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Hiába jelentgetnek fel minket a magyar baloldaliak Brüsszelben, hiába írnak újabb és újabb 
hazugságokat rólunk, mi nem fogunk kihátrálni a miskolci többség mögül! Végrehajtjuk a 
programunkat és a miskolci nyomortelepeket, a számozott utcákkal egyetemben, fel fogjuk 
számolni – hangsúlyozta Kriza Ákos polgármester a miskolci közgyűlés csütörtöki ülé-
sén, arra reagálva, hogy Niedermüller Péter, a Demokratikus Koalíció EP-képviselője az 
európai Parlament igazságügyi biztosához fordult, a számozott utcák felszámolásával 
kapcsolatos, miskolci intézkedéseket bírálva. 

idén is számos látványossággal, különlegességgel, színháztörténeti bemutatóval várja a közön-séget a Bartók Plusz operafesztivál. A színpompás nyitófelvonulást miskolciak százai kísérték múlt pénteken a Hősök terétől az Erzsébet térig. A megnyitón Kriza Ákos polgármester úgy fo-galmazott: a Bartók Plusz ma már az országimázs része.

5.
oldal

Brüsszel leállítANá
A telePfelszámolásokAt

krizA 
folytAtjA!

2.
oldal

Felkeresik a nyugdíjasokat a képviselők
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A napokban zárultak le a fidesz-kDNP által szervezett, közbiztonsági 
fórumok. A Fidesz-KDNP önkormányzati képviselői hétfőtől elindulnak, 
s minden 60 éves kort betöltött, miskolci nyugdíjast megpróbálnak 
felkeresni, hogy megkérdezzék: igényli-e az ingyenes riasztóékeket.
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miskolc új gAzDAsági ProgrAmját
ElFogADtA A vÁrosi Közgyűlés
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A Fidesz-KDNP önkormányzati képviselői 
hétfőtől elindulnak, s minden 60 éves kort 
betöltött, miskolci nyugdíjast megpróbál-
nak felkeresni, hogy megkérdezzék: igény-
li-e az ingyenes, betörő-riasztó ajtóékeket. 

Erről Soós Attila a Fidesz, és Molnár Péter, 
a KDNP helyi képviselőcsoportjainak vezetői 
számoltak be, pénteki sajtótájékoztatójukon. 
Elmondták, a képviselők kéthetes időinter-
vallumra tervezett „családlátogató” akció-
sorozatára, hosszas előkészületek után kerül 
sor. A napokban zárultak le Miskolc külön-
böző városrészeiben a Fidesz-KDNP bizton-
ságos, élhető városról szóló programjának 
részeként szervezett, közbiztonsági fórumok. 
Ezeken a rendezvényeken is elhangzott, hogy 
idén, szeptember-október hónapokban nem 
csupán a 10 ezer forintos pénzbeli támogatást 

kapják majd kézhez a Salkaházi Sára Prog-
ramban részt vevő, 60 év feletti nyugdíjasok, 
hanem Kriza Ákos polgármester felajánlásá-
nak eredményeképpen, személyi riasztót is 
kapnak azok, akik igénylik.

Emellett, a Fidesz-KDNP-s önkormányzati 
képviselők plusz-felajánlásainak köszönhe-
tően, betörőriasztó ajtóékekhez is hozzájut-
hatnak a nyugdíjasok. Ezeket a készülékeket 
a hétfőn induló, személyes megkereséseken 
alapuló kampány során, írásban lehet majd 
igényelni, miskolci választókörzetekben 
megjelenő Fidesz-KDNP-s képviselőknél 
és segítőiknél. Az ajtóriasztó ékeket – a sze-
mélyi riasztóhoz hasonlóan – szintén szep-
tember-október hónapok folyamán kaphatják 
meg azok a szépkorúak, akik az elkövetkező 
napokban, jelzik erre vonatkozó igényüket az 
őket felkereső Fidesz-KDNP képviselőknél. 

Hétfőn indul a riasztós ajtóékek igényfelmérő kampánya Az idősek  biztonságáért

Hiába jelentgetnek fel minket a magyar baloldaliak Brüsszelben, 
hiába írnak újabb és újabb hazugságokat rólunk, mi nem fo-

gunk kihátrálni a miskolci többség mögül! Végrehajt-
juk a programunkat és a miskolci nyomortelepeket, 

a Számozott utcákkal egyetemben, fel fogjuk szá-
molni – hangsúlyozta Kriza Ákos polgármester a 
miskolci közgyűlés csütörtöki ülésén, arra rea-
gálva, hogy Niedermüller Péter, a gyurcsányis-
ta Demokratikus Koalíció EP-képviselője az Eu-
rópai Parlament igazságügyi biztosához fordult, 

a Számozott utcák felszámolásával kapcsolatos, 
miskolci intézkedéseket bírálva. 
– Mindig megdöbbent, amikor Brüsszelben jelentik 

fel saját hazájukat a magyarok – fogalmazott Kriza Ákos, 
kiemelve: Miskolcon a lehető legszélesebb egyetértés övezi azt 

a célkitűzést, hogy a nyomortelepeket és a Számozott utcákat fel 
kell számolni. A polgármester a város lakói nevében kikérte magának, 
és visszautasította Niedermüller Péter azon állítását, hogy az intézkedés 
„valódi célja a romák kitelepítése”. – A nyomortelepek, a Számozott utcák 
felszámolása azért lett várospolitikai cél, mert a szegregátumok fokozzák 
a közegészségügyi problémákat, a bűnözés statisztikailag kimutatható 
melegágyai és gyermekvédelmi kérdések garmadáját vetik fel – hangoz-
tatta Kriza Ákos. – Meg tudom nyugtatni a miskolciakat: folytatjuk a 
nyomortelepek felszámolását és a közbiztonsági ellenőrzéseket. Elutasít-
hatja programunkat az ombudsman, a TASZ és más jogvédő szervezetek, 
mi akkor is dolgozunk tovább. A joggal élünk és nem visszaélünk – zárta 
hozzászólását Miskolc polgármestere. 

