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Terjedelmes cikk-
ben méltatta a héten 
a legnagyobb pél-
dányszámú sportna-
pilap a pezsgő mis-
kolci sportéletet, a 
rég nem látott sike-
reket. Kriza Ákos pol-
gármester nyilatko-
zatában kiemelte: a 
város vezetése na-

gyon komolyan 
kezeli a sport 
fejlesztését.

Elismerés a miskolci operafesztiválnak
Az Európai Fesztiválszövetség 

a minősített európai fesztiválok 
sorába választotta 

a Bartók Plusz Miskolci 
Operafesztivált.

Ülést tartott csütörtökön Miskolc képvise-
lő-testülete. Napirenden szerepelt a váro-
si rendőrkapitányság múlt évre vonatkozó 
beszámolója is: Bogyay Ferenc városi ren-
dőrkapitány szerint az elmúlt tíz év legjobb 
eredményét érték el tavaly. Elfogadta a köz-
gyűlés Miskolc 2014-2020 közötti, Integrált 
Területi Programját, több, mint 35 milliárd 
forint uniós forrást fordítanak majd fejlesz-
tésekre.

Pezsgő MIskolcI sPortélet, 
rég NeM látott sIkerek

3., 9.oldal

Ülést tartott a közgyűlés

az elMúlt tíz év 
legjobb közbIztoNságI 

eredMéNye
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SelyemrétMiskolctapolca

FÜrdőFejlesztések

A selyemréti strandon a tervek szerint 
az ország egyik legszebb vízi sportlétesítménye 
épül majd fel, TAO-források segítségével.

Május 30-án megnyitja kapuit 
a Miskolctapolcai strandfürdő 
első üteme az úszó- és 
családi medencével, 
új wellness-központtal.

3.
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Elfogadta a képviselő-testület Mis-
kolc 2014-2020 közötti, Integrált Te-
rületi Programját. Az önkormányzat 
több, mint 35 milliárd forint uniós 
forrást fordít 2020-ig gazdaságfej-
lesztésre, város-rehabilitációra, az 
élhető környezet kialakítására. A 
közgyűlés elfogadta a városi rendőr-
kapitány beszámolóját is. 

Kriza Ákos polgármester napi-
rend előtt tájékoztatta a képviselőket, 
hogy megszűnt a Miskolci Piac Zrt. 
és az OTP Nyrt. közötti szerződés. A 
piacüzemeltető továbbra is tartozik 
2,5 milliárd forinttal a pénzintézet-
nek és 400 millió forint földhaszná-
lati díjjal az önkormányzatnak. Vél-
hetően felszámolás indul a Miskolci 
Piac Zrt. ellen. Az önkormányzat 
azonban nem hagyja, hogy a piacon 
árusítók munkája és megélhetése, 
valamint a miskolciak vásárlási lehe-
tősége veszélybe kerüljön. Ezért a vá-
rosnak szándékában áll vásárlóként 
is fellépni, ha elindul a felszámolás.

A polgármester elmondta, nem-
régiben ért véget a Megyei Jogú Vá-
rosok Szövetségének kongresszusa 
Hódmezővásárhelyen, ahol elhang-
zott: Győr után Miskolc lehet a ma-
gyar városok közül kutatásfejlesztési 
központ. Kriza Ákos közölte, hogy a 
Miskolci Jegesmedvék jégkorongcsa-
pat önkormányzati támogatása 50 
millió forintra emelkedhet.  

Stabil költségvetés,  
milliárdos fejlesztések

A képviselők tárgyaltak a 2014. évi 
zárszámadásról. Az előterjesztésből 
kiderült, hogy tavaly 47 milliárd fo-
rintos bevétellel és 43 milliárd forin-
tos kiadással zárták az évet. Szó esett 

Miskolc Integrált Területi Programjá-
ról, amelynek fejlesztéseire összességé-
ben több, mint 35 milliárd forint uniós 
forrás jut a következő, 2020-ig terje-
dő időszakban. Turizmusra 3,1 mil-
liárd forintot, üzleti infrastruktúrára 
5 milliárdot, útfejlesztésekre 2,7 mil-
liárdot költenének. Szerepel a tervek 

között óvoda és bölcsőde fejlesztésről 
(2,2 milliárd forint), s leromlott városi 
területek rehabilitációjáról (836 millió 
forint) is. Jelentős összeg, 6,5 milliárd 
forint jut olyan feladatokra, amelyek 
vonzóbbá teszik a várost. Ilyenek pél-
dául a Green City és a Smart City prog-
ramok, amelyek keretében 21. századi 
technológiákat építenek ki Miskolcon. 
De ide tartozik a történelmi Avas reha-
bilitációja. Egymilliárd forint jut ösz-
töndíj és idősügyi programokra, vala-
mint bűnmegelőzési akciókra. 

Kiss János alpolgármester zársza-
vában kiemelte: nem ez a program 

állítja sikerpályára a várost, hanem 
saját maga. - 25 év kellett hozzá, 
hogy Miskolc megtalálja az útját. Vá-
rosunknak a járműiparban és a tu-
risztikában rejlik a jövője, nem csu-
pán infrastrukturális fejlesztésekre, 
hanem kutatásfejlesztésre is szükség 
van. A szakképzésnek kulcsfontossá-
gú jelentősége lesz – hangoztatta az 
alpolgármester. – Miskolc a kiemel-
ten támogatott települések között 
szerepel, egyetlen más város eseté-
ben sem került szóba ezer hektáros 
ipari park kialakításának támoga-
tása, milliárdos turisztikai fejlesztés 
és a térfigyelő kamerarendszer ilyen 

léptékű bővítése sem – hangsúlyozta 
Kiss János.

Az évtized legjobb  
rendőri eredménye

A képviselők megtárgyalták a vá-
rosi rendőrkapitányság múlt évre vo-
natkozó beszámolóját. Bogyay Fe-
renc városi rendőrkapitány szerint az 
elmúlt tíz év legjobb eredményét ér-
ték el tavaly. A közterületeken elkö-
vetett bűncselekmények és a közleke-
dési balesetek száma kiemelkedően 
alacsony volt, rablást mindösszesen 
75-öt követtek el a múlt évben Mis-
kolcon. 2007-ben ez a szám 175 volt.

 Nőtt viszont az elkövetett garáz-
daságok száma: 303-ról 379-re, ami 
10 éve a legrosszabb statisztika. Ez 
az adat a fokozott rendőri jelenlétnek 
és a kiépített kamerarendszernek is 
„köszönhető”, korábban ugyanis az 
ilyen esetek többségéről nem szerzett 
tudomást a rendőrség. Most viszont 
a kamerák rögzítik ezeket a cselek-
ményeket.

Kriza Ákos polgármester a napi-
rend tárgyalásánál elmondta: haté-
kony az együttműködés a rendőr-
ség és a városi rendészet között. 2010 
óta folyamatosan tart az „új miskolci 

rend” kiépítése. Ennek része a nyo-
mortelep-felszámolási program: a 
Búza tértől az Álmos utcáig több he-
lyen végeztek már a munkával. Jelen 
pillanatban is folynak a végrehajtási 
eljárások például a Számozott utcák-
ban, ahol folyamatosak a kiköltözé-
sek, kiköltöztetések. A 173 problé-
más „fészekrakó” család közül 117 
már kiköltözött, az év végéig vala-
mennyien elhagyják az ingatlanokat. 
Hatékonyan működik a térfigyelő 
rendszer, az elkövetkező időszakban 
az egész várost bekamerázzák. Eme-
lik a városi rendészet létszámát, hogy 
gyorsan tudjanak reagálni a jogsérté-
sekre.

Kiss János alpolgármester elmond-
ta, tavaly minden idők legkevesebb 
bűncselekményét követték el a város-
ban – kevesebb, mint 7 ezret – ezek 
száma egy év alatt 20 százalékkal 
csökkent. 2006-ban, az MSZP irá-
nyítása idején a közterületi bűncse-
lekmények száma 2676 volt, tavaly 
csupán 871 – emelte ki. A testület el-
fogadta az önkormányzat új, június 
közepétől hatályos Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzatát, ami 4 kabinetre, 
18 osztályra és 27 csoportra osztja a 
hivatalt.

Milliárdos beruházások  
– „a város megtalálta saját útját”

Város2
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Május 30-án megnyitja kapuit a Miskolcta-
polcai Strandfürdő első üteme az úszó- és 
családi medencével, új wellness-központtal. 

Rakják a gyeptéglákat, fugázzák a családi 
medencét, az újjáépített úszómedencét pedig 

már megtöltötték vízzel. Több mint 10 év után 
újra lesz strand Miskolctapolcán. Már csak egy 
hetet kell várni a nyitásig, jövő szombattól új 
wellness részleggel is várják vendégeket, sza-
unával, jakuzzival, meditációs terasszal és lát-
ványkonyhával.

Néhány berendezésen most még ott van a 
csomagolás, de hamarosan ez is lekerül róluk – 
lassan befejeződik a strand újjáépítésének első 
üteme. Magyariné Gyetvai Ágnes, a meden-
ce felújítását és a terület rendezését végző Ge-
rixon Kft. ügyvezetője elmondta, a családi me-

dence körüli tereprendezés, a gyepesítés, 
valamint a medence fugázása és feltöltése az 
utolsó fázis, amit még el kell végezni a kivite-
lezés során.

Sorakoznak a nyugágyak és a vendégekre 
várnak a wellnessközpont medencéi is. A kövek 

bekerülnek majd középre, lehet rajtuk 
sétálni, a talpaknak ez kifejezetten jót 
tesz. A masszázsmedence, ahogy hala-
dunk előre, mindig más testrészt masz-
szíroz. Szaunák, merülő medencék a 
tölcsérek tetején, meditációs kert és lát-
ványkonyha sok-sok asztallal és szék-
kel… már csak a strandolók hiányoz-
nak. Beke Tibor, a Miskolci Turisztikai 
Kft. ügyvezetője hét elején elmondta, a 
dombház-lelátót most műgyantázzák 
és a gépészeti rendszerek beszabályozá-
sa van még hátra a nyitásig.

Az ország egyik legszebb, nyitható tetőszerkezetű vízi sportlétesítménye épülhet fel, TAO-for-
rások segítségével Miskolcon, a selyemréti strandon – adta hírül a Nemzeti Sport napilap, amely a 
héten terjedelmes cikkben foglalkozott a miskolci sportélettel, az elért eredményekkel. (Lásd még 
a 9. oldalon.) A cikk szerint a jelenlegi nagymedencét építik át minden igényt kielégítő verseny-
medencévé, amely mellett ezres lelátó emelkedik majd. Ugyanitt egy kisebb méretű medencét is 
kialakítanak az utánpótlásra és az idősebb korosztályra gondolva. 

