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Miskolci Napló

Ünnepi rendezvénnyel vette kezdetét csütörtökön a helyi nyugdíjasok támogatására létrehozott Salkaházi Sára Mis-
kolc Program, melyet múlt héten fogadott el Miskolc közgyűlése. A város szépkorúit a Művészetek Házában köszöntöt-

ték, hangulatos gálaműsorral, igazi „meglepetés-vendéggel”. 

Haladnak a kilakoltatások
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A Fészekrakó-projekt során június 20-ig 78 ingatlan átvé-
telére került sor. Szeptemberre és októberre előre látha-
tóan megvalósul a tervezett, 125-135 kilakoltatás. 

Tankcsapda, Zanzibar, Curtis…

BeMutAtkoztAk Az eFott FelléPői
különleges látványelemekkel, más fesztiválokon nem látható show-val készülnek Miskolc-
ra az idei eFott fellépői, mondták el a szervezők keddi, egyetemi sajtótájékoztatójukon.
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indul A SAlkAHázi ProgrAM!

oPerAFeSztivál
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igazi zenei csemegékkel, különleges élményekkel, látnivalókkal várta s várja még hét végéig az érdeklődőket a Miskolci Bartók Plusz operafesztivál. A 
meseoperától az igazi klasszikusokig, könnyedebb műfajokig ki-ki megtalálhatta a kedvére való szórakozást. Az Aida, verdi népszerű remekműve – az idei 
ezrek operája – a fáraók korába kalauzolta el a nézőket, az előzetes „ráhangolókat” és a jégcsarnokbeli bemutatót is hatalmas érdeklődés övezte.
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Országos üggyé terebélyesedett, és 
hamar átpolitizálódott a miskolci ön-
kormányzat kezdeményezése a nyo-
mortelepek felszámolására. Vannak, 
akik az emberi jogokra hivatkozva, 
lényegében semmit sem csinálnának, 
mások pedig radikálisabb megoldá-
si módokat sürgetnek. Érdekes, hogy 
most balról és jobbról is támadják a Fi-
desz – KDNP elképzeléseit, korábban 
viszont egyik oldal sem tett semmit a 
racionális megoldás érdekében, pedig 
a kritikussá vált helyzet nem ma jött 
létre. A miskolci közgyűlésben sem a 
Jobbik, sem az MSZP nem támogatta 
Kriza Ákos polgármester javaslatát a 
nyomortelepek felszámolásáról.

A Fidesz – KDNP miskolci frak-
ciója lakossági aláírásgyűjtési akciót 
indított, nyomortelepek felszámolá-
sa mellett. Rövid idő alatt kiderült, a 
város polgárainak nagy része viszont 
támogatja a városvezetés elképzelését. 
A miskolci lakosok megértették, hogy 

az út, amelyen a 
Fidesz – KDNP a 
gettófelszámolás 
érdekében elin-
dult, az egyetlen 
olyan út, amely 
eredményhez és 
rendhez vezet. A 
városlakók túl-
nyomó többsége számára nyilvánva-
ló, hogy a város nyomortelepeit meg-
szüntetni akaró politikának nincs 
alternatívája. A Miskolcon és a kör-
nyéken élő jogkövető és törvénytisz-
telő polgárok teljes joggal várják el a 
város vezetésétől az embertelen kö-
rülmények felszámolását, a bűnözés 
visszaszorítását, és a közrend helyre-
állítását. Akik ez ellen lépnek fel, illet-
ve vitatják a miskolci polgárok legitim 
igényeinek jogosságát, azok akarva 
vagy akaratlanul, a társadalmi együtt-
élés szabályait figyelmen kívül hagyók 
oldalára sodródnak.      TóTh Gy. LászLó

Racionális megoldás

Ünnepi rendez-
vénnyel vette 
kezdetét csütörtökön a helyi nyugdíjasok 
megbecsülésére, anyagi támogatására lét-
rehozott salkaházi sára Miskolc Program, 
melyet múlt héten fogadott el Miskolc köz-
gyűlése. A város szépkorúit a Művészetek 
Házában köszöntötték, hangulatos műsor-
ral, igazi „meglepetés-vendéggel”.
 
A gálaműsor a program névadójának éle-

tét bemutató kisfilmmel kezdődött. Salkaházi 
Sára (eredeti nevén: Schalkház Sára) Kassán 
született, 1899-ben. A Szociális Testvérek Tár-
saságának nővére volt, közel száz magyaror-
szági zsidó megmentője. 1944 decemberében 
a nyilasok, az általa bújtatott üldözöttekkel 
együtt kivégezték. Boldoggá avatási dekrétu-
mát XVI. Benedek pápa 2006. április 28-án 
írta alá, ünnepélyes kihirdetésére pedig 2006. 

szeptember 17-én került sor a budapesti Szent 
István-bazilika előtti téren.

Kriza Ákos polgármester köszöntőjének ele-
jén Sütő András szavait idézte. – „Önmagát 
becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy 
tudomásul veszi: a világ nem vele kezdődött.” 
Sütő András szavai nyomán gondolnunk kell 
az előző nemzedék tetteire. Önökkel, az önök 
munkájával kezdődött Miskolc élete. A város-
építő munkát pedig meg kell köszönnünk. Sal-
kaházi Sára mások szolgálatának szentelte éle-
tét. Ezért gondoltuk úgy, hogy róla nevezzük 
el a programot. Miskolc gazdasága az elmúlt 
négy évben stabillá vált. Eljutott arra a szintre, 
hogy lehetőséget, fedezetet biztosít a miskolci 
idősek elismerésére, támogatására – hangsú-
lyozta a polgármester, hozzátéve, hogy a kor-
mány adósságátvállalása, a cégek, beruházások 

Miskolcra érkezése, a 3 ezerrel több munka-
hely mind hozzájárult ehhez a gazdasági sta-
bilitáshoz.

Kriza Ákos arról is tájékoztatta a közönsé-
get, hogy a Salkaházi Sára Miskolc Program-
mal hosszú évekre előre terveznek. Minden, 
60 év feletti, öregségi vagy özvegyi nyugdíjra 
jogosult személy, amennyiben igényli, támo-
gatásban részesül. Az érintettek a következő 
hetekben levelet kapnak majd, amelyben rész-
letesen ismertetik a programot, amelyre jelent-
kezni lehet.

– A programnak fontos üzenete van. Mégpe-
dig az, hogy van a munkának becsülete – hogy 
csakis a munkának van becsülete. Azt támo-
gatjuk, aki dolgozik, aki dolgozott. A cél Ma-
gyarországon és Miskolcon egyaránt a munka 
alapú társadalom megteremtése. Bízom benne, 

Miskolc a jövő-
ben is úgy telje-

sít, hogy minden évben meg tudjuk hirdetni a 
Salkaházi Sára Miskolc Programot – emelte ki 
a városvezető, hozzátéve: egy ember, adott kor, 
társadalom arról ismerszik meg, hogyan, mi-
ként bánik az idősekkel. 

Kriza Ákos köszöntőjében arról is szólt, a kö-
zösségi közlekedés, a közbiztonság fejlesztése, 
a nyomortelepek felszámolása mind azért van, 
hogy szebb, élhetőbb, boldogabb hétközna-
pokat biztosítsanak a város polgárainak Mis-
kolcon. Befejezésül Kriza Ákos felkonferálta 
a meglepetésvendéget, generációk kedvencét, 
Koós Jánost, aki feleségével, Dékány Saroltával 
érkezett Miskolcra, hogy Zenés utazás címmel 
gálaműsorral kedveskedjen az időseknek. 

A művész legnagyobb slágereit hozta el, s 
miskolci kötődéséről is mesélt, hiszen egykor ő 
is városunkban élt.              K. J. |foTó: MocsáRi L.

A Fészekrakó-projekt során június 
20-ig 78 ingatlan átvételére került 
sor az árverés lezárását követően. 
Ezekből hat Diósgyőrben, a többi 
az Avason található. További 30 in-
gatlan kilakoltatása folyamatosan 
zajlik – tájékoztatott Schweickhardt 
Gyula projektvezető. 

Az érintett ingatlanok mintegy tíz 
százaléka diósgyőri, jelentősebb ré-
szük az Avason találhatók, de van 
köztük Vörösmarty és Király utcai 
ingatlan is. Árverés van jelenleg fo-
lyamatban két ingatlannál, másik 
húsznál benyújtották a végrehajtási, 
illetve az árverés kitűzése iránti ké-
relmet. 

A jelenlegi adatok alapján 108 in-
gatlan tekintetében az átvétel már 
megtörtént, vagy látszik annak vég-
ső időpontja. További 26 ingatlannál 
szeptemberig valósulhat meg a befeje-
zés és kilakoltatás. – A fentiek alapján 

a szeptemberre és októberre előzete-
sen jelzett, 125-135 kilakoltatás elő-
re láthatólag megvalósul. Év végére a 
173 ingatlanhoz kapcsolódó követelés 
végrehajtása jelentős részben le fog 
zárulni, vagy jogilag olyan státuszba 
kerül, hogy a végső lezárási időpont 
meghatározható lesz – emelte ki a 
projektvezető. 

Schweickhardt Gyula azt is elmond-
ta, az Álmos utca után, júliusban a 
Dráva utcán található szegregátum 
megszüntetésére kerül sor, ezzel párhu-
zamosan folyik a számozott utcákban 
található ingatlanok kiürítésének elő-
készítése. Itt augusztus–szeptember hó-
napokban kezdődhetnek meg az érin-
tett ingatlanok bontási munkálatai.

A KDNP is 
Kriza ákost 
jelöli

A KDNP Miskolci Városi 

Szervezete június 18-án polgár-

mester- és képviselőjelölő ta g-

gyűlést tartott. A 2014-es őszi 

önkormányzati választásokra 

készülve a párt tagjai egyhangú 

szavazással támogatták Kriza 

Ákos polgármester-jelöltségét. 

Ahogy arról a múlt héten már 

beszámoltunk, a Fidesz miskolci 

szervezete is a jelenlegi polgár-

mester jelöltségét támogatta.

Elsöprő sikerről számolt be hétfőn Soós Attila, a Fidesz – KDNP he-
lyi képviselőcsoportjának szóvivője a nyomortelepek felszámolásá-
nak támogatására irányuló aláírásgyűjtés kapcsán. 