Kétórás vita után fogadta el csü-
törtöki, rendes ülésén a városi köz-
gyűlés Miskolc új gazdasági prog-
ramját. A dokumentumban ipari 
és turisztikai fejlesztések mellett 
sport- és szociális beruházások is 
szerepelnek.

Miskolc gazdasági fejlődésének 
egyik legfontosabb célja a munka-
helyteremtés. A vitában elhangzott, 
hogy 2010 és 2014 között 4 ezer-
rel csökkent a városban regiszt-
rált munkanélküliek száma. Az el-
helyezkedők többsége pedig nem 
a közfoglalkoztatásban, hanem a 
versenyszférában talált magának 
munkát. Miskolc kiemelt fejlesztési 
központ lett, kevés város mondhat-
ja ezt el magáról. Kiss János alpol-
gármester úgy fogalmazott: a japán 
TAKATA betelepülése döntő volt a 
miskolci gazdaság szempontjából. 
Azzal, hogy a kormány a Modern 
Városok Programjának keretében, 
ezer hektáros ipari parki területet 
hoz itt létre, minden eldőlt. Elkez-
dődött a versenyfutás Miskolcért. A 
vállalatok és a kormányzat bizalmát 
nagyon nehéz megszerezni, Mis-
kolcnak ez most sikerült. Még na-
gyobb feladat viszont ezt a bizalmat 
megtartani.

Miskolcra az elmúlt bő három és 
fél évben közel 92 milliárd forint fej-
lesztési forrás és 7 milliárd működési 
támogatás érkezett. Ezen felül a vál-
lalta át a kormány az önkormányzat 
36 milliárdos adósságát. A miskol-
ci térség gazdasági fejlődését a helyi 
vállalatok növekvő árbevételei is jól 
mutatják. 

biztonságos Miskolc
A nyomortelepek felszámolá-

sa Miskolc számára a 2014-2019-es 
önkormányzati ciklus legfontosabb 
kérdése – hangzott el a vitában. A 
város nyomortelepei amellett, hogy 
rontják a városképet, bűnügyi, köz-

egészségügyi, közrend- és gyermek-
védelmi kockázatot is jelentenek. 
Ezért különösen fontos a város le-
romlott részeinek rehabilitálása, az 
ott élők társadalmi beilleszkedésé-
nek segítése. A lakhatásra alkalmat-
lan épületeket le kell bontani. 

Szó esett arról is, hogy bővíteni 
kell a szociális ellátó rendszert, ezen 
belül elsősorban a családok átmeneti 
otthonát. Munkaerő-piaci integráció 
nélkül nem lehet sikeres a telepfel-
számolás. 

A „Fészekrakó probléma” a tervek 
szerint a jelenlegi ciklusban végleg 
megoldódik. A Salkaházi Sára Mis-
kolc Program keretében továbbra 
is támogatni kívánja a város azokat 
az idős korú, nyugdíjas polgárait, 
akik kétkezi munkájukkal építették, 
szépítették Miskolcot.

turizmus
A gazdasági program 

része a turizmus 
további fejlesz-
tése. Elhang-
zott, hogy 
a tapolcai 
s t r a n d -
f ü r d ő 
m á s o d i k 
ütemének fi-
nanszírozásá-
ra kormányzati 
támogatás érkezik, 
de fejlesztik a selyem-
réti strandot is. Az országban 
egyedülálló lesz a Diósgyőri vár, hi-
szen a tavaly befejezett felújítás után 
hamarosan elkészül a Lovagi Tornák 
Tere, valamint – ami igazi különle-
gesség – újraássák, majd feltölti a vár 
körüli vizes árkot. Ehhez viszont a 
környéken ingatlanokat kell kisajá-
títani. Képviselői kérdésre Pfliegler 
Péter alpolgármester megnyugtatta 
az érintett háztulajdonosokat, hogy 
tisztességes áron fogják megvásárol-
ni a telkeket.

Megújul a bagolyvár
Szó esett az úgynevezett Bagolyvár 

jövőjéről is, Diósgyőrben. Mindenki 
elismerte, hogy a villamos végállo-
más jelenlegi állapotában alkalmat-

lan feladatának ellátására, az épület 
állaga méltatlan Miskolchoz. Az er-
ről szóló előterjesztés szerint, több, 
mint fél milliárd forintból újítják fel 
a Bagolyvárat – az épület földszint-
jén pénztárakat, kerékpárkölcsön-
zőt, turisztikai irodát és büfét hoz-
nak létre. Az emeleti irodákat az 
MVK Zrt, a rendészet és az Északer-
dő Zrt használja majd. 

iván Aurél

Ülést tArtott  Miskolc közgyűlése

Folytatják a nyomortelepek 
felszámolását



Alacsony károsanyag-kibocsátás 
és zajterhelés, magasfokú bizton-
ság és kényelem jellemzi majd a 
miskolci buszflottát megfiatalító, 
MAN típusú, gázüzemű autóbu-
szokat. Az első ilyen jármű novem-
berben érkezik Miskolcra, decem-
ber közepére pedig a tervek szerint 
már mind a 75 új autóbusz for-
galomba állhat városunk-
ban. 