Egyetemi közlekedés vizsgaidőszakban
Az MVK Zrt. tájékoztatása szerint, a vizsgaidőszak kezdetével, a diákok utazási szokásainak meg-

felelően, május 18-tól az alábbi változások lépnek életbe az Egyetemvárost érintő, helyi közlekedés-

ben: a 22-es és a ME járat nem közlekedik; munkanapokon a 2-es járatok nem mennek be az egye-

temre; szombati napokon a 20-as járatok nem közlekednek az Egyetemváros végállomás érintésével; 

a menetrendkönyvben aláhúzással jelölt 29-es autóbuszok viszont az igényeknek megfelelően, a me-

netrendkönyvben kiadottól eltérően, vizsgaidőszakban is az egyetemen keresztül közlekednek.

Minden idők legjobb magyar helyezését 
érte el nemrégiben a Bosch miskolci ké-
ziszerszámgyára egy nemzetközi verse-
nyen. A miskolci csoport a 2. helyezéssel 
tért haza az Európai Logisztikai Szövetség 
brüsszeli kongresszusáról. 

A gyárban egy új logisztikai módszert dolgoz-
tak ki. A gyártósorokról eltávolították a nagymé-
retű alkatrészeket, ezzel csökkent azok mérete, 
használt területe, a termelés viszont több mint 80 
százalékkal nőtt.

Az új módszert külföldön is elismerték. - Há-
rom nagy lépcsőben mondtuk el, mutattuk be 
a fejlesztést. Hogyan tudjuk a gyártósorokat ki-
csinyíteni, „összenyomni”, hogyan lehet minél 
hatékonyabban vé-
gezni a belső anyag-
áramlást, eljuttat-
ni az alkatrészeket 
a gyártósorokhoz, 
illetve hogy ezt a 
beszállítókon ke-
resztül hogyan fej-
lesztjük tovább - 
mondta el Kiss Rita, 
osztályvezető. Mint 
megtudtuk, a fej-
lesztés mögött más-
fél éves munka áll. 
Sikerét bizonyítja, 

hogy már Brüsz-
szelben több kül-
földi cég jelezte, 
szívesen bevezetné 
a Miskolcon kifej-
lesztett módszert.

Az elisme-
rés nem érte váratlanul a miskolci 
Bosch csoportot. Tavaly, a Magyar Logisztikai, 
Beszerzési és Készletezési Társaság kongresszu-
sán már elnyerték a Logisztikai Kiválóság Díját. 
A mostani, brüsszeli megmérettetésen, az Euró-
pai Logisztikai Szövetség 27 országot tömörítő 
konferenciáján 2. helyezést érték el. A logisztika 
területén, európai szinten ez minden idők leg-
jobb magyar eredményének számít.

a Miskolctapolcai strandfürdő
Jövő szoMbaton nyit 3  

Csodát álmodtak 
a sElyEMréti strandra

a miskolci bosch 
nemzetközi sikere

látványtErv



Az egészségügyi dolgozók szakér-
telmét, munkájuk fontosságát, hi-
vatásuk iránti elkötelezettségüket 
méltatták nemrégiben, a Miskolci 
Egészségügyi Központ ápolók napi 
ünnepségén.

– Az orvosok utasításait, a bete-
gek kívánságait, igényeit, az ápolók 
továbbítják, közvetítik, valósítják 
meg. Ők azok, akik a nap 24 órájá-
ban a betegek rendelkezésére állnak. 
Az ápolók nemzetközi napja egy 
olyan ünnep, amely ezt az áldoza-
tos munkát igyek-
szik elismerni, s 
valamennyire vi-
szonozni – mond-
ta el Tiba Sándor, a 
MISEK főigazgató-
ja. A Semmelweis, 
a Szent Ferenc és 
Diósgyőri Kórház-
ban jelenleg csak-
nem ezren dolgoz-

nak, s az ünnepeltek ezen a napon 
is ugyanúgy osztották a gyógyszert, 
mérték a betegek vérnyomását, mint 
máskor. Az ő munkájukra mindig 
szükség van. 

Közélet Miskolci Napló4

Hirdetés

Bayer Zsolt publicista és Boros 
Imre közgazdász volt a vendége nem-
régiben a Civil Összefogás Fórum 
miskolci rendezvényének. Előadá-
sukban hangsúlyozták: a második 
világháború után sok ország meg-
mentőként tekintett a nyugatra, idő-
vel azonban kiderült, hogy a globali-
zációs tőke kizárólag a saját hasznát 
tartja szem előtt. Boros Imre szerint 
a multik gyakran visszaélnek gazda-
sági erejükkel, nyomást gyakorolnak 
a kormányokra. - Képzés? Na ne, az 
a te dolgod! Egészségügy? Hát per-
sze. Kevesebb pénzből. Környezetvé-
delem? Azt nem, akkor kivonulunk! 
A tőke befeszít, megzsarol és akkor 
választani kell: vagy munka nélkül 

marad esetleg 
több ezer em-
ber vagy tovább 
tűrik a kormá-
nyok azt, ami 
egyébként tűr-
hetetlen - han-
goztatta Boros 
Imre. Mint fo-
galmazott: „a 
nyolcvan leggazdagabbnak a világon 
nagyobb a vagyona, mint a 3 milli-
árd legszegényebbnek együtt. Ők irá-
nyítják a világgazdaságot, személyük 
azonban rejtve marad a nyilvánosság 
előtt, így felelősségre is nehezen von-
hatók, ha baj van”. Bayer Zsolt szerint 
a termelés központú eszme a reklá-

mokkal mérgezi az embereket, akik 
a képernyő előtt ülve álmodoznak. 
Arra viszont nem gondolnak, hogy 
miközben a tőkések aratnak, drá-
maian nő a környezetszennyezés, s 
a szegénység miatt egyre több mene-
kült érkezik Európába, ami már most 
is veszélyt jelent.

Az ápolókAt ünnepelték 
A MISek-ben

Múlt pénteken átadták az Arnótot 
védő körgátat, s a tervek szerint jú-
niusban birtokba vehetik az autó-
sok azt az elkerülő utat is, melynek 
köszönhetően a 26-os főút forgal-
mának egy jelentős részétől mente-
sül a miskolci belváros.

A megépített árvízvédelmi rend-
szer három részből áll. Egy 3,3 ki-
lométer hosszú körtöltésből, ez a 
2013-ban megépült transzformátor 
teleptől a Felsőzsolca – Edelény kö-
zötti összekötő útig tart. Körbeve-
szi Arnótot és megvédi az esetle-
ges árvíztől. A gáton 2 zsilip 
épült, amelyeken a belvi-
zet lehet leereszteni a 
Kis-Sajóba. A rend-
szer másik eleme egy 
4,5 kilométer hosz-
szú, 120-160 méter 
széles vízelvezető 
árok, melybe árvíz 
esetén szivattyú emeli 
át a vizet a védett terü-
letről. A harmadik elem 
a Felsőzsolca mellett átépí-
tett 3-as főút valamint bekötőút, 
ezek két új hídja szélesebb támesz-
közökkel épült meg, ez is a víz elve-
zetését szolgálja.

– Másfél éve folyik itt a munka, 
ennek keretében utat építettek, ami 
gátként is funkcionál, megépült a 
víz elvezető árok, valamint a körgát. 
Ez már meg tudja védeni Arnót tele-
pülést az esetleges árvíztől – mondta 
el a pénteki átadáson Csöbör Katalin 
országgyűlési képviselő.

Loppert Dániel, a Nemzeti Infra-
struktúra Fejlesztő Zrt. kommuniká-
ciós vezetője az árvízvédelmi rend-
szer harmadik eleméről beszélt: az 
5,8 kilométer hosszú elkerülő útról, 
amely gátként is funkcionál. – A fej-
lesztés 2013 szeptemberében indult, 
és két fő célja volt – emelte ki. – Egy-
részt az árvízvédelem, másrészt pe-
dig a Miskolcon átmenő gépjármű-

forgalom elvezetése 
egy új elkerülő útsza-
kasszal Sajószentpé-
ter, Kazincbarcika 
és Edelény irányába. 

Ez az út is elkészült, a 
napokban megkezdődik 

a műszaki átadás-átvétel. 
Előreláthatóan júniusban át  

lehet adni a forgalomnak ezt az 
útszakaszt – tette hozzá a kommuni-
kációs vezető. 

A miskolci elkerülő megépítésé-
vel a térség komplex árvízvédelme 
megoldottá válik, Miskolc belváro-
sa pedig mentesül majd a 26-os főút 
forgalmának egy jelentős részétől. A 
nettó 13,9 milliárd forint értékű be-
ruházás 85 százalékban európai uni-
ós, 15 százalékban magyar állami 
forrásból valósult meg.

ElkEzdődött a  
tornacsarnok építésE

A Bársony-Hunyadi Általános 
Iskola a jövőben a Magyar Olimpi-
ai Akadémia tagiskolájaként várja a 
diákokat, ez lesz Miskolc első olyan 
közoktatási intézménye, amelyben 
a tantervet a testnevelés órákhoz 
igazítják. Az edzéseket pedig az új 
tanévben már egy minden igényt 
kielégítő, 700 négyzetméteres tor-
nacsarnokban tartják, amelyet a na-
pokban kezdtek el építeni.

Az intézményben a dzsúdó alapja-
ival is megismerkedhetnek a diákok. 
Itt ugyanis van sporttagozat, így a 
testnevelési órákon kívül plusz edzé-
sekre is járhatnak. A régi tornaterem 
azonban ehhez már nem biztosított 
megfelelő körülményeket, ezért fel-

újítják, egy korszerű dzsúdótermet 
alakítanak ki. 

Így szükség lesz egy új torna-
csarnokra, ami a tervek szerint a 
2015/2016-os tanévre készül el. Az 
intézmény három éve indította el a 
miskolci sportiskolával közösen a 
sporttagozatos képzést, amihez 500 
millió forintot nyertek uniós pályá-
zaton. Ennek része a többfunkciós 
tornacsarnok is, ahol főként a lab-
dajátékok és az atlétika talál ott-
honra.  

Ősztől a miskolci születésű há-
romszoros olimpiai bajnok vízilab-
dázó Gyarmati Dezső nevét viseli a 
több mint 400 gyerek oktatását ellá-
tó intézmény.

ElkErülő út, árvízvédElmi rEndszEr

Az előAdáSrA  
MInden jegy elkelt!

A globalizált tőke hatásairól
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A tudás és a hit olyan értékek, 
amelyek a jövőt alkotják. A hit 
nem kizárja, hanem sokkal inkább 
erősíti a tudományt és ez fordítva 
is igaz – hangzott el kedden a Mis-
kolci Egyetem ökumenikus pün-
kösdi nyílt napján. A régió leg-
nagyobb kampuszába 11 egyházi 
iskola csaknem 700 diákját hívták 
meg ebből az alkalomból.

A középiskolások Kazincbarci-
káról, Ózdról és Miskolcról érkez-
tek, a vendégeket az egyetem ne-
vében Óváriné Balajti Zsuzsanna 

tanulmányi rektor-helyettes kö-
szöntötte. A jelen lévő egyházi ve-
zetők azon véleményüknek adtak 
hangot, hogy az ökumenikus nap 
jól példázza: a tudomány és a hit 
nem kizárja, sokkal inkább erősí-
ti egymást. Ezzel egy újfajta szelle-
miség is megjelenhet a „tudomány 
szentélyének” falai között. A Mis-
kolci Egyetem hagyományterem-
tőnek szánt, ökumenikus pünkösdi 
nyílt napjának programjai között 
szerepeltek játékok, volt mini kon-
cert és laboratóriumi látogatás.