Ismeretes, a Fidesz – KDNP miskolci frakciója múlt pénteken indított 
lakossági aláírásgyűjtési akciót a miskolci nyomortelepek felszámolása 
mellett. Pár óra alatt kiderült, a város polgárai teljes mellszélességgel a 
városvezetés mellé álltak, hamar több ezer támogató aláírás gyűlt össze. 
– Az első napok tapasztalataiból kiderült az is, hogy a miskolciak nem kér-
nek az MSZP végtelen halogatásából, de a nyomortelepekkel kapcsolatos, 
jobbikos handabandázásból, fölös indulatkeltésből sem. Nem jobbikos 
anarchiát akarnak, hanem tényszerű rendet és biztonságot – fogalmazott 
Soós Attila. Kiemelte: a józan többség támogatja a Fidesz – KDNP na-
gyotmondást nélkülöző politikáját, amely kellő határozottsággal, ugyan-
akkor az érintettekkel együttműködve biztosítja az eredményességet. A 
városlakók túlnyomó többsége számára nyilvánvaló: a város nyomortele-
peit felszámolni akaró politikának nincs alternatívája, nem maradhatnak 
úgy ezek a telepek, ahogy eddig voltak, hiszen a baloldal politikája eddig 
csak a gyáva és ötlettelen halogatásról szólt Miskolcon. 

ElsöPrő siKEr Az Aláírásgyűjtés

HAlADNAK A KilAKoltAtásoK

újAbb tElEPEKEt száMolNAK fEl

indul a salkaházi sára Miskolc Program!
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Korántsem nevezhető barátságos 
mérkőzésnek az a gazdasági csatá-
rozás, ami – egy, a ’89-es rendszer-
változás idején kötött, szerencsét-
len privatizációs szerződés miatt 
– mintegy két évtizeden keresztül 
zajlott a svájci Holcim konszern és 
a Magyar Cement Kft. között, tétje 
pedig nem volt kisebb, mint a nagy 
múltú hejőcsabai cementgyár tu-
lajdonjogának megszerzése.

Mint az ismeretes, a hosszú, idegőr-
lő meccs során a svájciak által mű-
ködtetett gyár kis híján elvér-
zett, a dolgozói létszám 
egyre csökkent, míg vé-
gül 2011-ben bezárta 
kapuit a hejőcsabai 
üzem. A két évtizedet 
végigkísérő vagyon- 
és eszközperek olykor 
kilátástalannak tűnő 
csatájának emblemati-
kus alakja magyar rész-
ről Kálmán János, a Ma-
gyar Cement Kft. ügyvezető 
igazgatója, aki 1994-ben, a ce-
mentgyár privatizációjának második 
lépésekor került képbe. Ekkor történt 
ugyanis, hogy az Állami Vagyonügy-
nökség pályázatot írt ki a gyár többsé-
gi részvénycsomagjának értékesítésére 
– ami addig a Magyar Állam kezében 
volt –, s a részvények 56,99%-át a Ma-
gyar Cement Kft. szerezte meg. Lapunk 
hasábjain az ügyvezetővel tekintjük át 
azt a viharos húsz esztendőt, amely a 
magyar üzletember kitartásának kö-
szönhetően mégiscsak meghozta a vár-
va várt eredményt. A hejőcsabai gyár 
ugyanis a közeljövőben, az ún. egyedi 

kormánydöntést 
követő 3-4 hó-
napon belül újra 

megkezdi a ter-
melést, immár ren-

dezett jogi viszonyok 
között, magyar tulajdo-

nossal, a nemzeti érdekről 
nem megfeledkezve, 343 új munka-

helyet létrehozva. „Az állapotfelmérés 
a beruházás megkezdéséhez szüksé-
ges szinten megtörtént, a termeléshez 
a szakemberek létszáma biztosított”– 
jelezte Kálmán János, aki kérdésünkre 
elmondta: első lépésben egy cement-
gyártó vonalat, majd egy második 
gyártósort is beindítanak. A helyszínen 
járva azt feltételeztük, hogy a jelenlegi 
géppark felújításra szorul, amit az ügy-
vezető megerősített. Mint mondta, „a 
géppark kiegészítését tervezzük, vala-
mint jelen gépek felújítását, javítását.” 

Érdeklődésünkre arról is beszélt, hogy 
összességében mintegy 9 milliárd fo-
rintos költségvonzata van a beruházás-
nak, s ezen felül csaknem 3-4 milliárd 
forintos forgóeszköz-igény merült fel, 
mely az üzleti terv szerint öt év alatt 
térül meg. A kezdeti időszakban kö-
zel 1 millió tonna cementet állít elő az 
üzem, a későbbiekben 1,8 millió tonna 
cement/év kapacitással számolnak. A 
jelenlegi sikerhez Kálmánék elszánt-
sága mellett a nemzeti érdeket szem 
előtt tartó magyar kormányzati politi-
ka, Miskolc város önkormányzatának 
támogatása, a Kúria tavalyi végzése, és 
talán a magyarok néprajzi unikuma, a 
szürkemarha szarvából készült pász-
torkürt kitartó harsogása is hozzájárult, 
amely a Holcim zürichi székhelye előtt 
több ízben megszólalt, hogy felhívja a 
nemzetközi sajtó figyelmét a magyar 
érdeksérelemre.                        Kégl IldIKó

Századik születésnapját ünnepelte a 
napokban Halász Károlyné, akit ottho-
nában látogatott meg Kriza Ákos pol-
gármester, hogy a kerek évfordulón kö-
szöntse őt a város nevében. Katika néni 
1935-ben kötött házasságot református 
lelkész férjével. Negyvenhét éven át él-
tek Aszalón, majd Miskolcra költöz-
tek. – Három lányom született, de a két 
idősebb fiatalon meghalt. Időközben 
a férjem is elment, most a lányommal 
élek – mesélte. Öt unokája és tizenegy 
dédunokája is gyakran látogatja.

A miskolci Kocsis Istvánnét 90. 
születésnapja alkalmából köszön-
tötték nemrégiben. A város nevében 
Óvári Zsuzsanna, a polgármesteri 
hivatal főosztályvezetője adta át a vá-
rosvezetés jókívánságait, és az Orbán 
Viktor miniszterelnök által aláírt em-
léklapot. Az ünnepelt népes család-
ba született, heten voltak testvérek. 
A család aztán tovább gyarapodott, 
hiszen ma már 4 unoka büszke nagy-
mamája, sőt, egy dédunokája is szüle-
tett. 

Magyar tulajdonossal indul újra a hejőcsabai cementgyár

Boldog 
születésnapot!

Főkapitányi köszönet Miskolc polgármesterének
Példaértékűnek tartja Miskolc 
város önkormányzatának a rendé-
szet fejlesztésére a rendőrséggel 
való közös szolgálatellátásra tett 
lépéseit és megköszönte a polgár-
mesternek a támogatást az orszá-
gos rendőrfőkapitány.

„Példaértékűnek tartom Miskolc 
megyei jogú város önkormányzata 
azon döntését, hogy 45 fővel meg-
emelte a rendészet létszámát. Úgy 
ítélem meg, hogy ez még nagyobb 
lehetőséget biztosít a rendőrök és 

a közterület-felügyelők közös szol-
gálatellátására, ezzel is javítva Mis-
kolc megyei jogú város polgárai-
nak szubjektív biztonságérzetét” 
– írta Papp Károly altábornagy Kri-
za Ákosnak, a polgármester rendőri 
létszámbővítés felől érdeklődő le-
velére válaszolva. Az országos ren-
dőrfőkapitány külön megköszönte a 
város első emberének és a közgyű-
lésnek, hogy évek óta rendszeresen 
65 millió forinttal támogatja a Mis-
kolci Rendőrkapitányságot a közte-
rületi szolgálat növelése érdekében. 

A főkapitány egyben arról is tá-
jékoztatott, hogy a megyei főkapi-
tányság személyi állománya 96,4, 
míg a városi kapitányságé 95,3 szá-
zalékban feltöltött, Miskolcon va-
lamennyi körzeti megbízotti be-
osztás be van töltve. A Készenléti 
Rendőrség miskolci bevetési osz-
tályának a létszámát 2011 júliusá-
ban megduplázták, a személyi állo-
mánya 2014 első félévében a megye 
területén közterületi szolgálatra 
5902 főt vezényelt 73 560 szolgálati 
órában.

Június 20-án aláírták a kivite-
lezési szerződést a közbeszerzé-
si eljárásban nyertes Tiszai-kör 
Konzorciummal, amely a SWIE-
TELSKY Vasúttechnika Kft. és a 
KER-KÖZÉP Kft. együttműködé-
sében valósul meg. – Az ajánlatuk-
ban szereplő vállalkozói díj nettó 
154 333 012 forint. Miskolc város 
és a Miskolc Holding Zrt. vezeté-
se által lefolytatott sikeres tárgya-
lások eredményeként a Kandó tér 
felújítását a „Miskolc városi villa-
mosvasút fejlesztése” nagyprojekt 

tartalékkerete biztosítja, így tehát 
ez a városnak nem kerül költsé-
gébe. A tartalékkeret felhasználá-
sát a Zöld Nyíl projektet felügyelő 
közreműködő szervezet jóváhagy-
ta – mondta el a szerződés aláírá-
sa után Singlár Zsolt, az MVK Zrt. 
vezérigazgatója. A felújítás július 
első felében kezdődik, a Kandó té-
ren ideiglenes vágányzár lép majd 
életbe, az utasokat a Selyemrét és 
a Kandó tér között villamospót-
lók szállítják nyár végéig. Először 
a nyár végére elkészült külső hur-
kon indul majd meg a forgalom, a 
rendes közlekedés a tervek szerint 
október végére áll vissza a felújított 
téren, amely képes lesz a nagyobb 
értéket és nagyobb tömeget is kép-
viselő villamosok folyamatos, biz-
tonságos fogadására.

Berlin és München után, június 17-én az osztrák főváros-
ban mutatkozott be Miskolc, az ausztriai Club Pannonia 
meghívására.

A rendezvénynek a bécsi Balassi Intézet és Collegium 
Hungaricum épülete adott otthont. Jelen voltak a Club Pan-
nonia osztrák és magyar származású tagjai, hazánk ügyvi-
vője, a Magyar Turizmus Zrt. képviselője és a Balassi Intézet 
vezetőhelyettese is. Elsőként Pfliegler Péter alpolgármester 
tartott vetítéssel egybekötött bemutatót városunk gazdasá-

gi értékeiről, turisztikai látványosságairól, a fejlesztések-
ről, a gazdasági lehetőségekről is. Horváth Zita, a Miskol-
ci Egyetem rektorhelyettese intézményük múltját, jelenét, 
terveit ismertette, Fekete Nóra, a diósgyőri vár munkatársa 
pedig a várrekonstrukció eredményeként létrejövő attrak-
ciókat és látnivalókat mutatta be az érdeklődőknek. Vécsi 
György, a Miskolc Holding igazgatósági elnöke megbeszé-
léseket folytatott mások mellett a Bécsi Kereskedelmi Ka-
mara megbízottjával és olyan ausztriai üzletemberekkel, 
akik érdeklődnek Magyarország és Miskolc iránt. Közöt-
tük olyanok is voltak, amelyek már meglévő magyarországi 
kapcsolataikat, vállalkozásukat szeretnék továbbfejleszteni 
és Miskolc városa alkalmas helyszín lehet a bővítésre.