A nagyszabá-
sú, összessé-
gében több 
mint 9 mil-
liárd forin-
tos projekt 
k a p c s á n 
Kriza Ákos 
polgá r mes-
ter pénteki 
t á jékoz t atójá n 
kiemelte: az új flot-
tával a busz-üzletág is 
új dinamikát kap, befejeződik 
a közösségi közlekedés infrastruktú-
rájának megújítása. A miskolci bu-
szok átlagéletkora 4-4,5 év lesz – ezzel 
országosan Miskolc büszkélkedhet 
majd a legfiatalabb és legmodernebb 
buszállománnyal. Az új buszok mi-
nőségükben is magas színvonalat 
képviselnek, 2015-ben az Év autó-
buszának választották a gyártó cég 
járművét – ilyeneken utazhatnak 
majd a miskolciak is. 

Az MAN Magyarország Kft. busz-
értékesítési üzletágának vezetője sze-
rint is egy új korszak kezdődik Mis-
kolcon az új buszok érkezésével. 
Hoyos György gratulált az újabb sike-
res projekthez, ami Magyarországon, 
de a közép-kelet-európai régióban is 
egyedülálló, követendő és pozitív pél-
da. A megbízható, alternatív meghaj-
tású MAN CNG-technológia szava-

tolja a környezetvédelmet, 
a nullához közeli káro-

sanyag-kibocsátást, 
a stabil energia-

hátteret, vala-
mint a jóval 
alacsonyabb 
zajterhelést. 
Jelentősen 
c s ö k k e n -

nek majd az 
üzemelteté-

si költségek is. 
A kormány közel 

2 milliárd forintot 
biztosít a fejlesztésre. Az 

első buszok már novemberben 
megérkeznek Miskolcra, a MAN két 
gyárában mindent megtesznek azért, 
hogy tartani tudják az ütemtervet. 
A tervek szerint december közepére 
mind a 75 új, gázüzemű autóbusz for-
galomba állhat Miskolcon. Reinhard 
Faderl, az MAN ügyvezető igazgató-
ja a rendezvényen jelképesen átadott 
egy CNG autóbuszt, amely hasonló a 
projekt keretében érkező gázüzemű 
autóbuszokhoz.
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Az Asia Student Supercomputer 
Challenge-en, a világ legrango-
sabb szuperszámítógép versenyén 
az amerikai Massachusetts Insti-
tute of Technology diákjaival azo-
nos díjat kapott a Miskolci Egye-
tem informatikus csapata.

A világversenyt az Ázsiai Szuper-
számítógép Társaság (ASC) és az 
Inspur csoport rendezte. Ebben az 
évben öt kontinens 150 egyeteméről 

neveztek infor-
matikushallga-
tók csapatai, ez 
a szám önma-
gában is jól jelzi 
a verseny nem-
zetközi rangját. 

Az első for-
duló megmé-
r e t t e t é s e i n 
túljutva egye-
düli európai 

csapatként ke-
rült a döntőbe, 
azaz a legjobb 
16 közé a Mis-
kolci Egyetem 
Flaskó László, 
Klusóczki Dá-
vid, Maradics 
Zoltán, Pető 
Albert, Palkó 
Dániel összeál-
lítású csapata, 

amely a döntőben First Prize kate-
góriadíjat kapott. 

Ennek rangját mutatja, hogy azonos 
díjazásban részesült a MIT amerikai 
csapata, valamint a Boston Univers-
ity, a Northern University, továbbá az 
oroszországi Ural Federal University, 
a thaiföldi Kasetsart University, illetve 
számos kínai egyetem informatikus-
csapata. Az ASC 2015 évi versenyének 
abszolút első helyezettje a Tsinghua 
University versenyzői lettek.

A Központi Statisztikai Hivatal június 
10-én közzétette az áprilisi vendégforgal-
mi statisztikákat. Miskolcon a külföldi 
vendégéjszakák számában 37 százalékos 
volt a növekedés, a külföldi vendégek szá-
mában 46 százalékos - tájékoztatott Nagy 
Júlia TDM-menedzser.

Az elmúlt év 
áprilisához ké-
pest duplájára 
nőtt a Románi-
ából érkező ven-
dégek és vendé-
géjszakák száma. 
A lengyel szálló-
vendégek száma 
63 százalékkal 
nőtt, a Szlováki-
ából érkező ven-
dégek pedig 21 
százalékkal töl-

töttek több vendégéjszakát Miskolcon, mint egy 
évvel korábban. A cseh szállóvendégek száma 
42,9 százalékkal bővült, vendégéjszakáiké 35 
százalékkal. Ukrajnából az előző évhez képest 
rövidebb időre, viszont 63 százalékkal többen 
érkeztek. Csökkenés egyedül az orosz vendég-
forgalomban tapasztalható.  A kereskedelmi 

szálláshelyeken 
a vendégek 2015 
január-április kö-
zött összesen kö-
zel 52 millió fo-
rinttal hagytak 
többet szállásdíj-
ként, mint az el-
múlt év hason-
ló időszakában. 
Ebből 29,1 millió 
forintot a külföl-
di vendégforga-
lom növekedése 
termelt ki.