Az Európai Fesztiválszövetség a minősített európai fesztiválok sorába vá-
lasztotta a Bartók Plusz Miskolci Operafesztivált. Az elismerést a rendez-
vény a zenei és operaélet fellendítéséért végzett, másfél évtizedes színvo-
nalas tevékenységével nyerte el.

A 2015-ben 15 éves Bartók Plusz 
Miskolci Operafesztivál 2014 no-
vemberében pályázott a minősíté-
sért az Európai Fesztiválszövetség 
„Európa a fesztiválokért, a fesztivá-
lok Európáért” (Europe for Festivals, 

Fesitvals for Europe) programjához, 
s a bírálók elismerésre méltónak ítél-
ték a miskolci rendezvénysoroza-
tot. A presztízs értékű minősítéssel 
a Bartók Plusz bekerült azoknak az 
„első generációs” európai fesztivá-

loknak a sorába, amelyek a mozga-
lom nagyköveteiként szolgálják az 
európai kultúra ügyét.

Az „Európai Fesztivál” minősí-
tés átadása május 28-án lesz Buda-
pesten, a Magyar Fesztiválszövet-
ség éves rendes közgyűlésén. Az idei 
operafesztivál június 12-én, pénte-
ken veszi kezdetét, Fekete Gyula: 
„Egy anya története” című requiem 
drámájával.

5
Ökumenikus pünkösdi 
nyílt nap az egyetemen

Mandralínia – egy valósággá vált Mese
A budapesti Weöres Sándor Országos Drá-
mafesztiválon a Don Bosco Gyermektársu-
lat arany oklevelet nyert a „Mandralínia” 
című előadással. A miskolci musicalt újra 
megkönnyezte a közönség.

A Mandralínia története 2009-ben kez-
dődött, amikor Cs. Szabó Virág megírta a 
könyvet, Izsó Angelika pedig elolvasta, és 
szövegkönyvet írt belőle. Barta Ildikó „meg-

hallotta” benne a zenét, amit le is jegyzett. A 
közönség többször hallhatta a dalokat, sok-
szor előadták a Miskolci Nemzeti Színház 
művészeivel, több CD is készült a musical-
ből.

Endrődi Ági, a Don Bosco Gyermektársu-
lat vezetője az interneten talált rá az alkotás-
ra. Megtetszettek neki a dalok, a történet, s 
kapcsolatba lépett az alkotókkal. Aztán írt a 
társulatának egy rövidített verziót, amivel el-

indultak a Weöres Sándor Országos Dráma-
fesztiválon.

– Aztán jött egy sms, hogy nyertek, s két 
hétre rá újra előadták a gálán. Ezt már mind-
hárman megnéztük, szerzők. Könnyekig 
meghatódtunk, nagyon nagy élmény volt. 
A közönség is megkönnyezte, mint mindig. 
Mindenki úgy érzi, a műnek kőszínházban, 
profikkal, nagyszínpadon van a helye, de még 
vár a felfedezésre - nyilatkozta Barta Ildikó. 

Móra Ferenc 1933-
ban részt vett a mis-
kolci könyvhéten, 
ő volt a legnépsze-
rűbb a rendezvé-
nyen megforduló 
írók között. Baráta-
ival egy avasi pin-
cébe is ellátogatott, 

ahol, felhőtlen órákat töltöttek el borozgatás közben. 
Az író ekkor járt utoljára a városban, emlékét tábla 
őrzi a pince falán, amit idén is megkoszorúztak a vá-
rosi könyvtár emléknapján.

A Móra Ferencről elnevezett városi könyvtárban 
minden év májusában megemlékeznek a látogatásról, 
az idei emléknapon Vészits Andrea, az író dédunokája 
is részt vett. Mint mondta, Móra Ferenc műveiből árad 
a szeretet a mások iránti tisztelet a gondoskodás, ez a 
szellemiség napjainkban aktuálisabb, mint valaha. – 
Halmozottan hátrányos helyzetű kisgyerek volt, s eb-
ből a sorsból múzeumigazgató, régész tudott lenni. Az 
ő élete is példázza, hogy a legnehezebb körülmények 
közül is fel lehet emelkedni. Mindig a „fajtájának”, a 
szegényeknek az írnoka volt. Azt vallotta, felelősséggel 
tartozik azokért, akik közül felemelkedett – mondta el 
Vészits Andrea. 

Miskolcot ábrázoló gyermekraj-
zokból nyílt kiállítás a város nap-
jához kapcsolódva, a Munkácsy 
Általános Iskolában. 

Az intézmény 1998 óta rendezi 
meg a rajzpályázatot. Mindig nagy 
az érdeklődés. Idén is több, mint száz 
résztvevő jelentkezett. A pályázat ki-
írói ezúttal is arra voltak kíváncsiak, 
milyennek látja egy általános iskolás 
diák a nagyvárost. Mindenki sza-
badon eldönthette, hogy jellegzetes 
miskolci épületeket rajzol-e le, vagy 

inkább egy-egy megkapó, jellegzetes 
pillanatot örökít meg. 

A rajzos, miskolci séták résztvevői 
között volt, aki a Sötétkaput, s olyan, 
aki a Diósgyőri várat rajzolta le. Má-
sok azt örökítették meg, milyennek 
látják a várost, az itt élő embereket, 
környezetünket - egy-egy hétközna-
pi, de jellemző pillanatot próbáltak 
rögzíteni. A 30 legjobbnak ítélt alko-
tásból tárlat nyílt az iskolában. 

Kákóczki András, a Miskolci Galéria 
igazgatója elmondta, szeretnék, ha a gye-
rekek egy kicsit más szemmel néznék a 

várost, mint a 
megszokott. Ha 
megfigyelnék, 
mi az, ami any-
nyira fontos szá-
mukra, hogy 
adott esetben le 
is tudják rajzolni. 
- Ez más gondol-
kodást kíván, ez 
nem oktatás. In-
kább már kérdés 
és egyben válasz 
saját maguk szá-
mára – hangsú-
lyozta az igazgató. 
A kiállítás május 
végéig látható az 
intézmény aulájá-
ban.

európai elisMerés a MisKolci 
operafesztiválnaK

Miskolc a diákok szemével
városnapi gyerMeKrajzpályázat

Móra ferenc miskolci 
látogatására emlékeztek
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Lendítse fel üzLetét! 
Hirdesse Ön is termékét, szolgál-
tatását szórólapon, juttassa el 
újságját, kiadványait kézbesítői 
hálózatunkon keresztül Miskolcon 
és környékén. 

Heti, havi rendszerességű  
terjesztés, mindenki számára elérhető 

akár már nettó 1 Ft/db/ 
alkalom áron!  

Rendelésfelvétel: terjesztesmiskolc@gmail.com, 
illetve a 70/577-8148-as telefonszámon.

első alkalomra  
30% kedvezményt  

adunk!

A Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. 
keres teljes munkaidőben történő  

foglalkoztatással 2 fő 

munkakörbe munkatársat.

A munkakörbe tartozó feladatok:
A Miskolci Kulturális Központ szervezésében megvaló-
suló kulturális és idegenforgalmi programok, fesztiválok 
megvalósításában való közreműködés. Műsorszervezés, 
ismeretterjesztő előadások, játszóházak tervezése, szer-
vezése, lebonyolítása. 

Az álláspályázat részletei megtalálhatók  a  
www.ifihazmiskolc.hu és a www.diosgyorivar.hu honlapokon.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton  
munkaugy@ifihazmiskolc.hu címen keresztül.

közművelődési szakember 

A pályázatok benyújtásának határideje:  
2015. június 5. 

Az Önálló Másság Életminőség Fejlesztő Alapítvány  
által megvalósított  FOF 2014/90  pályázati program

2015. május 31-én lezárul. 
Az alapítvány a pályázati program keretében: AUTIZMUS SPECIFIKUS TANÁCSADÁST szervezett

 „AUTIZMUS SPEKTRUM ZAVARRAL ÉLŐ FELNŐTTEK – AZ AUTIZMUS SZEMPONTÚ,  
INFO-KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESÍTÉS ALAPELVEI” Képzési programot valósított meg:

A program támogatója: az Emberi Erőforrás  
Minisztériuma megbízásából 

a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért  
Közhasznú Nonprofit Kft.

l  BAjMóc KÖRMÖcBányA: 
május 30. – 7.000 Ft/fő

l  GyőR-PAnnonHALMA:  
június 6. – 9.000 Ft/fő

l   ePeRjes-Lőcse-szePesváRALjA:  
június 13. – 6.000 Ft/fő

l  KoMáRoM A KettészAKított  
váRos: június 13. – 8.500 Ft/fő

l  csodáLAtos RózsásKeRt  
szoLnoKon, cseResznyeFesztiváL 
nAGyKÖRűBen: június 13. – 6.000 Ft/fő
l  RózsAünneP szÖReGen,  

váRosnézés szeGeden:  
június 20. – 10.000 Ft/fő

l  seLMecBányA-szentAntAL:  
július 4. – 6.500 Ft/fő

l  záGRáB – PLitvicei tAvAK:  
augusztus 22–23. – 29.000 Ft/fő

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

www.KORUTAK.hU

"

"

ez A KUPon 
500 Ft-ot éR!  
1 ÚtRA 1 FőneK!

20
15

.

tájékoztatjuk Önöket,  
hogy a selyemréti strandfürdő 2015. 05. 29-én  
záRtKÖRű Rendezvény MiAtt záRvA tARt.

Hajnali úszásra a fürdő ezen a napon is  
az Önök rendelkezésére áll 4.30–8.00 óra között!

 Köszönjük  
megértésüket!

Miskolci turisztikai Kft.

Apróhirdetés
selyemréti, 3 szintes társasházban lévő, 
I. emeleti, gázkonvektoros, erkélyes, zöl-
dövezeti, 1,5 szobás ingatlanért, kb. 10 m2-
el nagyobb,belvárosi, I. emeleti, gázos la-
kást keresek, ráfizetéssel. Selyemréti 20 
m2-es garázs eladó. Tel.: 06-46/749-495, 
06-30/360-5502.

ács-, tetőfedő munkák, gipszkartono-
zás, lambériázás, filagóriák, előtetők, kerí-
tések, kerti házak és egyéb famunkák ké-

szítése; Velux ablakok beépítése, cseréje; 
íves fedések és hajlatok készítése; tetők 
szellőztetése. www.kerekgyarto-acs.hu. 
Tel.: 06-20/460-6775.

Hi-sec acél biztonsági ajtók már 63 900 
Ft-tól, továbbá nyílászárók (műanyag, fa, 
alumínium), garázskapuk cseréje óriá-
si kedvezménnyel, teljeskörű árnyékolás-
technikával. Tel./fax: 46/402-292, mobil: 
30/336-5528, web: www.aluport.hupont.
hu, Bemutatóterem: Miskolc, Bükk áruház 
I. emelet. Nyitva: H–P: 9–14 óráig, sz: 9–12 
óráig.