A német nyelvű prospektusok, bemutatkozó anyagok 
többségét örömmel vitték haza a résztvevők, a megmaradt 
német nyelvű kiadványok pedig a Balassi Intézet – Col-
legium Hungaricum kínálatát fogják erősíteni az érdek-
lődők számára. Marika Radda, a Club Pannonia elnöke 
kihangsúlyozta: a prezentációk és a hallottak alapján min-
den bizonnyal tagjaik nagy része el kíván majd látogatni 
Miskolcra, hiszen az elmúlt évek fejlesztései nyomán olyan 
értékek jöttek létre, amelyeket az évszázados múltra vissza-
tekintő helyi specialitásokkal együtt „látni kell”!

„Ezt látnI KEll!” Miskolc  bécsi  
bemutatkozásaElkezdődik a Kandó tér  

felújításaMegkezdődik a Tiszai pálya-
udvar villamos-végállomásá-
nak, a Kandó Kálmán térnek 
a felújítása, amely magában 
foglalja az akadálymente-
sítést, a vágányfelújítást 
kitérőcserékkel, valamint az 
energetikai és részleges pe-
ronátépítést.

Magyarország  
– Svájc: 1:0  
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Különleges látványelemekkel, illet-
ve más fesztiválokon nem látható 
show-val készülnek az idei EFOTT 
Nagyszínpadának fellépői. A júli-
us 15–20. között Miskolctapolcán 
megrendezendő fesztivál azonban 
más újdonságokat is tartogat a lá-
togatók számára – ilyen lesz példá-
ul a TeqBall, melyből a Tankcsap-
da és a Zanzibar zenekar tagjai, 
valamint Curtis, és a DVTK labda-
rúgói adtak kis ízelítőt kedden, az 
egyetemen. 

Kriza Ákos polgármester a saj-
tótájékoztatón kiemelte, a város is 
nagy izgalommal várta és várja a 
fesztivált. Az elmúlt években arra 
törekedtek, hogy 
Miskolc „fogadó-
kész legyen”, és 
minél több ilyen 
nagy volumenű, 
jelentős rendez-
vénynek adhas-
son otthont. Nem 
véletlen tehát, 
hogy egész évben 
egymást érik a 
kulturális és zenei fesztiválok, eh-
hez az infrastruktúrát is igyekez-
nek hozzáigazítani. Kriza Ákos 
hangsúlyozta, az EFOTT 30 év 
után tér vissza Miskolctapolcára, a 
város egyik kiemelkedő idegenfor-
galmi központjába.

Maszlavér Gábor fesztiváligaz-
gató arról szólt, hogy a mintegy 16 
hektáros területen nyolc zenei szín-
pad várja majd a bulizni vágyókat. 

A fesztivál több mint 160 fellépő-
jét felsorolni is nehéz lenne, már a 
nyitónap is rendkívül erősnek ígér-
kezik, hiszen a Tankcsapda 25 éves 

jubileumi nagykoncertjét tombol-
hatja végig a közönség. Sidlovics 
Gábor „Sidi” gitáros elmondta, 
nagyon régóta tervezik a koncert 
show-elemeit. A debreceni csar-
nokot például két napra csak azért 
bérelték ki, hogy mindezt kellő-
képpen be tudják gyakorolni. Idén 
a ’90-es évek ikonikus pop bandá-
it is elhozzák Miskolctapolcára, itt 
lesz mások mellett a Mr. President, 

a Brooklyn Bounce, Haddaway és a 
Vengaboys is.

A kísérőprogramok között lesz 
Dumaszínház, Civil Tér, Color Party, 

és EFOTT-társas-
játékot is  tervez-
nek. A hagyomá-
nyos sportágak 
– kispályás labda-
rúgás, kosárlabda, 
röplabda – mel-
lett olyan különle-
gességeket is ki le-
het majd próbálni, 
mint a TeqBall. A 

lábtengó-játékból a sajtó munkatár-
sai már a keddi sajtótájékoztató után 
ízelítőt is kaphattak, egy mini-baj-
nokságon zenészek és focisták mér-
ték össze a tudásukat. A zenészeket 
Curtis, valamint a Tankcsapda és a 
Zanzibar tagjai, a sportolókat pedig 
mások mellett a DVTK labdarúgói, 
Bacsa Patrik és Eperjesi Gábor kép-
viselte.

K. I.

A legritkább esetben fordul elő, hogy 
egy színész két, egymás utáni évben 
elnyerje ugyanazt a díjat a Pécsi Orszá-
gos Színházi Találkozón (POSZT). Lo-
vas Rozi alakítása A tanítónőben idén 
is meggyőzte a zsűrit, így a Miskolci 
Nemzeti Színház előadásában meg-
formált Bródy-hősnő alakításáért újra 
elhozhatta a legjobb fiatal, 30 év alatti 
színésznő díját.

A fesztivál díjait a Pécsi Nemzeti Szín-
házban adták át szombaton. A gálaestet 
vezető Lévai Balázs kérdésére, miszerint 
hányszor van még esélye megnyerni ezt 

a kategóriát, Lovas 
Rozi viccesen csak 
annyit válaszolt: 
„Nagyon szeretnék 
már harmincéves 
lenni.” A 
szintén nagy 
szakmai és közönségsikerrel bemutatko-
zó másik miskolci produkció, a Woyzeck 
a számos méltatás és pozitív visszhang 
ellenére nem kapott díjat az idei POSZT-
on. A színházi találkozó június 5. és 14. 
között, az előadások mellett kiállítások-
kal, koncertekkel, gyermek- és szakmai 
rendezvényekkel is várta a látogatókat.

Lovas Rozi – 30 év alatt  
a legjobb színésznő

Igazi zenei csemegékkel, különle-
ges élményekkel, látnivalókkal vár-
ta s várja még hét végéig az érdek-
lődőket a Miskolci Bartók Plusz 
Operafesztivál. A meseoperától 
az igazi klasszikusokig, könnye-
debb műfajokig ki-ki megtalálhat-
ta a kedvére való szórakozást. Az 
Aida, Verdi népszerű remekműve 
– az idei Ezrek operája – a fáraók 
korába kalauzolta el a nézőket, az 
előzetes „ráhangolókat” és a jég-
csarnokbeli bemutatót is hatalmas 
érdeklődés övezte. 

Június közepe Miskolcon egyet je-
lent a Bartók Plusz Operafesztivál-
lal. Az opera kapui újra nyitva álltak 
a héten a miskolciak s a városunkba 
érkezők előtt. A több mint egy év-
tizedes múltra visszatekintő nyári, 

kulturális programfolyam a hagyo-
mányokhoz híven ezúttal is karne-
váli hangulatú felvonulással vette 
kezdetét június 13-án, a miskolci 
belvárosban. A Bartók Plusz Ope-
rafesztivál nyitónap-
ján mind ez idáig 
csak a Miskol-
ci Nemzeti 
Sz í n há z-
ban volt 
e lőadás , 
de ezúttal 
másképp 
történt. A 
felvonulás a 
Hősök terére 
vezette a felvo-
nulókkal együtt me-
netelő miskolciakat, ahol Kesselyák 
Gergely fesztiváligazgató és Kiss Gá-

bor alpol-
gármester 

m é l t a t t a 
a fesztivált, 

ajánlotta a 
miskolciak figyel-

mébe a programokat. 
A téren fesztiválízelítőt is hallhatott 
a közönség, a miskolci teátrum zene-
karának előadásában.

Az idei operafesztivál péntek esti 
nyitókoncertje a „Romantikus Bar-
tók” nevet kapta. A szervezők – kü-
lönleges meglepetésként – Bartók 
színpadi művei után a világhírű ze-
neszerző ismeretlen, romantikus 
arcát kívánták bemutatni a Nagy-
színházban. Az előadás előtt Szőcs 
Géza kormánybiztos, kulturális fő-
tanácsadó, erdélyi magyar költő, és 
Kriza Ákos polgármester mondott 
nyitóbeszédet. Mindketten méltat-
ták a fesztivál jelentőségét, nemzet-
közi hírnevét, s azok munkáját, akik 
támogatásukkal, tevékenységükkel 
hozzájárulnak ahhoz, hogy évről 

évre méltó módon megrendezésre 
kerülhessen az opera miskolci sereg-
szemléje.

A sokszínű előadások, a legszebb 
dallamok az utca zaját elnyomva hir-
dették, hirdetik tehát ezúttal is, tíz 
napon át: Miskolcon az opera min-
denkié! Már a „ráhangolókon”, és 
később a teljes előadáson is hatal-

mas érdeklődés övezte az Aidát, Ver-
di népszerű remekművét – az idei 
Ezrek operáját – a színházi falakon 
belül és kívül is unikális darabokat 
hallhatott a közönség, köszönhetően 
többek között az operaíró verseny-
nek is. A fesztiváli hangulatról az ut-
cán is gondoskodtak a kísérőprogra-
mok szervezői.

Kinyíltak az opera kapui Miskolcon

RoMantIKus BaRtóK,  
BIzánc, aIda

A miskolci közlekedési vállalat is 
csatlakozik a Múzeumok éjszaká-
jához. A Szondi György úti telep-
helyükön nemcsak villamosokat 
és buszokat, de veterán autókat is 
kiállítanak. A rendezvényre szom-
baton 19 órától este 22-ig várják a 
látogatókat.

– A Borsod Megyei Veterán Jár-
mű Klub Egyesület is segít. Nem 
csupán abban, hogy mintegy 
húsz-huszonöt további veterán 
jármű, oldtimer személygép-
kocsi, tűzoltóautó, rendőrau-
tó, mentőautó is megtekint-
hető legyen itt – mondta el 
Pásztor Imre, a Miskolc Hol-
ding Zrt. kommunikációs vezetője. 
A veterán autók mellett bemutat-

kozik az MVK Közlekedéstörténeti 
Múzeuma és természetesen ott lesz a 
legendás Ikarus 31-es is.

– Az Ikarus 31-es és a 6.20-as au-
tóbuszok, a városi közlekedés, Mis-
kolc város jellegzetes márkái – tet-
te hozzá Singlár Zsolt, az MVK Zrt. 
vezérigazgatója. A Búza téren csak 
ilyen járművek álltak, a repülőtéren 
ugyanilyenek, és a Majális parkban 
is. A telephelyen este 7 és 9 órakor 
indul majd szakmai idegenvezetés, a 
Múzeumok éjszakáján.

Múzeumok éjszakája – az MVK-nál is

EFott: gazdag programkínálat, 

helyi értékekkel
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Motip festékek és HG tisztítószerek 
széles választékban kapHatók!

A mű szerzője Chinorányi István, hangszerelője Horváth Balázs (Bí-
borszél).  Az esten számos, miskolci származású és kötődésű művész 
is a színpadra lép, többek között Varga Andrea, Pető Zsófia, Cselepák 
Balázs, Kriston Milán és a Diósgyőri Gimnázium diákszínpada is. A da-
rab rendezője dr. Lénárt Attila. 