Magyarországon vannak 
olyan hungarikumok, amelye-
ket kevésbé ismerünk, pedig 
egészségesek. Az ilyen prémi-
um termékek megismertetésé-
re hozzák létre az Erdei Deli-
katesz üzlethálózatot. 

Tavaly ősszel Székesfehérvá-
ron nyílt az első és a most át-
adott miskolci után még 2-3 
további üzletet terveznek más 
megyeszékhelyeken. Az Erdei 
Delikatesz üzlethálózat célja, hogy közelebb 
hozza a különleges, erdei termékeket a váro-
si fogyasztókhoz. Ennek egyik helyszíne lesz 
Miskolcon, a Vörösmarty utca 17. alatt talál-
ható üzlet.

– A vadhúsból a magyar emberek az uniós 
átlag töredékét fogyasztják, miközben nagy 
mennyiségben exportálunk ebből a termékből 
– mondta el a szerdai megnyitón Bitay Márton, 
a Földművelésügyi Minisztérium államtitkára 
– Erősíteni kívánjuk az erdőgazdaságok köz-

jóléti funkcióit, ennek eleme például az erdei 
iskola, s ide tartozik az Erdei Delikatesz bolt-
hálózat, amely közelebb hozhatja a 22 állami 
erdőgazdaság, és 10 nemzeti park által előállí-
tott termékeket a fogyasztókhoz.

A megnyitón Csöbör Katalin országgyűlési 
képviselő örömét fejezte ki, hogy Miskolcra is 
elhozták ezeket az egészséges élelmiszereket, 
Kiss Gábor alpolgármester a minőségi termé-
kek felé történő nyitás jelentőségét emelte ki 
köszöntőjében.

Erdei Delikatesz bolt Miskolcon is

Rangos infoMatikai Díj a VilágVERsEnyEn

EgyRE több a külfölDi VEnDég 

Mint arról már hírt adtunk, június 
15-től új menetrendet vezet be az 
MVK Zrt., a valós utazási igények-
nek megfelelően. A legfontosabb 
változásokat három részben is-
mertettük, ismertetjük lapunkban 
– most tájékoztatónk harmadik, 
befejező részét olvashatják. 

A 34-es járat minden nap jár júni-
us közepétől az Avasi kilátó és a Bo-
dótető között. A Tampere városrész-
be az új 28-as busszal lehet eljutni a 
Búza térről. A 38-as járat pedig most 
már a Malomszög utcáig közlekedik 
az Avasi kilátótól. A 14-es és a 14/H-
s járatot összevonta az MVK, mos-
tantól csak a 14-es jár, de egészen a 
Hejő-parkig érintve a Farkas Antal 
utcát. A repülőtér felé pedig a Sütő 
János utca helyett a Cementgyárnál 
állnak meg a 14-es buszok.

Hejőcsaba és a Repülőtér között a 
14/Y jelzésű új járattal lehet utazni. Ezt 
a vonalat úgy alakították ki, hogy a bu-
szok érintsék a Búza teret. Ezek a jára-

tok így a Petőfi tér helyett az 1-es busz 
Szeles utcai megállójában állnak meg.  
A 0-s villamos szerepét mostantól a 
Vasgyárig közlekedő 2-es vette át, ami 
nem csak hétköznap, hanem hétvégén 
is jár a nyáron. De a villamosra szóló 
bérleteket hétvégén a Vasgyár felé köz-
lekedő 9-es, 19-es, 21-es, 29-es, 67-es, 
és 68-as járaton is elfogadják. Több 
Miskolctapolcán dolgozó utas kérte, 
hogy éjfél környékén is biztosítsák a 
hazajutást számukra, ezért hétfőtől új 
időpontban is indul 20-as járat. Min-
den nap közlekedik, a Repülőtérről 
23:33-kor, Miskolctapolcáról 0:20-kor 
indul. Az autóbusz Miskolctapolcáról 
indulva csak a Centrumig közleke-
dik, majd a garázs felé vehető igénybe 
a Búza tér, Baross Gábor és Üteg utcán 
lévő megállókban

Az új menetrenddel kapcsolatos 
észrevételeket 46/504-810-es telefon-
számon, az iroda@mvkzrt.hu e-mail 
címen, illetve a társaság honlapján a 
www.mvkzrt.hu/kozonsegszolgálat 
menüpont alatt fogadja az MVK Zrt.

Új MEnEtREnD az MVk-nál MEgfiataloDik Miskolc 
buszflottája



Egyház/szociális Miskolci Napló4

A Görögkatolikus Cigány 
Szakkolégium működésé-
ről és a tapolcai Akropolisz 
Szabadtéri Színpad tervezett 
előadásairól tartott hétfőn 
tájékoztatót Makkai László, 
a kollégium igazgatója és 
Csiszárik Csaba egyházme-
gyei számvevő.

Az immáron négy éve, Mis-
kolctapolcán működő Görög 

katolikus Cigány Szakkollégi-
um lakóiról Makkai László el-
mondta, közösségükben példát 
mutatnak az életükkel. Több 
esetben rokonaik, ismerőseik is 
jelentkeztek felsőoktatási intéz-
ménybe. Idén huszonöt cigány 
szakkollégiumi tanulójuk van.

A görög katolikus egyház 
célja az is, hogy felélessze a ta-
polcai esték hangulatát. Eh-
hez az Akropolisz Szabadtéri 

Színpadot hívták segítségül. 
Most újítják fel a padokat, és 
hamarosan az öltözők is sorra 
kerülnek. 