Miskolc város közigazgatási területén 

díszfák növényvédelmi permetezését  
végezzük 2015. 05. 26. és 2015. 06. 10. között. 

Az alábbi szerek felhasználásával:
decis Mega, topas 100 ec,  

csöpmix, silwet, Mospilan sG

Munkavégző: BOGÁRMÉRNÖKSÉG KFT.



Lillafüred elnyerte a 
legnagyobb turisztikai 
közösségi weboldal, a 
TripAdvisor Kiválósági 
Tanúsítványát. A 2010-
ben létrehozott elismerést 
azok a vendéglátóhelyek, 
látnivalók, szállások nye-
rik el, amelyek folyamato-
san kiváló értékelést kap-
nak az utazóktól. 

A Kiválósági Tanúsítvány 
nyerteseinek kiválasztása so-
rán egy saját fejlesztésű algo-
ritmust használnak, amely 
figyelembe veszi az utazók 
által a TripAdvisoron közzé 
tett értékelések és vélemények 
minőségét, ezek mennyiségét 
és frissességét, 12 hónap ada-

tait felhasználva. Figyelembe 
veszik a vállalkozások, látni-
valók működésének időtar-
tamát és azok rangsorát is, az 
oldal népszerűségi indexén. 
Lillafüred ebben az évben el-
nyerte a TripAdvisor Kiváló-
sági Tanúsítványát, de ahhoz, 
hogy ez a minősítés fenntart-
ható is legyen, még sok mun-
kára van szükség. Két héttel 
ezelőtt egy kertészekből, vá-
rosüzemeltetési és turisztikai 
szakemberekből álló munka-
csoport járta be az üdülőte-
rületet és feljegyzéseket készí-
tett, milyen felújítási, javítási 
munkákra van szükség, hogy 
a Lillafüredre látogató vendé-
gek még több pozitív élmény-
nyel térhessenek haza.

Kiváló értékelés 
a turistáktól
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Immár 15. alkalom-
mal rendezik meg 
szombaton és vasár-
nap a Zsongó Lilla-
füred Sport és Kul-
turális Fesztivált. A 
kétnapos pünkösdi 
program helyszíne a 
lillafüredi park, a 85 
éves Palotaszálló és 
a Hámori-tó térsége 
lesz.

Az elmúlt években 
is több ezer szórakoz-
ni vágyót vonzott ez 
a rendezvény a festői 
szépségű Lillafüredre. 
Idén is kellemes családi 
programra készülnek, 
csaknem 20 sportág 
mutatkozik be, emellett 
pedig – elsősorban délután 
– zenei és táncos előadások 
szórakoztatják majd az ér-
deklődőket.

  – A fesztivál célja, hogy 
megismertesse, megszeret-
tesse a sportot és a mozgást 
legkisebbektől a legnagyob-
bakig, ezáltal hozzájáruljon, 
hogy egészségesebb legyen a 
felnövekvő generáció – mondta 
el Hubai György, a Zsongó Lil-
lafüred alapító főszervezője. – 
Közel kétezer embert várunk a 
hétvégére, és reméljük, jól fog-
nak szórakozni – tette hozzá.

A mozgás, a sport fontos-
ságát hangsúlyozta Mészáros 
János, a MOB alelnöke is, aki 
szerint nagyszerű ötlet volt 
a rendezvény életre hívása. 
Az is bizonyítja ezt, hogy 

az évek során 
sem vesztett 
népszerűségé-
ből. A rendez-
vény vendége 
lesz a Miskol-
ci Jegesmed-
vék MOL 
Liga, magyar 
bajnok, és ku-
pagyőztes jég-

korong csapata, Mészáros 
László erőemelő világbaj-
nok, valamint Géra Imre, a 
müncheni olimpián 6. he-
lyen végzett országúti ke-
rékpáros olimpikon. Velük 

vasárnak 14 órakor találkoz-
hatnak majd.

– Aktív sportolóként is nagy 
élmény volt részt venni egy ilyen 
programon – emlékezett vissza 
Illyés Miklós, a Miskolc Sport-
centrum Kft. ügyvezetője, aki 
most már a rendezésben vál-
lal szerepet. A sportversenyek 
és bemutatók mellett a kultu-
rális sokszínűséget jelzi, hogy a 
számtalan gyermekprogramon 
túl, fellép a Ködmön Formáci-
ós Táncegyüttes is. A szombati 
programot retro slágerek, míg 
a vasárnapit Zámbó Jimmy em-
lékkoncert zárja majd.

Egyedüli európai csa-
patként jutott a világ 
legrangosabb szuper-
számítógép-versenyé-
nek Kínában rendezett, 
tizenhatos döntőjébe a 
Miskolci Egyetem in-
formatikus csapata. Az 
Asia Student Supercom-
puter Challenge elneve-
zésű versenyt negyedik 
alkalommal rendezik meg. 
A döntőben a borsodi me-
gyeszékhely diákjai kínai, 
orosz, szingapúri és thai-
földi hallgatók mellett az 
amerikai MIT csapatával is 
összemérik tudásukat má-
jus 17–23. között. Idén 150 

egyetemről neveztek infor-
matikushallgatók a verseny-
re, ami kétszer annyi neve-
zést jelent, mint 2014-ben. 
Így már maga a döntőbe ke-
rülés is jelentős nemzetközi 
sikerként könyvelhető el. A 
szuperszámítógépek olyan 

számítógéprendszerek, ame-
lyek számítási teljesítménye 
a hétköznapi számítógép 
teljesítményének akár mil-
liószorosa is lehet. A világ 
jelenlegi leggyorsabb szu-
perszámítógépe is Kínában 
található.

A bűnmegelőzésért futott a 
napokban csaknem száz mis-
kolci iskolás. A két kilomé-
teres táv teljesítésére a Győri 
kapu, Újgyőri főtér környéké-
ről és diósgyőri városrészből 
érkeztek gyerekek.

Az akciót a rendőrség és a 
városi rendészet szervezte, a 

terület önkormányzati kép-
viselőinek támogatásával. A 
rendezvénnyel a bűnmeg-
előzés, valamint a drog-pre-
venció jelentőségére kíván-
ták ráirányítani a figyelmet. 
– Szeretnénk felhívni a gye-
rekek figyelmét, mennyire 
fontos a közbiztonság. Ebbe 
egyaránt beleértendő a köz-

lekedési kultúra, valamint a 
bűncselekmények megelőzé-
se. Nagyon fontos, hogy már 
ebben a korban megtanulják, 
hogyan kerülhetik el az ál-
dozattá válást, mit tehetnek a 
bűncselekmények megelőzése 
érdekében – nyilatkozta Gaz-
dusné Pankucsi Katalin kép-
viselő.  

Erdélybe látogatott május kö-
zepén a miskolci Szabó Lőrinc 
Általános Iskola 60 hetedikes 
diákja, kísérőtanáraival. 

Öt felejthetetlen napot töl-
töttünk el a csodálatos er-
délyi tájakon. Jártunk a Ki-
rályhágón, Nagyváradon, 
Kolozsváron, Körösfőn, Szé-
kelyudvarhelyen, Csíksom-
lyón, Korondon, Csíkszere-
dán, Segesváron, Szovátán, 
Sepsiszentgyörgyön. Megte-
kintettük a tordai hasadékot, 
Kisbaconban meglátogattuk 
és megkoszorúztuk Benedek 
Elek szülőházát, Farkaslakán 
Tamási Áron emléke előtt tisz-

telegtünk. Fehéregyházán Pe-
tőfi Sándor szellemét idéztük 
meg, koszorút helyeztünk el 
a legnagyobb magyar költő 
szobránál. Soha nem felejtjük 
el ezt az élményekkel teli, ma-

gyarságtudatunkat erősítő ki-
rándulást – mondta el Martis 
Ferencné igazgatóhelyettes. Az 
utazást az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma és az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő tá-
mogatta.

Virágokat ültettek ki nem-
régiben a Városgazda Kft. 
munkatársai az Arany – Ki-
rály – Vörösmarty utcák ál-
tal határolt térre. A területet a 
múlt évben több mint 30 mil-
lió forintból újították fel, a tér 
díszburkolatot kapott, kerék-

párút, járdák, játszóterek épül-
tek. A virágosítást Molnár Pé-
ter önkormányzati képviselő 
finanszírozta, képviselői alap-
jából. Mint mondta, ha már a 
teret sikerült rendbe tenni, úgy 
gondolta, a szép virágoknak is 
itt van a helyük. A képviselő 

közölte, hogy a téren található 
valamennyi lámpát LED vilá-
gítótestre cserélték – ez szebb 
és jobban is világít – a terüle-
tet térfigyelő kamerával elle-
nőrzik. Hamarosan virágok 
kerülnek a villanyoszlopokra 
szerelt tartókba is. 

Futóverseny a bűnmegelőzésért
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Erdélyi Kiránduláson

Újra zsong lillafürEd a hétvégén

üdE színfoltoK a bElvárosban

a világ lEgszupErEbb számítógép(Es)Ei
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A képeslap 1903/1904 között készült, célja az akkor átadott új kereske-
dő és üzletház bemutatása volt. Az építtető Tupler Mór „fűszer- és gyar-
matárú kereskedő”, aki a földszinten két üzletet alakított ki, az emeleten 3 
szobás lakásban pedig családjával lakott. Az üzletbejárat két oldalán fém-
táblára festették a cégért, a „Fehér Elefánt”-ot, amely az idők során elkalló-
dott. Az udvari bejárat fölött másik cégér mutatta, hogy az udvarban csiz-
madia-mester is dolgozott. Átalakított homlokzattal létezik a szomszédos, 
földszintes épület is. Ezt 1888-ban a Greutter-testvérek lakták. Az épület 
szépen megmunkált homlokzata mögött hálószoba, szalon és pipázó szoba 
volt. Az udvari helyiségek tornácra nyíltak, amelyek öntöttvas, míves ge-
rendái még az utóbbi időben is láthatóak voltak. Az eredeti 5+1+4 tengelyes 
épületnek a Dayka G. utca felé eső részét részben lebontották.

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

akkor...

...és Most

Hétvégén, Pünkösd vasárnapján, a 10 
órakor kezdődő püspöki liturgia végén 
szentelik meg a Búza téri görög katolikus 
székesegyház új udvarát és kerítését. 

Mint arról hírt adtunk, a székesegyház 
nemrégiben jelentős külső-belső felújításon 
esett át. Restaurálták a szentély falfestmé-
nyeit, korszerűsítették a fűtést, emellett új 
bútorok is készültek. A külső felújítás 2014 
tavaszán kezdődött. Kijavították a tetőszer-
kezetet, újravakolták a falakat, építettek egy 
diakónusi sekrestyét és egy keresztelő kápol-
nát, elbontották a festett ólomüveg-ablako-
kat fedő külső üvegtéglákat. Hőszigetelt üve-
get tettek a helyükre, így kívülről is láthatóvá 
váltak az ablakok képei. A munkák elkészül-
tével, március végén szentelték meg újra a 
több, mint százéves épületet. 