Jegyek 2000 Ft-os áron kaphatók elővételben 
a Művészetek Háza jegypénztárában. 

június 28., 19 óra

A „Senki szigete” rockmusical-ősbemutató
lesz a Művészetek Háza színháztermében.

MiSkolci cég kereS 
l  rozsdamentes anyagok hegesztésében jártas, legalább 5 éves tapaszta-

lattal rendelkező, önállóan dolgozni tudó AWi hegesztőt. Előny: B kat. 
jogosítvány, miskolci lakhely.

l �ipari hűtőgépek és folyadékhűtők szerelésében jártas, legalább 
5 éves tapasztalattal rendelkező, önállóan dolgozni tudó szakembert.  
Előny: B kat. jogosítvány, miskolci lakhely.

l �legalább 5 éves tapasztalattal rendelkező, önállóan dolgozni tudó cső-
szerelőt.  Előny: B kat. jogosítvány, miskolci lakhely.

l �gépészmérnöki végzettséggel, illetve gyakorlattal rendelkező gépgyár-
tás-technológust. Előny: vegyipari gépek és csővezetékek tervezésében 
szerzett tapasztalat, B kat. jogosítvány, miskolci lakhely.

l �gazdasági ügyintézőt közgazdasági végzettséggel, mérlegképes köny-
velői képesítéssel, legalább 5 éves gyakorlattal. Előny: B kat. jogosítvány, 
miskolci lakhely.

l �épületgépészt legalább 3 éves kivitelezői gyakorlattal, projektmene-
dzseri pozícióra. Előny: B kat. jogosítvány, miskolci lakhely.

l  esztergályost legalább 5 éves gyakorlattal. Előny: B kat. jogosítvány, mis-
kolci lakhely.

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal az alábbi  
e-mail címen keresztül: palinkaabc@gmail.com
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A helyes táplálkozásról, az élelmi-
szerek minőségéről is szó volt a na-
pokban az Egészség Érték konfe-
rencián, Miskolcon. Az Egészséges 
Táplálkozásért Egyesület a csaknem 
20 szakmai előadás mellett bioélel-
miszer-bemutatóval és kóstolóval is 
várta az egészségügyi szakembere-
ket a megyei kórházba.

A rendezvény célja elsősorban a ha-
zai, természetes alapanyagú élelmisze-
rek népszerűsítése volt. Annak előmoz-
dítása, hogy minél szélesebb körben 
alkalmazzák ezeket az egészségügyi 
intézményekben és a közétkeztetés-
ben. Az egészséges ételek 
és italok megfelelő arányú, 
változatos fogyasztásával 
ugyanis minimálisra csök-
kenthető egyes betegségek 
kockázata. Csiba Gábor, a 
B.-A.-Z. Megyei Kór-
ház főigazgató főorvosa 
ezért is javasolta annak 
idején, hogy vezessék be 
az úgynevezett „ham-

burgeradót”. 2011-ben az Országgyűlés 
elfogadta a túl sós, cukros, zsíros, alko-
holos ételek, italok többletadóját.

– Aki ezeket az ételeket, italo-
kat, termékeket fogyasztja, járul-
jon hozzá előre a gyógyítása költ-
ségeihez. Ha pedig az áremelkedés 
miatt valaki esetleg leszokik 

ezen termékek fogyasztásáról, akkor 
egészségesebb lesz, egészségesebben él 

– nyilatkozta Csiba Gábor. Pfliegler 
Péter, Miskolc alpolgármestere eh-
hez csatlakozva elmondta, a város 
vezetése nagyon fontosnak tart-

ja a lakosság egészségének 
megőrzését, egészséges 

életmódját, számtalan 
módon, programmal 
támogatják ezt. A ren-
dezvényen jelen volt a 
Belga Királyság Nagy-
követségének attaséja is, 
akivel a két ország kö-
zötti gazdasági kapcso-
latok fejlesztéséről is tár-
gyaltak. 

Fotó: F. KadErjáK Cs.

Új ébredőszobát adtak át nemré-
giben a megyei kórház gyermek-
sebészeti osztályán. Közvetlenül a 
műtők mellett, aneszteziológus és 
monitorok felügyelete alatt, most 
már még biztonságosabb körül-
mények között ébredhetnek az 
altatásos műtéten átesett gyerme-
kek.

Réti Gyula, a Gyermeksebésze-
ti, Traumatológiai és Égési Osztály 
vezető főorvosa elmondta: a narkó-
zison átesett betegek számára a leg-
kockázatosabb szakasz az ébredés 
időszaka. Fontos, hogy ezt az idősza-
kot is szakszemélyzet, anesztezioló-
gus és megfelelő monitorok felügye-
lete alatt tudják átvészelni a betegek. 
A beruházást az „Alapítvány a Gyer-
meksebészeti Betegekért” kezdemé-
nyezte és finanszírozta. A munkák 
bruttó összköltsége több mint 850 
ezer forint volt, a megvalósulásban 
jelentős támogatást nyújtott a kivi-
telező cég is. 

– Az új ébredőszoba jelentősége ab-
ban áll, hogy a műtők mellett van el-
helyezve, így az aneszteziológusok 
addig felügyelik a beteget, ellenőrzik 
az állapotát, amíg nincs teljesen tu-
datánál, és rendezett állapotban visz-
sza nem kerül a helyére, a gyermek-
sebészeti vagy az intenzív osztályra 
– ismertette Nagy Kálmán, a GYEK 
vezetője (képünkön). Hozzátette, az 
intézmény számára nagyon jelentős a 
támogatás. A miskolci az ország leg-
nagyobb gyermekintézménye, ami az 
egyetemi klinikákkal egyenrangúan, 
a legmagasabb színvonalon működik. 
A gyermeksebészeti osztályhoz fogha-
tó pedig Budapesten sem nagyon van, 
olyan széles körben és szakmai színvo-
nalon látnak el itt betegeket.

– A fővárosi intézmények ugyan-
akkor a tízszeresét kapják annak az 
összegnek, amit mi itt megkapunk, 
ennek ellenére eddig mindig sikerült 
ugyanazt a színvonalat megtartani, 
ami számunkra vezető szerepet jelent 
– emelte ki Nagy Kálmán. 

Több mint egy évvel ezelőtt indult el 
Miskolcon a 24 órás ügyelet. Az azóta 
eltelt időszak csupa pozitív tapaszta-
latot hozott. A jelenlegi rendszerrel 
orvos és beteg egyaránt meg van elé-
gedve – magasabb minőséget jelent az 
ellátás területén.

Felszeghi Sára egyetemi docens, házi-
orvos, a Háziorvosi Rendszert Működ-
tető Egyesülés Foglalkozás Egészségügyi 
Központjának vezető főorvosa, az eddi-
gi tapasztalatokról elmondta: a 24 órás 
ügyelet mindenkinek nagy segítséget je-
lent. A háziorvosok válláról nagy terhet 
vett le az új rendszer, mert nincs kötelező 
ügyelet, így a rendelési időt, s az azt kö-
vető 4 órás készenlétet követően lejár a 
munkaidő.

– A felszabadult energia pedig a bete-
gek javát szolgálja. Az orvos pihentebb 
a munkaidőben, tud dolgozni egyénre 
szabott egészségfejlesztésben, tovább-
képzéseken vehet részt. Emellett fontos, 
hogy sok kolléga az idősebb korosztály-

ból kerül ki, s az ügyelet nem csupán 
szellemi, hanem komoly fizikai megter-
helést, igénybevételt is jelentett. Fontos 
kiemelni még a váltóműszak terheit. A 
shift munka 2008-ban rákerült a rákkel-
tő munkahelyek listájára. Ez a megter-
helés is lekerül az orvos válláról – sorolta 
az előnyös változásokat Felszeghi Sára. 
Hozzátette, a 24 órás készenlét ugyan-
akkor biztonságot jelent a betegeknek, 
az orvosok feladata, hogy megismertes-
sék az emberekkel, milyen esetekben kell 

az ügyeleti ellátást igénybe venni. Van, 
hogy olyan esetben hívják ki az ügyele-
tet, amikor nem indokolt, ám az is elő-
fordul, hogy szükséges esetben sem érte-
síti az ügyeletet a beteg.

– Mindezek mellett megszűnt a pár-
huzamosság, ami szintén nagy előny. 
Egy diszpécseri központ van, s így nem 
megy fölöslegesen, egy helyre a mentő és 
az ügyelet. Ez megtakarítás, ugyanakkor 
az idő is kiemelt tényező. A betegek keve-
sebbet várnak, mert nincs párhuzamos-
ság – hangsúlyozta a főorvos. Felszeghi 
Sára arról is szólt, fontos, hogy az ügye-
leti rendszerbe fiatal, elkötelezett orvo-
sok kerüljenek, akik ezt nem átmeneti 
helyzetnek, hanem igen fontos szakterü-
letnek tekintik. Ezen a téren olyan élet-
pálya-modellt kell létrehozni, amely az 
orvosok számára stabilitást, biztonságot 
jelent. – A jelenlegi rendszert fenn kell 
tartani és erősíteni. Az orvos és a beteg 
érdekében is, mert a 24 órás ügyelet be-
vezetése magasabb minőséget jelent az 
ellátás területén – zárta Felszeghi Sára.

Nagyszabású kutatás-fejleszté-
si projekt indul a MISEK-ben a 
BioDiagnostica Kft. szervezésé-
ben. A program a tüdőrák korai 
felismerését célozza meg. A cé-
lokról, a projekt különlegességé-
ről hétfőn tájékoztattak.

Ma a tüdőrákot az esetek több 
mint 80 százalékában csupán ké-
sői fázisában tudják felismerni, így 
a leggyakrabban halállal végződő 
ráktípus. A korán, még tünetmen-
tes szakaszban felismert tüdőrák 
azonban jelentős, közel 50 százalé-
kos arányban sikerrel gyógyítható, 
ezért kulcskérdés a betegség pon-
tos, mihamarabbi azonosítása.

A BioDiagnostica Kft. tulajdono-
sai és az ország vezető pulmonoló-
giai intézetei egy olyan, diagnosz-
tikára alkalmas prototípus vérteszt 
kifejlesztésére, kipróbálására és pi-
acra vitelére szövetkeztek, amely 
egy diagnosztikai berendezéseket 
gyártó angol cég ellenanyag alapú 
biochip közös fejlesztésére épül. A 

projekt a MISEK-ben indul útjára. 
Tiba Sándor főigazgató elmondta, a 
tüdőrákos megbetegedések aránya 
megyénkben az országos átlag felett 
van. – Felelősséget érzünk, hogy in-
tézményünkben a megyénket kriti-
kusan érintő egészségügyi területe-
ken fokozatosan korszerűsítsük az 
ellátást. Kórházunk ezért is kapcso-
lódik örömmel a debreceni egyetem 
és a Biodiagnostica kutatásaihoz az 
új tüdőrákszűrő állomás létrehozá-
sával. Ezen az állomáson reménye-
ink szerint egyszerű vérvizsgálattal 
ki tudjuk majd szűrni a tüdőrákos 
betegeket, akár már a tünetek meg-
jelenése előtt – hangsúlyozta.