Már négy előadásra kötöttek 
szerződést, ezek között szerepel 
egyebek mellett musical és ko-
média is. Az első produkciót a 
komáromi Magyarock dalszín-
ház előadásában láthatják az ér-
deklődők, A padlást június 26-
án este 8 órától adják elő.

Első alkalom-
mal adtak nemré-
giben közös kon-
certet Miskolcon, 
az avas-déli római 
katolikus plébá-
nia templomában 
az észak-magyar-
országi régió 
nyolc iskolájának 
hátrányos helyze-
tű gyermekei. Az 
együttesnek ez volt a tanévzáró ünnepsége.

A Venezuelából „Szimfónia” programot 
nálunk a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és 
a Szimfónia Alapítvány indította el, a tanév 

elején. A program 
célja nem is annyira 
a tehetséggondozás, 
hanem az esélyte-
remtés, a leszakadó 
közösségekben élő 
gyerekek feleme-
lése, integrálása 
A közös zenélés 
ugyanis sikerél-
ményt ad, megva-
lósítható célokat 

tűz a gyerekek elé, rendszerességre szoktatja 
őket. Ez pedig előbb-utóbb képességeik fej-
lődésében és az iskolai eredményeikben is 
megmutatkozik.

Történelmi fordulat követ-
kezett be a miskolci apostoli 
exarchátus életében: Ferenc 
pápa március 19-én a ma-
gyarországi görög katoli-
kusok számára a saját jogú 
metropolitai egyház mega-
lapításáról rendelkezett.

A pápa a metropólia köz-
pontjának a hajdúdorogi 
egyházmegyét tette meg, 
emellett létrehozta a mis-
kolci és a nyíregyházi egyházmegyéket. 

A pápai bulla ünnepélyes kihirdetésére, valamint 
Orosz Atanáz püspök exarcha megyéspüspöki be-
iktatására június 13-án, a Búza téri székesegyház-
ban került sor. 

A ünnepi Istentiszteleten részt vett Kocsis Fülöp, 
a hajdúdorogi metropólia pénteken Debrecenben 
beiktatott érsek-metropolitája, valamint több püs-
pök és egyházi személyiség is. A több száz hívő előtt 
bemutatott liturgiát követően Alberto Bottari de 
Castello pápai nuncius, budapesti vatikáni nagy-
követ olvasta fel a miskolci egyházmegye mega-

lapításáról rendelkező pápai bullát. Ezt követően 
beiktatták tisztségébe az első görög katolikus egy-
házmegyei püspököt, Orosz Atanázt.

Ternyák Csaba egri érsek köszöntőjében felhívta 
a figyelmet, hogy ez a pillanat történelmi jelentő-
ségű az egyház életében.  – Különleges eseménynek 
vagyunk a részesei, hiszen nem minden évszázad-
ban alapít az egyházfő egyházmegyét – hangsú-
lyozta, majd a görög és a római katolikus szertar-
tások sajátosságairól szólt. Mint fogalmazott, a latin 
szertartás inkább az értelem felől, a bizánci pedig a 
szív felől érinti meg a híveket. 

„Szerencsések voltunk, 
hogy ismerhettük…”

Elhunyt Pásztor Ottóné Bollobás Márta, Miskolc 
Város Pro Urbe Díjas pedagógusa – tudatta a mis-
kolci Zrínyi Ilona Gimnázium. 

1928. június 4-én született Egerben. Kisiskolásként 
került a Tóth Pál Református Nőnevelő Intézetbe, 
ahol a legkiválóbb diákként tartották számon. Bu-
dapesti egyetemi éveit követően magyar – latin szakos tanárként visszatért 
egykori iskolájába, melyet ekkor már Zrínyi Ilona Gimnáziumnak hívtak. 
Tanári tevékenysége meghatározó jelentőségű volt az iskola életében. Igazi 
szellemi műhely alakult ki körülötte, amit tudatosan, nagy lelkesedéssel tar-
tott fenn egész pályája során. Visszaemlékezésében így írt erről: „S az az ér-
zés, hogy én ebből a „családból” származom, engem itt neveltek, tanítottak, 
formáltak emberré, mindig valami ethoszt, fokozott elkötelezettséget jelen-
tett számomra. Az 1951-től 1983-ig terjedő tanári pályám alatt az iskolához 
fűződő ragaszkodásom még több színnel gazdagodott: azt a szellemi tőkét 
kellett kamatoztatnom tanítványaimban, amelyet kaptam az Alma Mater-
től, kialakítani bennük olyan értékrendet, mely időtálló, tartást, szeretetet 
adni, mely biztat, segít, eligazít. Ez az egész életem programja, tartalma volt.”

Kimagasló szakmai munkájának, pedagógiai tevékenységének elisme-
réseként 1962-ben miniszteri dicséretet, 1970-ben Az oktatásügy kiváló 
dolgozója kitüntetést, 1994-ben Miskolc Város Pro Urbe Díját kapta meg. 

A legnagyobb elismerést azonban mindig a tanítványok ragaszkodásá-
ban találta meg. Visszaemlékezésében ezt írta: „Maradt–e valami öregko-
romra, nyugdíjas éveimre ebből az iskolaszeretetből? Minden! Lelkemben 
ott él a kisdiák lelkesedése, a tanár felelősségérzete, amelyhez az utóbbi 
években (koromnál fogva is) az aggódás társul. Az iskola élete ma is sokat 
foglalkoztat, tanítványaim sorsa, boldogulása ma is fő gondom, de már 
nincs mód, erő cselekvően részt venni benne.” 