Az elmúlt időszakban a templom környe-
zete is megújult. Elkészült a parkoló, az új 
kerítés, a belső udvar kialakításával is ha-
marosan végeznek a kivitelezők. Az épület 
háta mögött akadálymentesített bejáratot 
alakítottak ki, a főbejárati kapun pedig az 
utolsó simításokat végzik. A székesegyházat 
körülvevő fal belső oldalán lévő fülkékbe az 
ünnepek ikonjai kerülnek. A templom az éj-
szakai órákban is gyönyörű látványt nyújt 
majd, köszönhetően a kerítésre szerelt lám-
páknak, amelyek kívülről világítják meg a 
székesegyházat.

Papp András parókus elmondása szerint, a 
belső udvar egyfajta közösségi térként is funk-
cionál majd, kitűnő helyszínt nyújt a lelki-szel-
lemi feltöltődésre. A kerítésen kívül egy közel 
200 négyzetméteres zöldfelületet alakítanak ki, 
ahová fákat, borókát és borostyánt ültetnek. 

Május 10-e a nemzetiségi kultúrák napja. 
Miskolcon is ünnepeltek, a város és a me-
gye ruszin önkormányzatainak képviselői 
találkoztak Görömbölyön, a Ruszin pince 
emlékhelyen.

Déltől paraklisz, könyörgő 
ájtatosság hangzott el a pin-
cekápolnában az Istenszülő 
Szűz Máriához, majd egy órá-
tól a ruszin kulturális öröksé-
get mutatták be, települések 
– Görömböly, Múcsony, Kom-
lóska – gyűjteményeinek segít-
ségével.

A délután folyamán a részt-
vevők előadásokat hallgathat-
tak, majd kötetlen beszélgetés 

zárta a programot. A szervezők, a B.-A.-Z. 
Megyei Területi Ruszin Önkormányzat és a 
Miskolci Ruszin Nemzetiségi Önkormány-
zat megyénk ruszin önkormányzatainak el-
nökeit, képviselőit várták a helyszínre. 

A miskolci Herman Ottó Múzeum Elit ala-
kulat tárlata nyerte el „Az Év Kiállítása 
2014” címet a Pulszky Társaság - Magyar 
Múzeumi Egyesület pályázatán.

A Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi 
Egyesület idén 19. alkalommal hirdette meg 
pályázatát „Az Év Múzeuma” cím elnyerésé-

re. Ez az intézmények működésének átfogó 
elemzése alapján kivívható rang, az elismerést 
odaítélő bizottság a múzeumok elmúlt évi fej-
lődését értékeli. Idén hét intézmény közül vá-
lasztották ki a legjobbat. Ezt az elismerést ez-
úttal a berettyóújfalui Bihari Múzeum és a 
budapesti Magyar Kereskedelmi és Vendéglá-
tóipari Múzeum képviselői vehették át.

Az Év Kiállítása 2014-ben a miskolci Her-
man Ottó Múzeum Elit alakulat – „A Kár-
pát-medence leggazdagabb honfoglalás kori 
temetői” című tárlata lett. A múzeum kor-
szerű eszközökkel, egységes arculattal, lát-
ványos térképekkel, makettekkel, grafikai 
munkával mutatja be a Karos település ha-
tárában előkerült honfoglalás kori temetők 
különleges leleteit. Az ünnepélyes díjátadót 
szombaton, a Múzeumok Majálisa program-
sorozat keretében tartották, a Magyar Nem-
zeti Múzeumban.

Nemzetiségi kultúrák napja 

A munkácsi görög katoli-
kus püspökségtől Miskolc 
város tulajdonába került a 
tapolcai fürdőhely és kör-
nyéke – olvassuk az 1910-
ben megjelent Miskolci 
Kalauzban. A telep a kö-
zeljövőben teljesen át fog 
alakulni, mert most csak 
az Anna lak, a Margit lak 
és a Püspöki lak nevezhető 
említésre méltó helynek.

Az Anna lakról az 1910-es 
években képeslap jelent meg, 
a másik kettő „lak”-ról nem 
maradt ábrázolás. Az Anna 
téglány alaprajzú, földszintes 
épület volt, fedett és szabad te-
rasszal. Kerített terület tarto-
zott hozzá, ez volt a fák övezte 
híres rózsaliget.

A Reggeli Hírlap 1920. 
március 19-ei és április 4-ei 
száma a turistaszezonra 
hívja fel a figyelmet, s arra, 
hogy az Annát a nyári szezonra ki-
bérelte Geszwein Gyula, a pályaud-
vari vendéglő eddigi vezetője. Az 
új bérlő ígérete szerint, ha jó sze-
zont zár, lebontatja a lakot, s annak 
a helyén egy modernebb szállodát, 
vendéglőt építtet. A szerződés nem 
valósult meg, de a várostól a fürdőt 
bérlő Heltai Béla 1923-ban átépí-
tette a szállodát, s új strandfürdőt 
is építtetett. Így eltűnt az első Anna 
és helyén megszületett a második, 
amelyről viszont már bőségesen 
készültek képeslapok. (2004 telén 
derült ki, hogy mindkét Anna a ta-
polcai monostor alapfalaira épült.)

Az egy emeletes, fő homlokzatával 
a szemközti dombra (későbbi tapol-
cai útra és buszmegállóra) néző szál-
loda emeletén 14 szoba volt, föld-
szintjén személyzeti, irodai szobák, 
raktárak, konyha és egyéb helyisé-
gek. Az 1930-as években a Tapol-
cai Fürdőújság című szezonális lap 
rendszeresen tájékoztatott az üdü-
lő szállóvendégeiről. Az a feltűnő, 
hogy rohamosan növekedett a pan-
zióként is szolgáló magánvillák szá-
ma. Az Anna átadásakor 20-25 villa 
volt Tapolcán, 1935-ben viszont már 
180, 300 kiadó szobával. Néhány év 
múlva a fürdőhöz közel eső helyen, 

a domboldalak alján 262 vil-
la 833 szobájában 1500-2000 
vendéget tudtak elhelyezni. 
Megalakult a „Villa és Telektu-
lajdonosok Egyesülete”, amely 
olyan érdekvédelmi fórum (is) 
lett, amely akadályozta a na-
gyobb szállodák építését. Így 
bukott meg Stimm Lajos és 

Bloch Ármin 50 szobás, teraszos ki-
képzésű szállodaterve.

Az Anna modernizálására 
1937/1938-ban került sor, s egy év 
múlva elkezdődött a barlangfürdő 
„palotájának” építése. Rácz Gyula 
6 évre szóló bérletet kötött a város-
sal, így a földszint teljes átalakítá-
sára, új konyha építésére is futot-
ta jövedelméből. A város felé néző 
teraszra három ponyvatetőt emel-
tetett, s ekkor, 1938-ban készült 
el Menner László tervei alapján a 
„bungaló”, amely több évtizedes 
szolgálat után 1988-ban leégett. 
(Folytatjuk)

a tapolcai anna szállodák 
(1. rész)

a veNDéGLátás MIskoLcI eMLékeI

az eLIt aLakuLat Lett az év kIáLLítása a búza térI székeseGyház 
körNyezete Is MeGúJuL
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Igazi közönségszóra-
koztató játékkal, idény-
csúcsot jelentő négy 
gólt szerezve győzött múlt vasár-
nap idehaza a DVTK a Győri ETO 
ellen. Amióta Vitelki Zoltán vette 
át a csapat irányítását, már 7 pon-
tot szerzett a Diósgyőr.

Az OTP Bank Liga 28. fordulójá-
ban korán vezetést szerzett a DVTK, 
de a csapat a gyors vezető találat 
után is lendületben maradt. A ven-
dégeknek is akadtak gólszerzési le-
hetőségeik a viszonylag kiegyenlí-
tett, jó iramú első félidőben. Szünet 
után hamar növelhette volna elő-

nyét a Diósgyőr, de 
Brdarovski kiállítást 
érő szabálytalansága 

után Gosztonyi kihagyta a meg-
ítélt büntetőt. Csakhamar összejött 
azonban az újabb gól egy megpat-
tanó beadásból, az emberhátrány-
ban lévő Győr egyre kisebb ellenál-
lást tanúsított. A DVTK így további 
gólokat szerzett, a vendégek erejé-
ből pedig 3-0-nál már csak a szépí-
tésre futotta. Gólszerzők: Bognár 
(4. perc), Okuka (54. perc), Tóth D. 
(75. perc, öngól), Takács (87. perc), 
illetve Priskin (84. perc). Ered-
mény: Diósgyőri VTK - Győri ETO 

4-1 (1-0)

Terjedelmes cikkben méltatta a héten 
a Nemzeti Sport a pezsgő miskolci 
sportéletet, a rég nem látott sikereket.

A legnagyobb példányszámú sport-
napilapnak nyilatkozva, Kriza Ákos 
polgármester egyebek között kiemel-
te: Miskolc vezetése nagyon komo-
lyan kezeli a sport fejlesztését, legyen 
szó versenysportról, tömegsport-
ról vagy akár utánpótlás-nevelésről. 
Köszönhetően annak, hogy a város 
gazdálkodása egy hosszú, nehéz év-
tized után ismét stabil, évről évre 
többet fordíthatunk a sportra, a léte-
sítmények fejlesztésre. Nagyon örü-
lök, hogy ez irányú erőfeszítéseinket 
a miskolci sportolók visszaigazolják 
a pályán elért sikereikkel – hangsú-
lyozza Kriza Ákos a több kiemelkedő 
eredményt és fejlesztést is megemlítő 
cikkben.

Mint ismeretes, az idei szezon-
ban történelmi tettet hajtott végre a 

Miskolci Jegesmedvék csapata, nincs 
olyan sportot szerető miskolci pol-
gár, aki ne örült volna a sikernek. Ők 
lettek a magyar bajnokok 
és a MOL Liga mellett 
megnyerték a Magyar 
Kupát is – a magyar csa-
patok közül elsőként si-
került nekik a triplázás. 
Miskolc polgármestere a 
sikerek kapcsán kihang-
súlyozta: a város vezetése 
mindent megtesz annak 
érdekében, hogy a szezon 

kezdetére 50 millió forintra emel-
kedjen a jégkorongcsapat önkor-
mányzathoz köthető támogatása. 

Huszonharmadik győzelmét is megszerez-
te a Pannergy MVLC együttese, a felsőházi 
rájátszásban az eddig ugyancsak veretlen, 
nagy rivális Tatabányát győzték le 11-5-re. 
A miskolci együttes ezzel nagy lépést tett az 
OB I-felé.

Múlt szombaton az MVLC 
az OB/I-be jutásért vívott 
harcban a legnagyobb ellen-
felét, a Tatabányát fogadta a 
Kemény Dénes Uszodában. 