Takács László professzor, a 
projekt vezetője, az MTA tag-
ja kiemelte, ez egy kipróbálási fo-
lyamata az új eljárásnak. – A vér-
fehérjét egy biochip segítségével 
vizsgáljuk. Ilyen hatékony vérteszt 
még nincs az országban, s a vilá-
gon sem. Több száz beteget érint a 
diagnosztikum kipróbálása – fej-
tette ki a professzor.

Bambi, Törpilla, Hófehérke, Kisvakond, a legkisebb királyfi és 
számos más mesehős költözött be nemrégiben a GYEK-be, hogy je-
lenlétével segítse a gyerekek gyógyulását. A Rotary Club Miskolc és 
önkéntesei több mint egy év hétvégi munkáival varázsolták színessé 
a fehér kórházi falakat.

A Velkey László Gyermek-egészségügyi Központban 2011-ben 
kerültek az első mesefigurák a gyermek-rehabilitációs osztály falára, 
aztán következett a többi részleg. Évről évre szaporodtak Hófehérke 
törpéi és a hupikék törpikék, megjelent Malacka, Kisvakond a bará-
taival, egyszóval sok kedves, szeretett mesefigura, hogy jelenlétével 
jókedvre derítse a kis betegeket, segítse gyógyulásukat.

Mostanra már „csak” a második emeleti szárnyak maradtak. 
Ezek díszítő festése készült el 2013 márciusa és 2014 májusa között, 

hétvégenként, önkéntes munkával, elsősorban Mannheim 
Viktóriának, a Rotary Club Miskolc soros elnökének, a falfes-
tés koordinátorának köszönhetően.

Mint mondta, régi álma volt ez a festés, ő kezdte el, de az el-
múlt két évben talált hozzá segítőket. Fiatalokat, családanyá-
kat, akik nemcsak idejüket szánták erre, de pontosan átérezték 
a lényegét.

A színes mesefigurákat „hivatalosan” is bemutatták, és át-
adták az önkéntesek a gyerekeknek és Barkai László osztály-
vezető főorvosnak. A vidám átadón csak a festés fő koordi-
nátorának nem volt teljesen felhőtlen az öröme, hiszen ezzel 
véget ért a munka, nincs már több festenivaló itt – legalábbis 
egyelőre.

az Egészség 
értéK!

Egészséges táplálkozás, 
hosszabb élet

Új ébredőszoba

„a jelenlegi rendszert fenn kell 
tartani, és tovább erősíteni”

Új ráKEllEnEs program

Műtét után, 
biztonságosan

Színek éS MeSefigurák a kórházi falakon a gYek-ben



A szoboravatásra delegáció érkezett 
a fővárosból, ünnepi köntöst öltött 
a város és a résztvevők is. Miskolc 
és Borsod megye díszruhás hajdúi 
álltak őrséget, a Miskolci Daláregy-
let adott ünnepséget, s díszbeszédet 
tartott Mikszáth Kálmán főispán és 
Hodobay Sándor polgármester, aki a 
szobrot a város nevében „örök idők-
re való megőrzésre átvette”.

Lévay József másfél embermagassá-
gú bronzszobrát Borsodi Bindász Dezső 
(1903–1979) készítette el, akinek gyer-
mekkori emlékei fűződtek a költőhöz. A 
megrendelő a Lévay József Közművelő-
dési Egyesület volt, de megfeledkeztek az 
alkotás zsűriztetéséről. A mellén kereszt-
be fektetett karokkal távolba meredő köl-
tő alakja kisebbnek tűnik a kő talapzaton, 
mint amilyen a valóságban volt. A talapzat 
domborművei a legismertebb Lévay-ver-
sekre utalnak (Mikes, Szüretünk), de ezek 
sem nyerték meg a kritikusok tetszését. 
Abban az utókor szakemberei is egyetér-
tenek, hogy a szobrászművész kiválasztása 
nem volt szerencsés. Mindenesetre az el-
telt nyolc évtized alatt az alig változott épí-
tészeti környezetben a szobrot a miskolci-
ak megszokták, elfogadták. (Az 1988-ban 
Sajószentpéteren avatott Lévay-szobor 
sem nyerte el sajnálatos módon az embe-
rek tetszését. Paulikovics Iván mellszobrát 
néhány hét elteltével a városi könyvtár ud-
varába kellett „menekíteni” a köztérről.) 

A „szobortörténetek”-hez elválaszt-
hatatlanul kapcsolódik a Lévay „em-

lékszobák” és kiállítások története. Az 
1925-ben megnyitott múzeumi emlék-
szoba – kortársak elmondásai alapján 
– a Hunyadi utcai Lévay-szobát idézte, 
azok alapján állította össze Leszih An-
dor, az intézmény vezetője. Nagy segít-
ség volt, hogy a költő végrendeletében 
pontosan rögzítette, milyen ingósága, 
tárgya hová kerüljön, kié legyen. (Még 
gyászjelentését is saját kezűleg írta, s 
ugyancsak meghagyta temetését is, 
amely a lehető legegyszerűbb volt.) Így 
került a múzeumba Borsod vármegyé-
től kapott aranytolla, a megyei tisztikart 
ábrázoló fényképalbuma, egy ezüstko-
szorú, amelyet 1911-ben kapott, ami-
kor a Kisfaludy Társaság irodalmi ün-
nepélyt szervezett tiszteletére, Miskolc 
díszpolgári oklevele (1910-ben kapta 
Horváth Lajos országgyűlési képviselő-

vel, akivel még a szabadságharc idején 
alakult ki életre szóló barátsága), Sajó-
szentpéter díszpolgári oklevele, buda-
pesti díszdoktori oklevele, a Magyar 
Tudományos Akadémia és a Kisfalu-
dy Társaság oklevelei, ügyvédi okleve-
le és számos kitüntetés, emlékérem. A 
könyvtárát a református főgimnázium-
ra hagyta (amelynek 1852–1865 között 
tanára volt, s amely 1935-től, majd új 
alapító okirata szerint 1993. május 20-
tól ismét az ő nevét viseli, mint miskolci 
Lévay József Református Gimnázium). 
A kéziratok, levelezések számos helyre 
keveredtek, amelyről az 1990-es évek 
elején Lévay utolsó élő leszármazottja 
(Lévay Borbála ágán), dr. Török István 
(1900–1994) készített írásos anyagot, s 
adott szóbeli tájékoztatást. Ugyancsak 
tőle nagyszámú tárgy került a múzeum-
ba, s egy jegyzék is, hogy Lévay-relikvi-
ák a megye és az ország területén hol, 
kiknél lelhetők fel. (Folytatjuk)

Dobrossy István

Múlt és jelen

1937 szeptemberében tették le az új (ugyanazon a helyen harmadik) Deszka-
templom alapkövét, az építményt 1938. szeptember 4-én avatták fel. Tervezője 
Szeghalmy Bálint, ácsmestere Horváth Lajos, asztalosmestere Schumann János 
volt. A kép ekkor készült. Az ülőpadok két oldalát fülkék ékesítik, a teknő alakú és a 
szarufákat láttató mennyezet „hindu sátrat” jelképez. A berendezés faragásai a ma-
gyar népi ízlésvilágot sugározzák. Ez a templom 1997. december 4-én leégett, majd 
országos összefogás eredményeként épült újjá. A belsőépítészeti munkákat Szondy 
Sándor irányította, az új templom felszentelésére 1999. május 2-án került sor.   

Dobrossy I. | fotó: MocsárI L., képesLap: sáfrány Gy. J.
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A minorita szerzetesek szétszó-
ratásának emléknapja alkal-
mából rendezett koszorúzási 
ünnepséget kedd délután a Ke-
resztény Értelmiségiek Szö-
vetségének (KÉSZ) miskol-
ci csoportja. Az eseményen 
Jelenits István piarista atya 
mondott ünnepi beszédet. 

„Üldöztetünk, de el nem ha-
gyatunk. Tiportatunk, de el 
nem veszünk” – idézi a minorita 
rendház falán állított emléktáb-
la a korinthusiakhoz írt II. levél 
egy passzusát. Ismeretes, 1950. 
június 17-éről 18-ára virradó éj-
jel több szerzetest elhurcoltak a 
rendházból, erre emlékeztet 
a tábla.

Gróf Lajos, a KÉSZ 
miskolci tagja köszön-
tőjében elmondta, ép-
pen 64 éve annak, 
hogy az ÁVO-sok el-
vitték Miskolcról az ak-
kor itt élő minorita atyá-
kat, szerzeteseket, papokat, 
testvéreket és tanulókat. Annak 
pedig éppen 10 éve, hogy a Ke-
resztény Értelmiségiek Szövetsé-
gének miskolci csoportja először 
megrendezte a koszorúzási ün-
nepséget.

Jelenits István ünnepi beszé-
dében arról szólt, a minoriták 
bő 200 esztendeig éltek itt hábo-
rítatlanul, s szolgálták a templo-
mon kívül a város lakosságát is. 
Szolgáltak úgy, hogy a munkájuk 
eredményét Isten tartja nyilván, 
s szolgálatuk mélyen beivódott a 
város történetébe, múltjába.

1950-ben – amikor elhatá-
rozták, hogy a szerzetességet 
is felszámolják Magyarorszá-
gon – több mint 11 ezer szer-
zetes, mintegy 4 ezer szerze-
testag, illetőleg laikus, és több 
mint 6 ezer apáca tevékeny-
kedett hazánkban. Részben 
iskolákban, részben a beteg-
ápolásban teljesítettek szolgá-
latot. Imádságukkal, szegény-
gondozásukkal, tanításukkal 
nagyon sokat használtak min-
denfelé – hangsúlyozta Jele-

nits István, kiemelve: ép-
pen azzal a gondolattal 

szüntették meg a szer-
zetességet hazánkban, 
„hogy annak a révén 
nemcsak a templom-
ban van jelen az egy-

ház”, hanem a civil éle-
tet is áthatja.

Mint elhangzott, mindösz-
sze 8 iskolában engedték meg, 
hogy a szerzetesek tovább ta-
nítsanak, s mindössze néhány 
rend működhetett tovább na-
gyon szigorúan megszabott lét-
számkeretek között. Több rend 
tagjait azonban hirtelen, min-
denféle figyelmeztetés nélkül 
elhurcolták. A koszorúzást kö-
vetően este hat órától a mino-
rita templomban szentmisén 
emlékeztek az elhurcolt szerze-
tesekre, melyet Jelenits István 
piarista atya mutatott be.

k. I. | fotó: f. k. cs.