Szerencsések voltunk, hogy ismerhettük, hogy tanulhattunk tőle, a mai 
napig kihívást jelent megfelelni annak az elvárásnak, melyet saját maga és 
minden tanítványa elé kitűzött – írta megemlékezésében Kovácsné Szege-
di Ildikó, a miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium igazgatója.

RotaRy clubok adoMáNya
EgéSzSégügyi iNtézMéNyEkNEk

A felfekvés megelőzésében és gyógyításában segít a miskolctapolcai, szekszár-
di és arizonai rotary club kormányzóságának speciális ágyakból és matracokból 
álló adománya, melyet egy szekszárdi, két borsodi és négy miskolci egészségügyi 
intézménybe juttatnak el. Apáti Pál, a Rotary Club Miskolc-Tapolca titkára el-
mondta, pályázatukban hat speciális ágy és mintegy hatvan, úgynevezett antide-
cubitus matrac szerepel, amit át fognak adni az intézményeknek.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
miskolci csoportja fennállásának hu-
szonötödik évét ünnepelte nemrégi-
ben, a Diósgyőri vár lovagtermében. 

– 1990-ben ötven lelkes miskolci ala-
pította meg a helyi csoportot – emléke-
zett Csiba Gábor, a miskolci szervezet 
világi vezetője. Mint mondta, 1996-tól 
költöztek az Árpád utca 126. szám alá. 
A régi iskolaépületet adományokból tet-
ték rendbe. – Fontos, hogy az emberek 
felismerjék, hogy az élet értelme a segít-
ségnyújtás. Akkor leszünk boldogok, ha 
másoknak örömet szerzünk – hangoz-
tatta az ünnepségen Kozma Imre atya, 
a szeretetszolgálat elnöke.  A rendezvé-
nyen jelen volt Kriza Ákos polgármester 
is, aki egyebek mellett elmondta: a város 
vezetése több területen együttműködik 
a szeretetszolgálattal. Ezek közé tartozik 
a szociális ellátási rendszer és a nyomor-

telepek felszámolása is. Miskolc polgár-
mestere az ünnepségen elismerése jeléül 
újra átadta a szervezet képviselőinek a 
Pro Urbe kitüntetést, amit a közgyűlés 

adományozott számukra. Emlékérmet 
vehettek át azok, akik rég-

óta segítik a máltaiak helyi csoportjának 
tevékenységét – köztük Kovács László, 
Sebestyén László, Kobold Tamás, Mi-
kolai Vince és Kőszegfalvi Katalin, aki 
a kezdetektől, 1990-től végez önkéntes 
munkát. 

HuSzoNöt évE a SzEgéNyEkéRt éS a bEtEgEkéRt

bEiktatták tiSztSégébE 
a MiSkolci EgyHázMEgyE 
püSpökét

Újjáéled a tapolcai akropolisz

Együtt a SziMfóNia pRogRaM 
résztvevői
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Zárt ülésen, 28 igen szavazattal, 
egyhangúlag választották Béres 
Attilát (képünkön) a Miskolci 
Nemzeti Színház igazgatójává a 
miskolci közgyűlés csütörtöki, 
rendes ülésén.

Ismeretes, a 
színház élére 
azért kellett új 
igazgatót vá-
lasztani, mert 
a közgyűlés 
március 18-án 
azonnali ha-
tállyal felmen-
tette tisztségé-
ből a korábbi 
vezetőt, Kiss 
Csabát. A posztra eredetileg ket-
ten pályáztak, Béres Attila vala-
mint Dózsa László, aki azonban 
június 2-án visszalépett. A Mis-
kolci Nemzeti Színház Nonprofit 
Kft. ügyvezető igazgatói pályáza-
tát - a jogszabályoknak megfelelő-
en - korábban szakmai bizottság 
értékelte.

A szakmai bizottság - az 
előadóművészeti iroda, a miskol-
ci polgármesteri hivatal és a szak-
szervezet képviselőinek részvéte-
lével - június 15-én tartott ülést. 
A testület tagjai 5 igen szavazat 
és 1 tartózkodás mellett támo-

gatták Béres Attila pályázatát, aki 
június 19-től látja el igazgatói te-
endőit. Megbízatása 2020. január 
31-ig szól. Érdeklődésünkre úgy 
nyilatkozott, nagyon megtisztelő-

nek tartja, hogy 
minden képvi-
selő támogatta 
kinevezését, ez 
azonban óriá-
si felelősséget is 
jelent. - Én nem 
csupán nyitott, 
hanem „ölelő” 
színházat sze-
retnék csinálni, 
mert mindig van 
olyan miskolci, 
akit még be lehet 

hozni a teátrumba – fogalmazott. 
Hangsúlyozta, tartalommal kell 
megtölteni a színházat, minden-
ki segítségére szüksége lesz ahhoz, 
hogy valós szórakozási alternatí-
vát jelentsen a városban Miskolc 
egyik legszebb épülete.

A színház művészeti vezetője 
Szabó Máté, a színház eddigi meg-
bízott ügyvezető igazgatója lesz. 
Tovább folytatja munkáját a mű-
vészeti tanács, melynek tagjai az 
ügyvezető igazgató, a művészeti 
vezető, valamint színház állandó 
rendezői: Keszég László, Rusznyák 
Gábor és Szőcs Artúr.