A feljutásra esélyes két csa-
pat remek hangulatú mérkő-
zést játszott Miskolcon. Az 
első két negyedben parádéz-
tak a kapusok, és viszonylag 
kevés gól esett. A folytatásban 
azonban ellenfele fölé nőtt a 
fiatal miskolci csapat, jobb ál-
lóképességükkel, erőnlétük-

kel felőrölték a vendégeket. Az MVLC újabb 
győzelmével nagy lépést tett az élvonalba ke-
rülésért, melytől már csak három mérkőzés 
választja el a csapatot. Eredmény: Pannergy 
MVLC - Tatabánya 11 - 5

Megnyerte a hétvégi, Hollandiában meg-
rendezett Európa-bajnokságot az eLTE 
Best Dance Company Blasting style nevű 
csapata, akik az úgynevezett „mega crew” 
kategóriában diadalmaskodtak.

A világ egyik legnagyobb hip-hop szerve-
zete, a Hip-hop Unite szervezésében meg-
tartott világversenyen már korábban is in-
dultak csoportjai a tánciskolának – tudtuk 
meg L. Tóth Evelintől. A tánccsoport ve-
zetője elmondta, a juniorok között a dobo-
gó második fokára állhattak fel tavaly, de a 
most Európa-bajnokságot nyerő Blasting 
style is ezüstéremmel térhetett haza a világ-
versenyről.

Nem a mostani volt tehát az első kiemel-
kedő eredménye a tánciskolának, az öröm 
azonban így is óriási volt, amikor arany-
érmes lett a csapat Hollandiában. A Dord-
rechtben rendezett nemzetközi versenyen 10 
csapat indult. A miskolci együttes a házigaz-
da hollandok mellett maga mögé utasította 
többek között Oroszország, Belgium és Dá-
nia csapatát.

Békéscsabán rendezték meg nemrégi-
ben Magyarország idei felnőtt, U23-as, 
20 km-es, valamint junior, ifjúsági, ser-
dülő és újonc hosszú távú gyalogló baj-
nokságát. Az MVSI sportolói közül a 
junior korú Kovács Soma és az U23-as 
korcsoportban érdekelt Hornyik Petra a 
felnőttekkel is felvette a versenyt, s a fi-
atalabbak sem vallottak szégyent. Ered-
mények: Felnőtt nők, 20 km, abszolút: 
8. Hornyik Petra,  2:02:27 óra (egyéni 
csúcs). U23-as kcs., nők: 4. Hornyik Pet-
ra.  Felnőtt férfiak, 20 km, abszolút: 6. 
Kovács Soma, 1:44:11 óra (egyéni csúcs). 
Junior kcs., férfiak: 3. Kovács Soma. Ifjú-
sági kcs., leányok, 10 km: 6. Kiss Debóra, 

1:07:19 óra (egyéni csúcs). Serdülő kcs., fiúk, 8 km: 2. Varga Dávid, 44:41 perc (egyéni csúcs), …5. 
Gál Vencel, 46:55 perc (egyéni csúcs). Újonc  kcs., leányok, 5 km: 2. Kocsi Elizabet,  32:25 perc 
(egyéni csúcs), …4.  Répási Bernadett, 33:15 perc (egyéni csúcs)

Versenyt rendezett 
szombaton, Miskolcon 
a Zrínyi Ilona Gimnázi-
um tornacsarnokában a 
Miskolc Városi Sportis-
kola- M1 Fitness Ökölví-
vó Szakosztálya. A Régiós 
Kupa mérkőzéseit kö-
vetően, a keleti régiók 
közötti csapatbajnok-
ságon az északi ré-
gió „tigrisei” lép-
tek szorítóba, a 
dél-alföldi „be-
tyárok” ellen.

Miskolci Európa legjobb hip-hop csapata! Bajnoki érMEkEt iS gyalogoltak

nagy lépéSt tEttEk az élvonal 
fElé vízilaBdázóink

Magabiztosan győzött
a dvtk Pezsgő Miskolci sPortélet, 

rég nEM látott SikErEk

Miniszteri elismerés a hokisoknak
Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere elisme-

rő okleveleket adott át a napokban az áprilisi, krakkói di-
vízió I/A-világbajnokságon a világelitbe jutást kiharcoló 
jégkorong-válogatott tagjainak és a szakmai stábnak. A 
válogatottba legtöbb hokist adó Fehérvár és Miskolc két 
klubvezetője, Ocskay Gábor és Egri István elismerésben 

részesült. Balog Zoltán, Simicskó István sportért felelős 
államtitkár és Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és ci-
vil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár a Miskol-
ci Jegesmedvék mezét is magára öltötte a Parlament va-
dásztermében, a 2016-os „A” csoportos világbajnokságra 
kijutott magyar jégkorong-válogatott tagjainak tiszteleté-
re rendezett fogadáson.

tigrisek 
mérkőztek 
a betyárok 
ellen



10 Miskolci NaplóHirdetés

május 20–26.

KÉSZÜLJÖN A HOSSZÚ HÉTVÉGÉRE! 
MÁJUS 20-26-IG TARTÓ AKCIÓNK KÍNÁLATÁBÓL:

Magyar tejföl       
12%, vödrös, 850 g,  

május 21–23-ig 
Egységár: 352 Ft/kg     

299 Ft

Eh. sertéslapocka     
1 kg,  

 (tőkehúst árusító üzl.)  
május 21–23-ig     

999 Ft

Eh. sertéscomb    
1 kg,  

 (tőkehúst árusító üzl.)  
május 21–23-ig     

1099 Ft

Vizes zsemle  1 db, valamennyi COOP üzletünkben május 26–30-ig:  16 Ft
Miskolci búzafinomliszt  1 kg 115 Ft
Rama tégla margarin  500 g, egységár 778 Ft/kg 389 Ft

LEGyEN EZENTÚL IS COOP ÜZLETEINK TÖRZSVÁSÁRLÓJA,  
HOGy KEdVEZMÉNyEKBEN RÉSZESÜLJÖN!

Székelyudvarhelyen jártak  
a Kós diákjai!

A HAT-14-02-0006 számú „Vár 
állott, s most…” pályázat ke-
retében a Kós Károly Építőipa-
ri Szakközépiskola 33 fős kül-
döttsége Székelyudvarhelyen 
járt a Bányai János Műszaki 
Szakközépiskolában. A testvér-
iskolai kapcsolatunk 25 éves, 
évente szervezünk  közös prog-
ramokat diákjainknak. Idén a 
Határtalanul pályázat nyújtott 
lehetőséget közös munkára, ok-
tatófilmet készítettünk  a meglátogatott várakról. Diósgyőr, Ónod, Szerencs, Sárospatak, Füzér, 
Regéc, Boldogkőváralja, Nagyszalonta, Arad, Déva, Vajdahunyad, Gyulafehérvár, Brassó, Törcsvár 
és Segesvár  várairól végeztünk együtt képes anyaggyűjtést, amely alapján készült el a film. 

JELENTKEZZEN N Á L U N K !
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: FolyamatosanM
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!

rikkancsmiskolc@gmail.comE-mail:    

06-30-352-8040Telefon:

Munkatársaink hétköznap telefonon 15 és 17 óra között érhetők el.

Szeretné kiegészíteni jövedelmét?

Pvc asztalterítők széles választékban 799 Ft/fm áron kaphatók.

Bulgárföldi  
Háztartási Bolt
Borsodcolor Kft. Miskolc, Kiss tábornok u. 6/a. Tel.: 46/530-336

Apróhirdetés
Hernádnémetiben össz-
komfortos szilikát családi ház 
nagy telekkel csendes környe-
zetben eladó. Csere gázos-
ra érdekel. Telefon: 70/302-
4444.
Terméskőből épült családi 
ház eladó a festői szépségű 
Kisgyőr központjában. Szoba, 
fürdőszoba, konyha, spájz ta-
lálható az épületben, mellet-
te nyári konyha, melléképü-
letek, alatta egy nagy pince 
helyezkedik el. A ház kő és tég-
la építésű, benne víz-szenny-
víz, villany, konvektoros fűtés. 
A telek 770 m2, buszmegálló a 
szomszédban. A házhoz 1800 
m2 szőlő (csemege szőlő, gyü-
mölcsfák) ill. 500 m2 termőföld 
is megvásárolható. Ir. ár: 3,5 
MFt Érd.: 30/730-2261.



Az eltűnt gyermekek vi-
lágnapjához kapcsolódva, 
május 31-én, Miskolcon a 
Népkertben gyermekprog-
ramokkal és jótékonysá-
gi koncertekkel várják az 
érdeklődőket a gyermek-
nappal egybekötött Ezer 
Lámpás Éjszakáján.

Az Ezer Lámpás Éjsza-
kája immár öt éve próbálja 
felhívni a figyelmet a gyer-
mekeltűnések aggasztó sta-
tisztikáira. Idén tizenegy vá-
rosban – köztük Miskolcon 
– jótékonysági koncertekkel, 
családi és gyermekprogra-
mokkal várnak mindenkit a 
szervezők. Miskolcon fellép 
mások mellett Czibi Norbi és 
Várhegyi Lucas Palmira, a 4 
for dance, a Káosz Központ, 

a Children of Distance, va-
lamint Marót Viki és a Nova 
Kultúr Zenekar. A műsorve-
zető Kovács Áron lesz.

Miskolcon az Ezer Lám-
pás Éjszakáját egybekötöt-
ték a városi gyermeknappal, 
még inkább hangsúlyozva 
ezzel a fiatalokkal való tö-
rődés, odafigyelés fontos-
ságát. Jövő hét vasárnap 
már a délelőtti óráktól vál-
tozatos családi programok-
kal várják a miskolciakat a 
Népkertben, ahol helyi ci-
vil szervezetek is bemutat-
koznak. Emellett kismester-
ség-bemutatók, élő skanzen, 
népi vetélkedő, arcfestés és 
lézerharc várja a gyermeke-
ket. A nap végén az eltűnt 
gyermekekért szállnak ma-
gasba a léggömbök.

112015. május 23. | 21. hét | XII. évfolyam 21. szám
Miskolci Napló – A város lapja

programajánló
program/közélet

május 23. | szombat. A 
LEGYEZŐ Vígjáték 15:00 
| JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás

ERDÉLY – TÜNDÉR-
KERT történelmi színmű 
17:00 | NAGYSZÍNHÁZ 
Csiky Alap, Arany, Ezüst 
bérlet Jegyvásárlás

ROBIN HOOD zenés já-
ték 17:00 | VENDÉGJÁTÉK 
PÉCSETT, A CSALÁDI 
FESZTIVÁLoN

A LEGYEZŐ Vígjáték 
19:00 | JÁTÉKSZÍN Jegyvá-
sárlás

május 26. | kedd A víG 
öZvEGY operett 19:00 | 
NAGYSZÍNHÁZ Bérlet-
szünet Jegyvásárlás

május 27. | szerda. A 
víG öZvEGY operett 
19:00 | NAGYSZÍNHÁZ 
Bérletszünet Jegyvásárlás

május 28. | csütörtök. 
ILLATSZERTÁR vígjá-
ték két felvonásban 19:00 
| NAGYSZÍNHÁZ Bérlet-
szünet Jegyvásárlás

A TITKOS HÁZAS-
SÁG vígopera 19:00 | 
KAMARA Vörösmarty 
Arany, Ezüst bérlet Jegy-
vásárlás

május 29. | péntek.  
PARASZTOPERA pa-
rasztopera egy felvonás-
ban 19:00 | KAMARA 
Bérletszünet Jegyvásárlás

SzínházműSor (májuS 23–29.)