Egy belépőjeggyel, hat 
helyszínen, tizenegy ki-
állítást tekinthetnek meg 
az érdeklődők Miskolcon 
szombat délutántól, a Mú-
zeumok éjszakáján – mind-
ezt harmincnyolc program 
kíséri. Az eseményekről a 
szervezők kedden tájékoz-
tattak. 

Pusztai Tamás múze-
umigazgató kiemelte, az idei 
lesz az első olyan alkalom, 
amikor egy karszalaggal 
az összes miskolci múzeu-
mot végig lehet járni. Évről 
évre egyre többen érkeznek 
a programokra, a Szeme-
re-szalonba pél-
dául már előre 
be kell jelentkez-
ni. A Képtúrán 
idén a Bíbor szél 
basszusgitárosa, 
Tóth Szabolcs lesz 
a tárlatvezető. 

A múzeum köz-
ponti épületé-
ben Nagy Gábor 
Herman Ottó-em-
lékévhez kapcso-
lódó előadásával kezdődik 
az éjszakázó programsoro-
zat. Harmadik alkalommal 
rendezik meg az éjszakai ba-
rangolást a képzőművészeti 
raktárban, s ezúttal a Pan-
non-tenger Múzeum is belép 
a Múzeumok éjszakájának 
programjai közé. Itt a barlan-
gi kötéltechnikát is ki lehet 
majd próbálni.

Lesznek a belvároson kí-
vül eső programok is: a pálos 
kolostornál, Szentléleken, va-
lamint a lillafüredi Herman 
Ottó-emlékházban is. A 
pap szeri épületnél, a gaszt-

ro-udvarban XIX. századi 
ételek várják a különlegessé-
gek kedvelőit. A nemzeti vi-
selet is megjelenik Hampel 
Katalin egyedi tervezésű ru-
hakollekciójával, s bemutat-
ják Karlovszky Bertalan fes-
tőművész Erzsébet magyar 
királynét ábrázoló, egész ala-
kos nagyméretű portréját. 
Lesz tárlatvezetés, fegyverbe-

mutató, lehet festeni hollóhá-
zi porcelánokat, s Budapestről 
hazaérkeznek a Mazsaroff-dí-
jas képzőművészek alkotásai. 

A Miskolci Galéria prog-
ramjai ezúttal is az összmű-

vészet jegyében 
zajlanak majd. 
Két helyszín lesz, 
a Rákóczi-ház és 
a Színháztörténe-
ti és Színészmúze-
um. Utóbbiban a 
14. Légyott-tal kez-
dődik a program, 
ez az operafeszti-
vál kísérőrendez-
vénye, s minden 
évben a Múzeu-

mok éjszakájához kapcsoló-
dik. Egy hónapon át közel 100 
kiállító munkája tekinthető 
majd meg. Lesznek gyermek-
programok is, a Rákóczi-ház-
ban pedig Rajzkészség életben 
tartó, GrafiTri-tárlatvezetés, 
Karikatúra-suli, Fiatal Tehet-
ségek Pódiuma, s ezúttal sem 
marad ki az éjszakai séta, a 
VINYL csoport akciója. 

Lévay József szobra
a város díszpolgárának hagyatéka

(2. rész)

„Üldöztetünk, de el nem hagyatunk” éJszakázzunk a MúzeuMokban!
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A kilencedik helyen zárta a baj-
nokságot az Albrecht-MVSC-
MVSI NB I-es női röplabda-
csapata. A vasutasok évzárón 
értékelték a mögöttük hagyott 
szezont.

Az előző kiírás hatodik helyéhez 
képest három pozíciót rontottak 

idén a röplab-
dás lányok, 
akik számos 
nehézséggel 

küzdöttek az 
évad so-
rán. 

Toma Sándor vezetőedző szerint a 
szezon végére állt össze igazából a 
csapata – ezt bizonyítja, hogy a rá-
játszásban hatból öt mérkőzést meg-
nyertek. – Mindenképpen tanulsá-
gos volt ilyen szempontból az év, de 
olyan értelemben talán jól jöttünk ki 
belőle, hogy újabb fiatalok jöttek fel 
a sportiskolából, akiket sikerült be-

építeni – értékelt az edző.
A vasutasok tehát to-

vábbra is a saját nevelésű 
fiatalokra építenek, ve-
lük lépnének előre a kö-
vetkező szezonban. Ily-
lyés Miklós, az MVSC 
elnöke a 2014/2015-ös 
pontvadászattal kap-
csolatos célokról el-
mondta, fontos, hogy 
előrébb lépjenek, az 
első hatba kerüljenek 

a lányok. Toma Sándor 
együttese augusztus 4-én 
kezdi meg a felkészülést az 
októberben rajtoló bajno-
ki szezonra.

Szezonzáró röplabdások

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.    

Hirdetés

4300 kilométert tekert le alig két hét 
alatt Polonkai László. A miskolci 
sportember Helsinkiből kerékpáro-
zott el Európa legészakibb pontjába, 
majd onnan Stockholmba. Polonkai 
László a speciális túrára egy zászlót is 
készített, melyen az olvasható, hány 
kilométert tett meg Skandináviában.

– Helsinkiből tekertem fel Európa leg-
északibb pontjára. Nordkapp egy szigeten 
van, melyet alagút köt össze a szárazföld-

del. Onnan visszatekertem Stockholmba, 
majd hazarepültem. Kisebb kihagyások-
kal minden évben megcsinálok egy-egy 
ilyen túrát. Három évvel ezelőtt voltam 
a londoni olimpián, ahová hat nap alatt 
értem ki. A belföldi helyszíneken kívül 
jártam Berlinben, Rómában, Lengyelor-
szágban többször, s a Giro d’Italia és a 
Tour de France körversenyek szakaszain 
is megfordultam, a versenyzők útját kö-
vetve – sorolta a biciklista, aki jövőre Tö-
rökországot veszi célba.

A maratoni hétvége szervezőit is köszöntötték Miskolc leg-
utóbbi közgyűlésén. Kriza Ákos polgármester kiemelte, a júni-
us 7–8-án rendezett sporthétvége nagyon sikeres rendezvény 
volt, elismerés illeti a két főszervező, Szűcs István (Bükki Hegyi 
Maraton) és Nagy András (Kondenzgyík Maraton) munkáját. 
A 22. Bükki Hegyi Maraton – Kisgyörgy Ádám Emlékverseny 
nyílt terepfutó viadalon – ahogy arról beszámoltunk – mintegy 
ötszáz sportember állt rajthoz. A Városháza női váltója máso-
dik, míg a férfi hatodik lett – nekik is gratulált a polgármester a 
közgyűlésen. A 3. Kondenzgyík Maraton hegyikerékpáros or-
szágos rangsoroló versenyen háromszázan vettek részt – Belgi-
umból, Romániából és Szlovákiából is érkeztek bringások.

Június 13-án, a borsodi megyeszék-
helyen átadták rendeltetésének azt 
a Győri kapuban (az Ifjúsági és Sza-
badidő Ház közvetlen szomszéd-
ságában) található termet, amely 
mostantól a Hell Miskolci Judo 
Club sportolóinak az otthona lesz.

Flórusz János, a klub elnöke el-
mondta, olyan helyiséget kerestek, 
ahol állandóan lent lehetnek a szőnye-
gek, és a nap 24 órájában használhat-
ják. A terem 220 négyzetméteres, 
öltözők, illetve fürdők is megtalál-
hatók benne. A közelmúltban pá-
lyázat útján egy nagyobb összeget 
nyertek, és ez terem vásárlására for-
dítható. Tervezik, hogy megveszik a 

jelenleg bérelt helyet, ez ugyanis hosz-
szabb távon mindenképpen kifizető-
dőbb lenne.

A Hell Miskolci Judo Club az orszá-
gos szövetség listáján összesítésben a 
hatodik helyen áll. Nyolc edzőjük van, 
jelentős részük külsős, versenyeztetés-
sel hárman foglalkoznak. A szakosz-
tály létszáma 280 körül mozog. D. L.

Elismerés a maraton szervezőinek

4300 kiLométer két Hét aLatt

Új cselgáncsterem

Apróhirdetés
Pótvizsgára felkészítést vállalok álta-
lános és középiskolások részére humán 
tárgyakból, földrajzból, valamint angol 
és német nyelvből. Házhoz megyek na-
gyon kedvező áron Miskolc bármely 
pontjára. Tel.: 06-20/256-7949.
Saját tulajdonú, felújításra szoruló, 2 
szoba összkomfortos, családi házat (Mis-
kolc-Hejőcsaba) elcserélem bérházra, 
raktárra, szántóföldre. Érd.: 20/227-9299.

Németjuhász felnőtt és kölyökku-
tyák eladók. Üzletek, lakások, objek-
tumok, személyek védelmére. Nyug-
díjasoknak házőrzésre, védő, jelző 
kutyának. Rendszeres az idős embe-
rek elleni támadás. Nemzetközi ada-
tok bizonyítják, ahol kutyát tarta-
nak, kevesebb a lopás, betörés, az 
élet elleni bűncselekmény. Gondol-
jon a szü lei re, családtagjaira. Vásá-
roljon részük re hű társat +  biztonsá-
got. Ajándék ba szakkönyv + póráz. Ár:  
30-40-60 E Ft. Érd.: 20/411-2526.

Péntek délelőtt megkezdte a fel-
készülést a következő szezonra, s 
mindenekelőtt az Európa-ligára a 
DVTK. Az első edzésen 24 labda-
rúgó vett részt.

Szinte alig volt idejük pihenni a 
DVTK labdarúgóinak – 19 nap telt el 
a szezonzárás óta –, máris edzésre kel-
lett jelentkezniük Tomiszlav Szivicsnél. 
A csapat tagjai negyed tízkor találkoz-
tak a diósgyőri stadion klubházában, 

majd egy-
más után 
indultak 
az orvosi 
vizs gálatra. 
A vizitet köve-
tően szép lassan át-
öltözött mindenki, s miután megvoltak 
az üdvözlések, valamint a vezetőedzői 
„köszöntő”, az edzőpálya felé vette az 
irányt a 24 fős piros-fehér gárda és a 
szakmai stáb.

Új arcokat is köszönthettek a szur-
kolók a pálya felé sétálva: Antal Botond 
és Bori Gábor már aláírta szerződését, 
míg a Kaposvárról érkező Dražen Oku-
ka, valamint a legutóbb Pápán futballo-
zó Németh Milán lapzártánkkor még 
a kontraktus szignálása előtt állt. Mel-
lettük feltűnt egy román próbajátékos 

is, Florin Pop Nagyváradról jött 
Miskolcra. A pénteki foglal-

kozáson Tomiszlav Szivics 
labdás edzést vezényelt.