Tizenötödik alkalommal tartottak látványos felvonulást múlt pénteken 
kora este a miskolci belvárosban, az opera jegyében. A Bartók Plusz Ope-
rafesztivál nyitányának mintegy háromszáz résztvevője jelmezbe öltözve 
hirdette a tíznapos rendezvénysorozatot a Hősök terétől az Erzsébet térig.

Pénteken este a színházban, a ren-
dezvénysorozat hivatalos megnyitóján 
Kriza Ákos polgármester beszédében 
kihangsúlyozta: az operafesztivál egy 
különleges program a város életében. 
Megtiszteltetés, hogy az Eu-
rópai Fesztivál Szövetség a 
rendezvényt minősített eu-
rópai fesztiválok sorába 
választotta.  – Ez egy 
presztízsértékű minő-
sítés, amivel a miskol-
ci fesztivál bekerült 
azon „első generáci-
ós” európai fesztivá-
lok közé, amelyek a 
mozgalom nagyköve-

teiként az európai kultúra ügyét szol-
gálják. Miskolc átformálása már zajlik 
és bízom benne, hogy megállíthatatlan 
lett a folyamat. Egy önazonosságát, jel-
legét, gazdaságát elvesztő településből 

Magyarország egyik dinamikusan fej-
lődő, egyre inkább meghatározó váro-
sává kezdünk válni minden területen 
– hangoztatta Kriza Ákos, hozzátéve: a 
Bartók Plusz már régen túlnőtt Miskol-
con – ma már az országimázs része.

Az operafesztivál programjai között 
számos különlegességgel, találkozha-
tott, találkozhat a közönség. (L. korábbi 
írásainkat)

Közel tízezer néző előtt képviselte Ma-
gyarországot a Fonogram-díjas Holdviola, 
valamint a Junior-Prima-díjas Török Tilla 
és zenekara Közép-Ázsia legnagyobb világ-

zenei fesztiválján. A The Spirit of 
Tengrin először lépett fel magyar 
zenekar.

A rangos fesztivált június ele-
jén rendezték meg Almatiban, Ka-
zahsztán legnagyobb városában. 
A koncerteken főként a közép- és 
belső-ázsiai eredetű, népi- és sá-
mán-zenei motívumokkal vegyít-
tették a modern zenei megoldáso-
kat. Hazánkat a magyar autentikus 
népzenét képviselő Török Tilla ze-
nekara, valamint a tradicionális 
magyar népdalokat és az elektro-
nikus zenét ötvöző Holdviola kép-

viselte. Gál Lajos gitáros érdeklődésünkre el-
mondta, óriási örömmel fogadták a felkérést 
és már az első pillanatoktól kezdve érezhető 
volt, mennyire szeretik ott a magyarokat. 

Walter, a falra festett sárkány, Kököjszi és Boboj-
sza mellett Az elvarázsolt egérkisasszony bemuta-
tója tarkította a Csodamalom évadát. Sikeres volt a 
fiatal bábrendezők bemutatkozása, csakúgy, mint 
a Tulipán Gábor emlékét őrző előadás. A reperto-
árból klasszikusok sem hiányoztak, hiszen a kö-
zönség évről évre cserélődik. Ludas Matyi, Jancsi 
és Juliska vagy éppen A Gőgös Gúnár Gedeon tör-

ténete nem maradhat ki egyetlen gyerek életéből 
sem. – Klasszikus, illetve a magyar népmesevilág-
ból merítjük az előadásaink témáját – mondta el 
a napokban, a társulat évadzáróján Szabó Attila 
ügyvezető igazgató. Vannak természetesen kor-
társ meséik is, hiszen az is céljaik között szerepel, 
hogy megismertessék a gyerekekkel azt a mesevi-
lágot, amely ma is kibontakozóban van.

Kiss-Tóth Emőke a Miskolci Egyetem Egész-
ségügyi Karának dékánja, a legrangosabb 
egészségügyi szakmai kitüntetést, a Batthyá-
ny-Strattmann László-díjat vehette át június 
13-án a Magyar Védőnői Szolgálat megalakulá-
sa 100 éves jubileumának tiszteletére rendezett 

ünnepségen Balog Zoltántól, az emberi 
erőforrások miniszterétől az országház-
ban.

Kiss-Tóth Emőke több évtizedes, megfe-
szített munkájának elismeréseként elsőként 
kapta meg az országban a Béres Egészség 
Hungaricum Díjat 2008-ban, mint a „Bor-
sod megyei védőnőképzés megteremtésé-
nek élharcosa, aki tevékenységével sokat 
tesz az emberek egészségéért”. Pedagógus-
ként a hallgatóktól Kiváló Oktatói Diplo-
mát, az egyetem szenátusától a Miskolci 
Egyetem Érdemes Oktatója kitüntetést ka-

pott, tudományos tevékenységéért pedig 2004-
ben megkapta a Magyar Tudományos Akadémia 
Miskolci Területi Bizottságának Tudományos 
Díját. A most átvett Batthyány-Strattmann díj 
a legmagasabb egészségügyi szakmai elismerés, 
életműdíj. 