A mISKoLC TELEVízIÓ műSorA
május 25. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírmű-

sor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 ProgramPont 18.30 Miskolci Napló, közéle-
ti magazin 19.00 Miskolc Ma ism. 19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthírek 19.23 ProgramPont 
19.30 Szabadegyetem/Tudomány mindenkié 20.00 Miskolc Ma ism. 20.17 Időjárásjelentés 
20.20 Sporthírek 20.23 ProgramPont 20.30-06.00 Képújság

május 26. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hír-
műsor 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 Nyíregyhá-
za-DVTK NB I.-es labdarúgó mérkőzés 21.00–06.00 Képújság

május 27. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hír-
műsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 ProgramPont 18.30 Kedvenceink 18.45 
Honvéd7 19.00 Miskolc Ma ism. 19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthírek 19.23 ProgramPont 
19.30 Helyzetkép 20.30 Miskolc Ma ism. 20.47 Időjárásjelentés 20.48 Sporthírek 20.53 Prog-
ramPont 21.00-06.00 Képújság

május 28. | csütörtök 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 Promenád, a Mis-
kolc Televízió kulturális magazinja 19.00 Miskolc Ma ism. 19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthí-
rek 19.23 ProgramPont 19.30 Úton-útfélen 20.00 Miskolc Ma ism. 20.17 Időjárásjelentés 20.20 
Sporthírek 20.23 ProgramPont 20.30-06.00 Képújság

május 29. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hír-
műsor 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 Miskol-
ci Napló ism. 20.00 Miskolc Ma ism. 20.17 Időjárásjelentés 20.20 Sporthírek 20.23 Program-
Pont 20.30–06.00 Képújság

május 30. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, 
hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.25 Promenád ism. 19.00 Miskolc Ma ism. 19.17 Időjárásje-
lentés 19.25 Sportpercek ism. 20.00 Miskolc Ma ism. 20.17 Időjárásjelentés 20.30 A római biro-
dalom bukása, amerikai filmdráma 21.30–07.00 Képújság

május 31. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 15.00 Mérkőzés 
18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 18.28 Hívő Szó, egyházi magazin 19.00 Krónika, hírössze-
foglaló 19.30 Helyzetkép ism. 20.30 Krónika, hírösszefoglaló 20.55-07.00 Képújság 

A hulladékszállítás 2015. május 25-én, Pünkösd hétfőn 
a megszokott ürítési rend szerint történik. A hulladékud-
varok, a József Attila úti átrakóállomás, és a Hejőpapi Re-
gionális Hulladéklerakó 2015. május 25-én, hétfőn zárva 
tartanak. Az ügyfélfogadás Pünkösd hétfőn szünetel; eset-
leges ügyintézés esetén a www.mirehukoz.hu weboldalon 
az ügyfélszolgálat menüpont alatt található elektronikusan 
kitölthető űrlap elküldésével vehetik fel az MiReHuKöz 
ügyfélszolgálatával a kapcsolatot.

Pünkösd hétfőn a helyben hirdetettek szerint lesznek 
szentmisék, a mindszenten 7, 10 és 18.30 órakor, a minorita 
templomban 7 és 18 órai kezdettel.

Május 28-án, csütörtökön az esti szentmisét Kelemen Di-
dák boldoggá avatásáért mutatják be a minorita templom-
ban, ahol 30-án, vasárnap, a negyed 12-kor kezdődő szent-
mise keretében szolgáltatja ki a bérmálás szentségét dr. 
Seregély István ny. egri érsek.

Pünkösdi ünnepi Istentiszteletet tartanak konfirmációs 
fogadalomtétellel és úrvacsoraosztással a belvárosi reformá-
tus templomban május 24-én, vasárnap délelőtt 10 órától. 

Negyven és nyolcvan év közöttieket vár Csögör orso-
lya bibliaórára a Nyilas Misi Házba május 27-én, szerdán 
délután fél 5-kor. A gimnazistákkal május 29-én, pénteken 
délután 5 órától foglalkozik a lelkésznő.

Az MVK autóbuszai és villamosai 2015. május 24-25-én a 
vasárnapi menetrend szerint közlekednek. A háromnapos 
hétvégére tekintettel a hétvégi családi jegyek érvényessé-
ge meghosszabbodik, így május 23-án, szombaton 0 órától 
május 25-én, hétfőn 24 óráig érvényesek.

Koszorúzási ünnepséget rendez a hősök napja alkalmából 
a Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség Miskolci Csoportja, 
június 1-én (hétfőn) 14 órától, a Szemere kertben található 
Doni kopjafánál. Minden érdekelődőt szeretettel várnak.

HOM Papszeri Kiállító Épület
Május 24. 10-14 óra. PÜNKÖSD A MÚZE-

UMBAN. Az „Elit alakulat” pünkösdi 
kalandja. Családi kézműves játszóház 
a Honfoglaló-kiállításhoz kapcsolódva, 
nemezelés, poncolás, egyedi könyvjel-
zők készítése. A program 50 százalékos 
kedvezménnyel látogatható!

Május 29-30. A RÉGÉSZET NAPJA. A Ma-
gyar Régész Szövetség által meghir-
detett országos fesztivál idei mottója 
a „Lelőhelyfelderítéstől a rekonstruk-
cióig”, fő célja a tudományos munka 
módszertanának bemutatása: ho-
gyan fedezi fel a régész a lelőhelye-
ket, leleteket, milyen tudományágak 
bevonásával zajlik a leletek feldol-
gozása és hogyan rekonstruálhatjuk 
ezek alapján a múlt egy-egy szeletét.

Teátrum Pincehely Galéria
Május 28. 17 óra. Iraki-kurd művészek a 

TPG-ben. ISMAIL KHAYAT KÉPZŐMŰ-
VÉSZ ÉS ISMAIL HAYAS FOTÓMŰVÉSZ 
KIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJA. 

Feledy-ház
Május 29. 17 óra. EMLÉKESTEK A MÚ-

ZSÁK KERTJÉBEN. Plesz Antal építész. 
Az Emlékestek-sorozatban a közel-
múltban elhunyt alkotókra emlékez-
nek a barátok, pályatársak. Bevezetőt 
tart: Bodonyi Csaba építész

Pannon-tenger Múzeum
Május 31. 10 óra. NEMZETKÖZI GYER-

MEKNAP. Az őserdei ösvények titkai 
- kutató játék a múzeumban. Fosz-
szília-ásó játék - a lépcsőfordulóban 
kpróbálhatod ki, milyen részt ven-
ni egy igazi ásatáson. Pannon-tavi 
horgászverseny - a „kiszáradt” Pan-
non-tó partján is érdemes horgász-
botot ragadni, aranyos halacskák 
akadhatnak a horogra. 

MAB székház
Május 28. 15 óra. Emlékkonferencia a 125 

éve született Reményik Sándor és köl-

tőtársai tiszteletére. Előadást tart: Imre 
László (Debrecen), Kántor Lajos (Kolozs-
vár), Pomogáts Béla (Budapest), Lezsák 
Sándor (Budapest−Lakitelek), Márkus 
Béla (Debrecen), Mózes Huba (Miskolc), 
Amedeo Di Francesco (Nápoly), Lisztó-
czky László (Eger) és Kabán Annamá-
ria (Miskolc). A Dsida Akadémia és az 
Észak-magyarországi Irodalmi Kör a kon-
ferencia alkalmával nyújtja át 2015. évi 
díszokleveleit.

Művészetek Háza
Május 28. SZLOVÁK NAP. 16.30 órától 

szlovák népzene és néptánc bemuta-
tó, szlovák ételek és italok kóstolója a 
Művészetek Háza előtti téren. 17.00 
órától Szlovákia Unesco világörökség 
részét képező helyei fotókon, a Kor-
társ Galériában. A kiállítást megnyit-
ja: Rastislav Káčer, Szlovákia magyar-
országi nagykövete. Ezt követően az 
emeleti kávézóban kóstolóval egybe-
kötött turisztikai workshop.

Május 30. 18 óra. „HATEHA” - TÁNCMŰ-
VÉSZETI GÁLA. A Szinvavölgyi Mű-
vészeti Iskola és a Szinvavölgyi Nép-
táncműhely közös szervezésében 
táncművészeti gála műsor, két felvo-
násban. (Hangversenyterem)

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár
Május 28. 18 óra. A Biblia a magyar köl-

tészetben - Tóth Árpád. Reisinger Já-
nos irodalomtörténész előadása. 

Szabó Lőrinc Idegennyelvi Könyvtár 
Május 29. 16.30 óra. Kiállítás a Csomasz 

Tóth Kálmán Református Alapfo-
kú Művészeti Iskola képzőművészeti 
szakos növendékeinek alkotásaiból. 
A kiállítást megnyitja: Szűcsné Farkas 
Zsuzsanna iskolaigazgató.

Diósgyőri Kézműves Alkotóház
Május 29. 17 óra. ENERGIA - Szurdoki Ju-

dit képzőművész kiállítása. Megnyitja: 
Pirint Andrea művészettörténész. Köz-
reműködik: Czakó Péter előadóművész.

lomtalanítási ütemterv
május 26. | kedd Újgyőri fő-

tér- Gyula u. közti terület: 
Acél, Böngér, Fém, Győri k. 
103-147, Gyula 1-13, 2-14, 
Kabók L., Kalapács, Kavics, 
Kohó, Réz, Vas

Előhegy, Pereces: Akna, 
Almás, Annabánya telep, 
Bánya, Dalárda, Előhegy, 
Erenyő völgy, Farbaky I., 
Fülemile, Gitár, Hegedű, Jó-
náshegy, Koncsorgó, Lant, 
Lugas, Meggyes, Pecér 
völgy, Péch A., Pünkösd-
hegy, Szén, Taksony, Tárna 
tér, Vasút

május 28. | csütörtök Bükk-
szentlászló

Komlóstető: Ládi telep, 
Szeder u. társasházak 

Ta t á r d o m b : 
Bánát, Blaha L. 
15-23, Bodrogi 
Zs. Boldog, Bo-
róka, Cinka Panna, Csákány, 
Csavar, Csille, Fenyves, Má-
ria, Mogyoró, Mongol, 
Muhi, Tatár köz, Tatárárok, 
Tokaji F., Üllő, Verseny

május 29. | péntek Bulgár-
föld: Andrássy 98-102, Ber-
talan társasházak, Fazola H., 
Kiss tábornok 2-26, Stadion, 
Szarkahegy társasházak

Testvériség-Daru u. köz-
ti terület: Daru, Görögszőlő 
2-30, Nemzetőr, Tátra, Test-
vériség, Torontáli

Andrássy u. 51-59, Számo-
zott u. társasházak

lomtalanítás

szilágyi szabolcs önkormányzati képviselő la-
kossági fogadóórát tart 2015. május 29-én (pénte-
ken), 17 órától, a Munkácsy Mihály Általános Is-
kolában (Szilvás u. 38.).

nehéz Károly önkormányzati képviselő lakossá-
gi fogadóórát tart 2015.június 4-én (csütörtökön), 
17 órától a Tapolcai Általános Iskolában.

laKosságI FogaDóóra

Ezer lámpás Éjszakája

szEmÉtszállítás az ünnEpI hÉtvÉgÉn

EgyházI hírEK, EsEmÉnyEK
KözlEKEDÉsI InFormácIóK 

KoszorúzásI ünnEpsÉg

KatasztróFavÉDElmI 
gyErmEKnap
A B.-A.-Z. Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság 
gyermeknap alkalmából 
nyílt napot rendez, melynek 
keretében a megye hivatásos 
tűzoltó-parancsnokságai, 
katasztrófavédelmi őrsei és 
önkéntes tűzoltó egyesüle-
tei lehetőséget biztosítanak 
a laktanyáik megtekintésére.