Hétfőtől szombatig a 
korábbi évekhez hasonló-

an Bükfürdőn edzőtábo-
roznak a diósgyőriek; ott két 

felkészülési mérkőzést játszanak, 
kedden az osztrák másodosztályú SV 

Mattersburg, szombaton pedig a Ku-
bany Krasznodar (orosz Premijer Liga) 
ellen. Hétfőn sorsolják az Európa-liga 
első selejtezőkörének párosításait is.

Fotó: mocSári L.

Új igazoLáSokkaL 
kezDte a DVtk
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június 18–24.

KERESSE FANTASZTIKUS ÁRAINKAT!
Kristály

cukor 
1 kg

195 Ft

Búza  
finomliszt

1 kg
(a fotó illusztráció)

109 Ft

További akciós termékek a forró nyári napokra:
COOP jégkrém vanília-csokoládé 1000 ml  299 Ft
Vienetta jégkrém 650 ml (csak COOP Szuper), egységár: 998 Ft/l  649 Ft
COOP ásványvíz  dús, mentes 1,5 l, egységár: 33 Ft/l   49 Ft

Hűségét megjutalmazzuk! Süssön, tálaljon, tároljon egy edényben!  
Pontgyűjtés május 19-től augusztus 19-ig, csúcsminőségű edényekért!  

Részletek az üzletekben kihelyezett plakátokon és szórólapokban!

Naposkert 
napraforgó 

étolaj      
1 l 

289 Ft/db

Innovatív iskola
A Szentpáli István Kereskedelmi és 

Vendéglátó Szakközépiskola és Szakis-
kola TÁMOP 3.1.4 12/2-2012-0880 azo-
nosítójú pályázatát valósítja meg.

A „Terítéken a LÉT” receptek az ideális 
életvitelhez című projekt kétéves megva-
lósítása során több száz tanulónak adunk 
recepteket az ideális életvitelhez, ezzel se-
gítve őket abban, hogy az élet által felkínált 
lehetőségek közül tudjanak jól választani.

A 2013–2014. tanévben a következő, az 
egész iskolát érintő programokat valósítot-
tuk meg:

 „Mozdul a Szentpáli” sportnapot rendez-
tünk. A mindennapos testnevelés részeként 
asztalitenisz-, aerobik-, korcsolyázások-
tatást szerveztünk. Természetben űzhető 
sportokat is megismertek a diákok, a túrák 
és sportkirándulások alkalmával.

A mozgáshoz szorosan kapcsolódik az 
egészségtudatos magatartás. „Dobogjon 
sokáig a szíved!” címmel két egészségnapot 
szerveztünk. Az egészségnapoknak a tanu-
lók számára kiemelkedő része volt mindig 
az egészséges ételekkel kapcsolatos tájékoz-
tatás, és főleg a kóstolás.

 A nyelvi ismeretek újszerű módon való 
bővítése, a „Tudod-e angolul, németül?” 

című nyelvi témahéten és nyelvi vetélkedőn 
valósult meg.

A közösségépítés része a „Szentpáli-pik-
nik”, ahol a tanulók maguk készítették el az 
ételeiket és a gyümölcsszobrokat a versenyre. 

 „Égre nyíló osztályterem” címmel erdei 
iskola és ökotábor valósult meg, ahol a ta-
nulók az iskolai környezeten kívül saját köz-
vetlen természeti tapasztalataik útján sajá-
tították el a tananyagot. 

 A tanév utolsó napján a „Magyar vagyok, 
legszebb ország hazám” városismereti aka-
dályversenyre került sor. A tanév során a pe-
dagógusaink által kidolgozott innovációkat 
valósítottuk meg, melyek sok élményt adtak 
a diákoknak.

A projekt végrehajtása szeptemberben 
folytatódik.

Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó 
Szakközépiskola és Szakiskola
3532 Miskolc, Herman Ottó u 2.
Tel.: +36-46/508-252
web: ker-misk.sulinet.hu 



kormányhivatali hírek A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

112014. június 21. | 25. hét | XI. évfolyam 25. szám
Miskolci Napló – A város lapja

Június 21. | szombat
14.00 | IX. Miskolci Fröccsfesztivál. Avasi 

Cellarium Pálinka és Borház.
15.00 | Mozdulj, Diósgyőr! Családi nap 

játszóházzal, lekvároskenyér-evő ver-
sennyel, fajátékokkal, óriástársassal. Ba-
ráthegyi Közösségi Park.

17.00–00.00 | Múzeumok éjszakája. po-
liHISTORY – múzeumi játék Herman 
Ottó nyomában. Miskolci Galéria, Rá-
kóczi-ház, Színháztörténeti és Színész-
múzeum.

20.00 | Tool de Danton, Feelter és 
Cross Over. Leaving my Home Tour 
2014. Helynekem.

20.00 | Ismerős arcok-koncert. Göröm-
bölyi szabadtéri színpad.

 

Június 22. | vasárnap
09.30 | Csaba-napok. Gárdonyi Művelődé-

si Ház parkja, Bárczay kert.

16.00 | Orgonapont. Collegium Musi-
cum-orgonaestek. A Budapesti Ifjú-
sági Kórust Gerenday Ágnes vezényli. 
Szoprán: Röser Orsolya Hajnalka, orgo-
na: Somogyi Tóth Dániel. Avasi reformá-
tus templom.

 

Június 25. | szerda
17.00 | Négy év vérben és vasban. Az I. 

világháború magyar hadszínterei. Csör-
nök Szilárd történelemtanár előadása. 
Szabó Lőrinc Idegennyelvű Könyvtár.

 

Június 26. | csütörtök
16.00, 18.00, 20.00 | Promenád-koncert. 

Vezényel: Szabó Sípos Máté. Miskolci 
Nemzeti Színház, Nyári színház.

 

Június 28. | szombat
19.00 | A senki szigete. Rock-musical. 

Művészetek Háza.

Június 23. 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 Mis-
kolci Napló, 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 Idő-
járásjelentés 20.20 Sporthírek 20.23 ProgramPont 20.30–06.00 Képújság.

Június 24. 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.

Június 25. 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.

Június 26. csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 
Miskolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 Prog-
ramPont 18.30 Promenád, a Miskolc Televízió kulturális magazinja 19.00 
Miskolc Ma (ism.) 19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthírek 19.23 Program-
Pont 19.30 Helyzetkép 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.17 Időjárásjelentés 20.20 
Sporthírek 20.23 ProgramPont 20.30–06.00 Képújság.

Június 27. 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 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.

Június 28. szombat  07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 18.00 
Miskolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.25 Miskolci Napló, 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.

Június 29. vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 15.00 
Mérkőzés 18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 18.25 Promenád, kulturális 
magazin 19.00 Krónika, hírösszefoglaló 19.25 Egészségpercek (ism.) 20.00 
Krónika, hírösszefoglaló 20.25 Honvéd7 21.00 Film 21.45–07.00 Képújság. 

programaJánló
program/kultúra

Lakossági fórumot tarta-
nak 2014. június 23-án (hét-
főn) 17 órától a Diósgyőr-Lil-
lafüred komplex kulturális és 
ökoturisztikai fejlesztési pro-
jekt keretében megvalósuló, 
Lovagi tornák tere és Vásártér 
fejlesztésével kapcsolatban. 
Helyszín: Ady Endre Kultu-

rális és Szabadidő Központ 
(Miskolc, Árpád út 4.) Részt-
vevők: Pfliegler Péter alpol-
gármester, Lengyel Katalin, a 
Miskolci Városfejlesztési Kft. 
ügyvezető igazgatója, Rostás 
László főépítész, Rudolf Mi-
hály, a Lovagi tornák terének 
tervezője.

lakossági Fórum

vasárnap, 22-én úrnapja 
ünnepe lesz. Az idén nem 
lesz közös miskolci szent-
mise és körmenet a Nép-
kertben, minden egyház-
község maga rendezi az 
ünnepet. A minorita temp-
lomban 10 órakor kezdődik 
a szentmise, ezért a fél 10 
és negyed 12 órai szentmi-
sék elmaradnak. A mind-
szenti templomban a 10 órai 
szentmise után tartják az 
úrnapi körmenetet.

a tapolcai sziklakápol-
na Jézus Szíve-búcsúját 
pénteken, 27-én, a 18 órai 
szentmise keretében tart-
ják, melyet Kalna Zsolt 
minorita tartományfőnök 
mutat be.

a harmadik miskolci re-
gionális irgalmasság kon-
ferenciát a minorita temp-
lomban 27-én, pénteken, 13 
órától rendezik meg. Irgal-
masság és szenvedélybeteg-

ség címmel 14 órától dr. Ma-
gyar Balázs pszichiáter tart 
előadást. 16.15 órától Kato-
na István segédpüspök, 17 
órától dr. Seregély István ny. 
egri érsek tart előadást és ő 
mutatja be 18 órától a záró 
szentmisét is. Másnap, 28-
án, 11 órától a Magyarorszá-
gon élő lengyelek szentmisé-
je lesz a templomban, az esti 
szentmisét Kelemen Didák 
boldoggá avatásáért mutat-
ják be.

Jövő vasárnap, 29-én, a 
mindszenti plébánia Szent 
Péter és Pál búcsúját a 10 órai 
szentmise keretében ünnep-
lik, melyet Mészáros Csaba 
dányi plébános mutat be. Itt 
a fél 12 órai szentmise elma-
rad. Ezen a napon tartják a 
martin-kertvárosi templom 
Jézus Szíve-búcsúját is. A 11 
órakor kezdődő szentmisét 
Mikolai Vince kanonok, fő-
esperes, diósgyőri plébános 
mutatja be.

Parlagfű elleni védeke-
zés. A törvényi előírás értel-
mében, a földtulajdonosok-
nak, földhasználóknak az 
adott év június 30. napjáig 
ingatlanjai kon a parlagfű vi-
rágbimbójának kialakulását 
meg kell akadályozniuk, és 
ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig fo-
lyamatosan fenn kell tartaniuk. A védekezési kötelezettség 
elmulasztása 15 ezer Ft-tól 5 millió Ft-ig terjedő növényvé-
delmi bírság kiszabását vonja maga után. Ha a földhasználó 
védekezési kötelezettségének, az azt elrendelő hatósági hatá-
rozat ellenére sem tesz határidőre eleget, közérdekű védeke-
zést kell elrendelni. 

erdészeti támogatás. Az „erdészeti potenciál helyre-
állítása” és az „agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasá-
gi földterületeken történő első létrehozása” erdészeti jog-
címek esetében – a vonatkozó támogatási rendeleteknek 
megfelelően – június 30-áig lehet benyújtani támogatási 
kérelmet. A kérelmeket az MVH honlapjáról letölthető for-
manyomtatványon, a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Er-
dészeti Igazgatóságához kell benyújtani postai úton (3501 
Miskolc, pf. 554.). A kérelemhez csatolni kell a 32/2008. (III. 
27.) FVM-rendeletben, illetve a 46/2009. (IV. 16.) FVM-ren-
deletben előírt mellékleteket. 

