRAM:
Június 16. (hétfő) 10.00 – 

VI. Regionális Esélyegyenlő-
ségi Konferencia a Városháza 
konferenciatermében.

Június 17. (kedden) 10.00 
– Munka és magánélet ösz-

szehangolása fórum. 13.00 
Thália „munkásnői” – tár-
latvezetés a színészmúzeum-
ban. 13.00 Ingyenes mun-
kaerő-piaci tanácsadás a 
MINŐIES Alapítvány irodá-
jában. 

Június 18. (szerda) 10.00 – 
Utcafórum a Pátria közben, 
egészségiállapot-felméréssel, 
egészségügyi előadásokkal, 
tanácsadással, munkaerő-pia-
ci szolgáltatásokkal.

Június 19. (csütörtök) 09.00 
– Ingyenes munkaerő-pia-
ci tanácsadás a Holdam ud-
varban. 10.00 Az Időskor 
megélése nőként – kerekasz-

tal-beszélgetés a városháza 
konferenciatermében. 13.00 
Grafitri – XXVI. Miskolci 
Grafikai Triennále – tárlatve-
zetés a Miskolci Galéria Rákó-
czi-házában. 

Június 20. (péntek) 16.00 
Kézműves kiállítás és vásár, 
tanácsadások, a miskolci női 
civil szervezetek bemutatko-
zásai a Pátria közben. 18.30. 
Szinvavölgyi Ifjúsági Nép-
táncműhely programja. 

A királynék jegyajándékát, a 
diósgyőri várat 2014. augusztus 
30-án nyitják meg újra teljes 
pompájában és adják át Mis-
kolc és az ország közönségének. 

Jelentkezzetek, legyen a Ti es-
küvőtök a legelső a megújult di-
ósgyőri vár történetében!

Egy szerencsés jegyespár le-
hetőséget kap arra, hogy vendé-
gei és Nagy Lajos király udvari 
kísérete jelenlétében esküdjön 
örök hűséget a vár felszentelt ká-
polnájában.

A jelentkezők közül továbbá 
egy párt egy exkluzív fotózási le-
hetőséggel jutalmazunk! A fény-
képpel, elérhetőséggel (név, cím, 
telefonszám, e-mail) és megis-
merkedésetek történetével ellá-
tott jelentkezéseteket 2014. június 
15-ig várjuk a diosgyorivar@hel-
lomiskolc.hu e-mail címre, ahol a 
jelentkezés és szertartás további 
részleteivel kapcsolatosan is se-
gítséget nyújtunk. A nyertes je-
gyespárok 2014. június 22-én 20 
óráig telefonon és e-mailben kap-
nak értesítést.

Esküvő a diósgyőri várban! KöZhÍRRé TéTETIK!
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Nagy sikerrel zajlott le május utolsó hétvégéjén a „Dunán innen, Tiszán túl” Kárpát-medencei gyermek- és ifjúsági verseny 
döntője Miskolcon. A Művészetek Házában népmese, néptánc, népdal kategóriában, több korcsoportban, kisiskolás kortól 
gimnazista korig mérethették meg magukat a fiatalok közel négyszázan, az egész Kárpát-medencéből. – A Borsodi Magyar 
Közösségek Szövetsége Mente Egyesület kezdeményezésére, példaértékű összefogás eredményeként létrejött verseny az össz-
magyarság élő hagyományainak seregszemléjévé vált – nyilatkozta Rápóti Fekete Mónika egyesületi elnök.         Fotó: Juhász á. 

Sofőröket zsaroltak

Az Ózdi Rendőrkapitányság Putnoki Rendőrőrse rablás és zsa-
rolás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat 
eljárást a 33 éves G. Roland, a 30 éves G. Szonja és a 35 éves H. 
Erna putnoki lakosokkal szemben. A gyanúsítottak 2013-ban és 
2014. év április–május hónapjaiban több helyközi buszjárat sofőr-
jét bántalmazással fenyegették, ha nem ad nekik pénzt. A terhel-
tek a pénzért cserébe „védelmet, bevédést” ígértek. A bűnügyi 
őrizetbe vett gyanúsítottakat az eljáró nyomozási bíró ügyészi in-
dítványra május 30-án előzetes letartóztatásba helyezte.