A rendezvény célja a gyer-
mekek és általuk a családok 
biztonságkultúrájának növe-
lése, a hivatásos és önkéntes 
katasztrófavédelmi szerve-
zetek mindennapi tevékeny-
ségének és életének bemu-

tatása, a katasztrófavédelmi 
közösségi szolgálat népsze-
rűsítése. A nyílt nap során a 
különféle szervezeti egységek 
bemutatják készenléti szere-
iket, különleges felszerelése-
iket, betekintést engednek a 
tűzoltók napi feladatvégzé-
sébe. A tűzoltó laktanyák lá-
togatására május 31-én (va-
sárnap), 10-től 16 óráig lesz 
lehetőség. A katasztrófavé-
delmi gyermeknapon meg-
nyílik a Katasztrófavédelem 
Központi Múzeuma és an-
nak vidéki kiállítóhelyei is, 
ahol ingyenes kiállításokkal 
várják az érdeklődőket. 
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Második alkalommal szerveztek múlt szombaton „Family Perfect Day” egészség, szépség és divatfesztivált Miskolcon, a 
Jégcsarnokban. - Ez egy prevenciós rendezvény, amellyel szeretnénk megelőzni a betegségeket. Mindenből a legújabbat kí-
vánjuk bemutatni – nyilatkozta Eszlári Zita szervező. A résztvevők Schobert Norbival is aerobicozhattak, aki elmondta: Ma-
gyarország lakosságának 70 százaléka elhízott, 15-20 százaléka cukorbeteg. Sok embernek kellene mozognia, odafigyelnie a 
táplálkozására, egészségére. – Mi ezért küzdünk – emelte ki az életmód tanácsadó.                                                     Fotó: Végh Cs. 

A közelben fogták el  
a tolvajt

Május 18-án délelőtt 
egy kétségbeesett mis-
kolci nő telefonált a ren-
dőrségre, hogy lakásuk emeleti szobájában rajtakaptak egy 
tolvajt, aki miután észrevették, kiugrott az ablakon, majd el-
menekült. A helyszín közelében dolgozó nyomozók azonnal 
megkezdték a környék átfésülését, s egy közeli utcában felfi-

gyeltek egy, a kapott személyleírásnak mindenben megfelelő 
férfira, aki épp egy taxiba akart beszállni. Az igazoltatás so-
rán a nyomozók által korábbról ismert férfinál több százezer 
forint értékben találtak készpénzt és valutát. A bűncselek-
mény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható T. István 
37 éves helyi lakost előállították a Miskolci Rendőrkapitány-
ságra. 

Eltűnt egy felsőzsolcai lány
A rendőrség a lakosság segítségét kéri 

egy 23 éves felsőzsolcai nő eltűnése ügyé-
ben. A Miskolci Rendőrkapitányságon az 
eltűnt édesanyja tett bejelentést 2015. áp-
rilis 17-én, hogy lánya, Kótai Magdolna 
felsőzsolcai otthonukból 2014. december 

20-án ismeretlen helyre távozott és azóta nem adott ma-
gáról életjelet. A felkutatására eddig tett intézkedések nem 
vezettek eredményre.  Az eltűnt lány megközelítőleg 170 
centiméter magas, mintegy 75 kilogramm súlyú, normál 
testalkatú, haja hosszú, fekete színű, szeme színe barna, fo-
gazata ép, lábmérete 38-as.A Miskolci Rendőrkapitányság 
(3525 Miskolc, Fábián kapu 4. szám) kéri, hogy aki bármi-

lyen információval ren-
delkezik az eltűnt sze-
méllyel kapcsolatban, 
jelezze. 

Tragédia a Kis-Hunyadon
Rendőrök, mentők, tűzoltóautók lepték el csütörtökön reg-

gel a Kis-Hunyad utcát, miután egy idős nő holttestére buk-
kantak az egyik tízemeletes lakóház tövében. A környék-
beliek szerint az elhunyt kiesett vagy kiugrott valamelyik 
emeletről, a mentők már nem tudták megmenteni az életét. 
Dobi Tamás rendőrségi szóvivő érdeklődésünkre elmondta, 
a rendőrség közigazgatási eljárás keretében vizsgálja a rend-
kívüli haláleset körülményeit. Az adatgyűjtés, információ-
szerzés során idegenkezűség gyanúja nem merült fel.

Masszázsszalonnak álcázott kupleráj
A borsodi rendőrök elfogták azt a két miskolci férfit, akik 

csaknem egy éve prostitúciós tevékenységre hirdettek lányokat. 
A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján 2014 nyarától egy 
miskolci lakásban a két helyi férfi több felnőtt nő és egy fiatal-
korú lány prostitúciós tevékenységéhez nyújtott segítséget, il-
letve prostitúciós tevékenységre lányokat szervezett. A gyanúsí-
tottak a nők bevételéből rendszeresen részesedtek. A nyomozók 
a masszázsszalonnak álcázott miskolci ingatlanban 2015. május 
14-én 14 óra 45 perckor elfogták a bűncselekmények elköveté-
sével megalapozottan gyanúsítható 47 éves D. Jánost és társát, 
a 43 éves O. Lajost. Ellenük kerítés bűntett és más bűncselek-
mények elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatnak 
büntetőeljárást. 

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

MiNdeNkit érhet jogeset

heti horoszkóp
Kos (március 21 - április 20) Nem indul túl produktívan a 
hét, úgy érzi, végre sikerül úrrá lennie az állandó csúszáso-
kon, mégsem tud a dolgok végére járni. Csak egy kis lelkese-

désre van szükség, és akkor a hét közepére összeszedheti magát.

Bika (április 21 - május 20) Járjon utána pontosan a dol-
goknak, mielőtt egy nagyobb terv megvalósításába kezdene, 
nehogy utólag derüljön ki, hogy fölöslegesen ölt energiát va-

lamibe. Ezen a héten a többet ésszel, mint erővel elvet kövesse. 

Ikrek (május 21 - június 21) Vannak kötelezettségei, amik alól 
nem bújhat ki, de ha megtalálja bennük azt, ami az Ön számára 
is igazán fontos, akkor nem is akar majd. Ne a különleges alkal-

makat várja, a mindennapokban próbáljon örömet találni.

Rák (június 22 - július 22) Minél jobban szeretne bízni vala-
kiben, annál több intő jelet talál. Ha egyszer eldöntötte, hogy 
melyik utat választja, akkor tartson ki rajta. Viszont ne feled-

kezzen meg azokról a dolgokról, amelyek más utakra próbálják terelni.

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Kicsit fel kell ébresztenie 
magát, mert ez az álmos borongás nem tesz jót sem a környe-
zetének, sem Önnek. Bármilyen nehezére esik is, a héten min-

denképpen álljon fel az asztalától és tegyen valamit azért, amit el akar érni.

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Egy ideje rossz érzései 
vannak valamivel kapcsolatban, mostanra pedig egyértelműen 
úgy érzi, hogy valaki csak kihasználja. Járjon utána a dolgoknak, ne 

hagyja, hogy tovább sodródjon az árral, s az utolsó lépcsőfok válassza el a sikertől.

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Komolyan veszi a dol-
gokat, és szeretné, ha ezt mások is tiszteletben tartanák, de lehet, 
hogy ettől az állapottól még messze van. Ha ez sem ingatja meg a 

hitében, akkor végül elég erős lesz majd, hogy másoknak is átadja a szenvedélyét.

Skorpió (október 24 - november 22) Csak azért, mert nem 
akar tudomást venni valamiről, még nem fog nyomtalanul 
eltűnni a dolog. Jobb szembenézni a valósággal, mert ez az 

egyetlen módja annak, hogy változtatni tudjon rajta. 

Nyilas (november 23 - december 21) Kiáll a véleménye mel-
lett, és ez nem mindenkinek nyeri el a tetszését. Mégis úgy érzi, 
hogy ez a helyes dolog, és ha kell, akár vállalja is a következmé-

nyeket. Most a hosszú távú érdekeit érdemes  szem előtt tartani.

Bak (december 22 - január 20) Óvatosan fogalmazzon ezen 
a héten, mert valaki csak azt várja, hogy Ön ellen fordíthassa a 
szavait.  Álljon ki amellett, amiben hisz, de ne hagyja, hogy az 

érzelmei teljesen elragadtassák.

Vízöntő (január 21 - február 19) Tudja, hogy valaminek ket-
tős kimenetele lehet, és nem biztos, hogy úgy alakulnak a dol-
gok, ahogyan az Önnek a leginkább kedvez. Bízik abban, hogy 

más is hasonlóan gondolkodik és ez talán segíthet majd elérni a céljait.

Halak (február 20 - március 20) Valaki egy lépéssel Ön előtt 
jár, pedig már azt gondolta, hogy senki nem előzheti meg. Le-
het, hogy még jót is tesz a versenyhelyzet, motiváltabb lesz 

egy kicsit. Addig üsse a vasat, amíg meleg és így megkapja az eredményeit.

Miskolc elismerései

Május 11-e Miskolc napja, ekkor adják át a város kitünteté-
seit. Legújabb rejtvényünkben néhány miskolci elismerés  
nevét rejtettük el. Kérjük, a megfejtéseket együtt, legké-
sőbb 2015. június 9-én éjfélig juttassák el szerkesztősé-
günkbe (3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.) vagy az info@mi-
kom.hu e-mail címre. A helyes megfejtést beküldők között 
egy-egy 2015-ös Miskolci Kalendáriumot sorsolunk ki.
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Jókedvű programokkal várták az elmúlt hétvégén az állatba-
rátokat a Belvárosi Ligetben, az állatszeretet napján. Az érdek-
lődők találkozhattak miskolci állatvédő szervezetekkel, kutya-
iskolákkal, s a gazdik különböző versenyekre is be nevezhették 
kedvenceiket. Emellett homokkép készítés, fotózás, egyedi aján-
déktárgyak készítése, jótékonysági vásár, kutyasétáltatás, arc-
festés, csillámtetoválás és bolhapiac várta a résztvevőket.

A  hét fotója
Végh CsAbA  
FelVétele

Állatszeretők

Forró NyoMoN

MozgássAl  
Az egészségért

Fotó: Végh Cs.