útlevél-ügyintézés. A magánútlevél, valamint a második 
magánútlevél kiállításának ügyintézési határideje 20 nap, 
amely a kérelem beérkezését követő napon kezdődik. 2012. 
január 1-jétől azonban lehetőség nyílt az útiokmányok so-
ron kívüli (7 napon belüli), sürgősségi (3 napon belüli), és 
azonnali (24 órán belüli) kiállítására. A soron kívüli, illetve 
a sürgősségi kérelem bármely járási hivatalnál benyújtha-
tó, az útlevél azonnali kiállítására irányuló kérelem azon-
ban kizárólag a Központi Okmányirodában. A sürgősségi, 
valamint azonnali eljárásban igényelt útlevél kizárólag a 
Központi Okmányirodában vehető át. A fenti különleges 
eljárásokért magánútlevél esetében a megfelelő illetéket és 
igazgatási szolgáltatási pótdíjat kell fizetni.

harang-hírek

Az Országos Lengyel Önkormányzat tiszte-
lettel meghívja Önt és kedves családját a Ma-
gyarországi Lengyelség Napja rendezvényére 
Miskolcra, 2014. június 28-án.

Program:
11.00 – Szentmise a minorita templomban.
12.10 – Felvonulás középkori lovagokkal és az 

Igriczek együttessel a rendezvény helyszínére, a 
Miskolci Nemzeti Színház Nyári Színházába.

13.00 – Megnyitó beszédek, a Szent Lász-
ló-díj és a Magyarországi Lengyelekért plakett 
átadása.

14.00 – A Krakus néptáncegyüttes fellépése.
15.00 – Állófogadás.
A rendezvény fővédnökei: Roman Kowals-

ki, a Lengyel Köztársaság rendkívüli és 
meghatalmazott magyarországi nagyköve-
te; Kriza Ákos, Miskolc Megyei Jogú Város 
polgármestere.

magyarországi lengyelség napJa

vereckei csaba megyei 
rendőrfőkapitány fogadó-
napot tart 2014. június 25-
én, 9–12 óráig a B.-A.-Z. 
Megyei Rendőr-főkapi-
tányságon (Zsolcai kapu 32. 
sz.). Előzetes bejelentkezés 
a 46/514-507-es telefonszá-
mon, június 23-án 16 óráig. 

Jakab péter önkor-
mányzati képviselő lakos-
sági fogadóórát tart 2014. 
június 27-én, 15 órától a 
Villanyrendőrnél.

A polgármesteri hiva-
tal tájékoztatása szerint, az 
elektronikus anyaköny-
vi rendszer bevezetéséhez 
szükséges előkészítő felada-
tok elvégzése érdekében jú-
nius 23-án és 26-án szünetel 
az ügyfélfogadás anyaköny-
vi és népesség-nyilvántartá-
si ügyekben.

lakossági Fogadóóra

ügyFélszünet

hirdetés

Rövid nyáRi szolgáltatási 
szünet a távhőRendszeRen

a Mihő Kft. évről évre mindent megtesz annak érdekében, hogy a távhőszolgál-
tató rendszer teljes leállással járó nyári karbantartását a lehető legrövidebb idő 
alatt elvégezze.

avas, belváros
Az avasi városrészben és a belvárosban a gázszolgáltatás szüneteltetése, a geotermikus 

hálózat bővítése, valamint az MVM MIFŰ Kft. területén folyó ütemezett munkálatok miatt

2014. június 24-én 00.00 órától 
előreláthatólag

2014. június 25-én 24.00 óráig
szünetel a használati melegvíz-szolgáltatás.

Ez alatt a MIHŐ Kft. is elvégzi a távhőrendszer karbantartását.

Diósgyőr városrészben
a tavalyi évvel ellentétben, idén nem várható szünet a használati melegvíz-szolgálta-

tásban.

bulgárföld városrészben
idén nem várható szünet a használati melegvíz-szolgáltatásban. Azonban egyes hő-

központok karbantartása miatt az ezeket ellátó épületekben lehet néhány órás szolgálta-
tási szünet.

A távhőszolgáltatási szünet alatt a melegvízcsapokból hideg víz folyik, amit a melegvízmérő 
óra érzékel és mér, ez indokolatlan többletköltséget okozhat. Ennek elkerülése érdekében a MIHŐ 
Kft. javasolja, hogy a karbantartás ideje alatt a melegvízmérő óra előtt lévő szerelvényt zárják el.

megemlékezés
az i. világháború centenáriuma alkalmából 

2014. Június 27. (péntek) 8 óra 30 perc
1914. június 28-án Szarajevóban egy szerb merénylő kiol-

totta az Osztrák–Magyar Monarchia trónörökösének, Ferenc 
Ferdinándnak és feleségének életét. Egy hónappal később a 
nagyhatalmak mozgósítást rendeltek el és kezdetét vette az I. 
világháború, amelynek katonák és civilek milliói estek áldoza-
tául, váltak földönfutókká, és melynek végén a nagyhatalmak 
igazságtalan békeszerződéssel feldarabolták Hazánkat.

A centenárium alkalmából a miskolci Tizeshonvéd-em-
lékműnél (Miskolc, Tizeshonvéd utca 21.) koszorúzással 
egybekötött megemlékezést tartanak városunk vezetői.

Aki szeretné elhelyezni az emlékműnél a megemlékezés 
virágait, koszorúit, az június 25-ig jelezze ezt az alábbi cí-
men: Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft., Madácsi 
Ágnes kulturális menedzser, 3531 Miskolc, Győri kapu 27/A. 
Tel.: 46/411-747, e-mail: ifjusagihaz@ifihazmiskolc.hu



Harmadszor rendeztek múlt hétvégén családi napot Komlóstetőn. A kellemes idő, a színes, változa tos programok – 
s persze a finom falatok – most is számos érdeklődőt, környékbelit, kicsit és nagyot vonzottak a helyszínre. Gazdusné Pankucsi Katalin, 
a városrész önkormányzati képviselője, a rendezvény ötletgazdája, elindítója örömét fejezte ki, hogy kezdeményezéséből hagyomány 
lett. Most is sokan eljöttek, jó volt a hangulat – a képviselő kiemelte, nagyon fontosak az ilyen rendezvények, hozzájárulnak ahhoz, 
hogy valódi közösséggé kovácsolódjon a városrész lakossága. A zenei programok mellett ezúttal is kézműves foglalkozások, különböző 
ügyességi versenyek és bemutatók várták a kicsiket és nagyokat.  Fotó: F. KaderjáK Cs. 
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a drog veszélyeire  
figyelmeztetnek

Június 11-én a B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelő-
zési Osztálya tájékoztatót juttatott el az illetékességi területén talál-
ható iskolákba. A kiadványban az elmúlt hónapokban országszerte 
vezető hírként megjelenő „designer drogok” hatásáról és káros követ-
kezményeiről adnak tájékoztatást. Az új pszichoaktív anyaggal való 
visszaélés miatt országszerte több büntetőeljárás indult. A kiadvány-
ban információkat nyújtanak a droghasználat jeleiről, az ezzel kap-
csolatos segítség lehetőségeiről is, a szülőknek és a pedagógusoknak.

a kilátónál akart öngyilkos lenni
Kétségbeesett szülő kereste meg június 10-én a Miskolci Rendőr-

kapitányság ügyeletét, azzal, hogy lánya búcsúlevelet hátrahagyva 
a kora reggeli órákban ismeretlen helyre távozott, azóta nem adott 
életjelet. A forrónyomos szolgálat munkatársai az avasi kilátónál ta-
lálták meg a végzetes lépésre készülő, 16 éves kamaszlányt, akit meg-

próbáltak lebeszélni, majd 
lakossági segítséggel be-
emelték a meredek fal kor-
látja mögé.

Kábítószergyanús anyag
A Készenléti Rendőrség járőrei június 15-én előállították Mis-

kolcon a 20 éves M. Richárd felsőzsolcai lakost, akinél a Baross 
Gábor és a Szinva utcák kereszteződésében, igazoltatás és ruhá-
zat átvizsgálása során kábítószergyanús anyagot találtak. Ugyan-
csak ilyen anyagot találtak június 17-én, Lyukóvölgyben, egy iga-
zoltatás során a 20 éves K. Erik miskolci lakosnál. 

Csoportos utcai verekedés
Csoportos verekedéshez riasztották június 12-én a Készenléti 

Rendőrség bevetési egységeinek munkatársait a Miskolci Rendőr-
kapitányság illetékességi területére, Hernádnémetibe. A telepü-
lés egyik utcájában, előzetes szóváltás után, három személy esett 
egymásnak. A helyszínen, illetve annak közelében a járőrök el-
fogták a 22 éves N. Kálmán hernádkaki, illetve a 43 éves L. Viktor 
és a 35 éves B. Béla hernádnémeti lakosokat, akiket gyanúsított-
ként hallgattak ki garázdaság bűntett elkövetésének megalapo-
zott gyanúja miatt.

Molotov-koktélos támadás
Közveszéllyel fenyegetés bűntett elkövetésének gyanúja miatt 

indított eljárást az Ózdi Rendőrkapitányság ismeretlen tettes el-
len. Az elkövető június 12-én nyolc óra körül, Ózd Somsály nevű 
városrészében gyúlékony anyagot tartalmazó palackot dobott 
egy ingatlan udvarára. A palack tartalma begyulladt, de hamar 
ki is aludt, anyagi kár, személyi sérülés nem keletkezett.

Színházi előadások

Új, négyrészes keresztrejtvé-
nyünkben a Miskolci Nemzeti 
Színház néhány előadásának 
címét rejtettük el. Kérjük, a 
megfejtéseket együtt, legké-
sőbb június 25-én éjfélig jut-

tassák el szerkesztőségünkbe. 
A helyes megfejtést beküldők 
között a Miskolci Agrokultúra 
Kft. ajándékát, egy-egy kiló 
Miskolczi Ínyenc kolbászt  
sorsolunk ki.

4

a  hét  fotója
F. KaderjáK Cs. Felvétele

Fotó: rendőrSégi Felvétel

Juniálist tartott szombaton a megyei kórház, a rendezvénynek már 
több mint egy évtizedes hagyománya van az intézményben. A Ju-
bileumi Szabadidő Parkban a dolgozókat és családtagjaikat idén is 
színes sport- és családi programokkal, kellemes időtöltést biztosító 
rendezvényekkel várták. Idén is kiemelkedett a programok közül a 
főzőverseny, melynek győztese egy évig viselheti büszkén a legfino-
mabb éteknek kijáró aranyérmet.

juniális

Forró NyoMoN

KomlóStetőn
CSaládi SzóraKozáS

csütörtökön

19.30-korMiskolcról, 
rólunk a Miskolc televízió 

Műsorán

simon jános

Bayer zsolt

Helyzetkép
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