Motoros borult a Görgey úton
Egy tolató személyautó hátuljának csapódott, és elzuhant június 

2-án délelőtt egy motoros fiatal a Görgey úton. A balesethez a men-
tőket is a helyszínre riasztották. Úgy tudjuk, a könnyebb sérüléseket 
szenvedő motoros sebeit a helyszínen ellátták, nem igényelte, hogy 

kórházba szállítsák. Az eset, 
illetve a helyszínelés nem 
okozott forgalmi fennaka-
dást az érintett útszakaszon.

Narkósokat fogtak Lyukóban
A készenléti rendőrség bevetési egységének munkatársai május 

28-án este tíz óra körül Lyukóban járőröztek, amikor az egyik 
buszmegállóban két, zavartan viselkedő fiatalemberre figyeltek 
fel. Az igazoltatás során egyikük zsebében kábítószergyanús zöld 
növényi törmeléket találtak. Az igazoltatottak azt állították, a ká-
bítószergyanús anyagot a buszmegállóban találták és abból do-
hányba keverve elszívtak néhány szálat. A rendőrök a 18 éves Sz. 
Tibor és a 20 éves L. Erik miskolci lakosokat kábítószer birtoklása 
vétség elkövetésének gyanúja miatt előállították.

Ismét küzdöttek a csapadékkal

Miskolcon is nagy mennyiségű csapadék hullott május 27-én, 
több helyen, így a Repülőtéri úti aluljáró alatt is megállt a víz. 
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint Vizsolyban a meg-
telt árkokból házakba, pincébe folyt be a víz, Járdánházán a la-
kóházak udvaráról az ózdi hivatásos tűzoltók szivattyúztak, és 
egy munkagéppel árkot ástak, hogy elvezessék a hegyoldalról 
leömlő csapadékot. A miskolci hivatásos tűzoltókat leszakadt, 
forgalmi akadályt jelentő faág eltávolításához is riasztották a 
Templom utcába. 

heti horoszkóp
Kos (03. 21–04. 20.) Makacsságának is köszönheti, ha folyton 
csak konfliktusba keveredik élete párjával. Túlzott akaratossága 
kapcsolatuk megszakadásához is vezethet, próbálja a másik véle-

ményét is elfogadni vagy legalább meghallgatni.

Bika (04. 21–05. 21.) Úgy érzi, elege van az emberekből, ezért 
szeretne kikapcsolódni egy kicsit egyedül. Vigyázzon arra, hogy 
ezt hogy adja elő a környezetének, nehogy rosszul süljön el, és 

tovább maradjon magára, mint azt szeretné. 

Ikrek (05. 22–06. 21.) Kimerültnek érzi magát, ezért ha teheti, 
utazzon el jó messzire. A Vénusz hatására most minél magasabbra 
vagy messzebbre megy, annál inkább rátalálhat a szerelemre. 

Még ha esetleg kórházba kerül, ott is ismerkedhet. 

Rák (06. 22–07. 22.) Sok rajongója akad mostanában, kedvére 
válogathat. Ha van, akkor párjával is romantikus napokat tölthet-
nek el egy szép helyen. Vállalkozása, pénzügyei jó irányba halad-

nak. Valakinek az előrelépését szívesen segíti. 

Oroszlán (07. 23–08. 23.) Szabaduljon meg a rossz emlékeket 
hordozó tárgyaitól, ruháitól. Itt az ideje a megújulásnak. A válto-
zást partnere is értékelni fogja. Munkahelyén szeretné átvenni az 

irányítást, bár ezt többen nem nézik jó szemmel. 

Szűz (08. 24–09. 23.) Párjával egyre kevesebb kompromisszu-
mot tudnak kötni. Szinte mindenben különbözik a véleményük és 
nem hajlandóak kicsit sem engedni, pedig egy kis odafigyeléssel 

még megmenthető lenne kapcsolatuk. Gondolkozzon rajta.

Mérleg (09. 24–10. 23.) Szerelmes hangulatot hoz a nyár, a 
napsütés. Jókedve töretlen, munkatársaira is átragad hangulata. 
Így könnyebben megy a munka és sokkal jobb eredményeket ér-

hetnek el. Egy kedvezőnek tűnő ajánlatot is kaphat a héten.

Skorpió (10. 24–11. 22.) Belső feszültségét kiválóan felhasznál-
hatja a munkavégzése terén is. Ha úgy érzi, marad még levezeten-
dő energiája, sportoljon többet. Valamilyen külföldi utazásra van 

kilátás a napokban, ez kötődhet a hivatásához is.

Nyilas (11. 23–12. 21.) Egyre erősödik az az érzése, hogy bizo-
nyos emberek kifejezetten az Ön energiájából élnek, és csak azért 
ragaszkodnak a társaságához, hogy erőt merítsenek. Ha teheti, 

kerülje el azokat, akikkel nem kölcsönös az áramlás.

Bak (12. 22–01. 20.) Régi problémái rendeződhetnek végre, 
amik miatt nem érezte biztosnak az otthoni hátteret. Már látszik 
a fény az alagút végén. Munkahelyén számítanak Önre, szabad-

ságra feltehetőleg egyelőre még nem fogják elengedni.

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Munkahelyi előmeneteléhez elenged-
hetetlen kapcsolatokra tesz szert. Kiváló diplomáciai érzékével 
hamarabb ér el eredményeket a tárgyalásokon, mint a többiek. 

Szerencséjére ezzel inkább tiszteletet vív ki, mint irigységet.

Halak (02. 20–03. 20.) Feszült és ingerlékeny, ami leginkább a 
fáradtságának tudható be. Szüksége lenne egy kis lazításra, ki-
kapcsolódásra kettesben kedvesével. Próbálja rendszerezni fel-

adatait, és az így nyert szabadidejét használja feltöltődésre.

Ha nem kapják meg időben lapunkat, ha terjesztési problémákat tapasztalnak, 
kérjük, hívják a 46/503-501/100-as telefonszámot, ahol rövid üzenetet hagy-
hatnak üzenetrögzítőnkön. Ha elérhetőséget is hagynak, problémájuk megol-
dása érdekében visszahívjuk Önöket!

Színházi előadások

Új, négyrészes keresztrejtvé-
nyünkben a Miskolci Nemzeti 
Színház néhány előadásának cí-
mét rejtettük el. Kérjük, a megfej-
téseket együtt, legkésőbb június 
25-én éjfélig juttassák el szerkesz-
tőségünkbe. A helyes megfejtést 
beküldők között a Miskolci Agrokultúra 
Kft. ajándékát, egy-egy kiló Miskolczi 

Ínyenc kolbászt  sorsolunk ki. 
Legutóbbi rejtvényünk helyes 
megfejtései: 1. Halászat, 2. Ma-
dártan, 3. Ősfoglalkozások, 4. 
Pókfauna. A Miskolci Állatkert és 
Kultúrpark családi belépőit nyer-
ték: Majoros Istvánné (Miskolc), 

Vezsdel Jánosné (Miskolc), Szögeczki Endre 
(Sajóhídvég), Tamás Zoltánné (Miskolc).
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Forró nyomon

A  hét  fotója
JuháSz á. feLvéteLe

fotók: JuháSz á., véGh CS.

Színpompás
Egy megismételhetetlen, egzotikus utazáson vehettek részt 
múlt szombaton este a nézők a Művészetek Házában Miskol-
con, Faqir Khan és a rádzsasztáni néptánccsoport segítségé-
vel. Akik látták az előadást, olyan tájakon járhattak, ahová a 
valóságban talán soha nem lesz lehetőségünk eljutni.

„Dunán innen, 
tiszán túl”

India-est
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