„A BArtóK Plusz 
mA már 

Az országimázs része”

5
a miskolci Nemzeti 

színház új igazgatója

Béres Attila

saul fia - premier és közönségtalálkozó
Közönségtalálkozóval egybekötött premi-

erre invitálta CINE-MIS Nonprofit Kft. szer-
da délután a filmek szerelmeseit a Művésze-

tek Házába. A miskolci közönség most láthatta 
először a Cannes-i filmfesztiválon nemrégiben 
négy díjat nyert, Saul fia című filmet, s talál-

kozhatott Nemes Jeles László rendező-
vel, valamint Röhrig Géza főszereplővel. 

A Saul fia májusi világpremierje al-
kalmával a 68. Cannes-i Filmfesztivál 
hivatalos versenyprogramjában elnyerte 
a Nagydíjat (Grand Prix), a filmkritiku-
sok nemzetközi szövetsége Fipresci-díját, 
a Francois Chalais-díjat, továbbá Zányi 
Tamás a legjobb hangmérnök Vulca-
in-díját.  Azóta kiderült, hogy az Os-
car-díjra nevező bizottság szerdai dönté-
se értelmében A Saul fia képviseli majd 
Magyarországot - a legjobb idegennyel-
vű film kategóriában – a világ legrango-
sabb filmművészeti seregszemléjén is. 

Kazahsztánban lépett fel
a Holdviola

siKeres évAdot zárt 
A CsodAmAlom BáBszíNHáz

Szakmai életműdíj



6 Hirdetés Miskolci Napló



Hirdetés2015. június 20. | 25. hét | XII. évfolyam 25. szám
Miskolci Napló – A város lapja 7  

JELENTKEZZEN

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

Feladat ellátása reggeli órákban, 
több napon hétvégén is!

Megfelelő munkavégzés esetén 
tisztességes bérezés!

Jelentkezni: Folyamatosan

Szeretné kiegészíteni jövedelmét?

M
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!

rikkancsmiskolc@gmail.comE-mail:    

06-30-352-8040Telefon:

Munkatársaink hétköznap telefonon 15 és 17 óra között érhetők el.

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!

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

Pvc asztalterítők széles választékban 
799 Ft/fm áron kaphatók.

Az akció érvényes: 2015. 06. 06-tól 2015. 06. 12-ig

Apróhirdetés
Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 
63 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók 
(műanyag, fa, alumínium), garázska-
puk cseréje óriási kedvezménnyel, tel-
jeskörű árnyékolástechnikával. Tel./fax: 
46/402-292, mobil: 30/336-5528, web: 
www.aluport.hupont.hu, Bemutató-

terem: Miskolc, Bükk áruház I. emelet. 
Nyitva: H–P: 9–14 óráig, sz: 9–12 óráig.
Ács-, tetőfedő munkák, gipszkar-
tonozás, lambériázás, filagóriák, elő-
tetők, kerítések, kerti házak és egyéb 
famunkák készítése; Velux ablakok 
beépítése, cseréje; íves fedések és 
hajlatok készítése; tetők szellőzteté-
se. www.kerekgyarto-acs.hu. Tel.: 06-
20/460-6775.

Miskolc város közigazgatási területén 

díszfák növényvédelmi permetezését  
végezzük 2015. 06. 22. és 2015. 07. 05. között. 

Az alábbi szerek felhasználásával:
Runner 2 F, topas 100 eC,  

Csöpmix, Silwet

Munkavégző: BOGÁRMÉRNÖKSÉG KFT.

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

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

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



Örök nyugalomra helyezték 
Bárczay Évát

Június 14-én helyezték örök nyugalomra a hejőcsa-
bai református temetőben Bárczay Éva hamvait.  
A Bárczay család Hejőcsaba földesura, generáci-
ókon keresztül az itteni lakosok jótevője és a falu 
mecénása volt.

Bárczay (Déry) Éva 1929. decem-
ber 11-én született Ózdon. Még kis-
lány korában Putnokra költöztek, 
elemi iskoláit és a gimnáziumot is itt 
végezte. 1948-ban megismerkedett 
Bárczay Olivérrel és még abban az 
évben össze is házasodtak. 1949-ben 
megszületett első gyermekük, Ágnes, 
s beköltöztek Hejőcsabára, a Bárczay 
Kúriába. A kommunista hatalom ha-
marosan elvette mindenüket, egyet-
len kis szobát utaltak ki nekik. 

1952-ben fiuk született, majd 
1953-ban Bárczay Olivért „államel-
lenes bűntett” miatt letartóztatták. 
Bárczay Éva, hogy a család ne haljon 
éhen, egy élelmiszeripari vállalatnál 
helyezkedett el. 

Férje 1956-ban, karácsony kör-
nyékén szabadult. A család decem-
ber 24-én, a hejőcsabai reformá-
tus templomban, a karácsony esti 
Istentiszteleten egy baráttól tudta 
meg, hogy újra le akarják tartóztat-
ni a családfőt, ezért még aznap éj-
jel a gyerekek nélkül útra keltek és 
a fagyos éjszakában, a hóesésben át-
szöktek Ausztriába. Azonnal kérték 
a Vöröskereszt segítségét, hogy meg-
kaphassák a gyermekeiket, azt az 
ígéretet kapták, hogy 3 hónap múl-
va találkozhatnak. Sajnos erre a csa-
ládegyesítésre hét évet kellett várni, 
a kommunista hatalom nem enged-

te, hogy a szülők találkozhassanak és 
nevelhessék a gyermekeiket. Időköz-
ben a két gyermeket anyósa, a fér-
je édesanyja nevelte, - akkor már a 
kúria melletti cselédházban.

Bárczay Olivér az ENSZ-ben kapott 
állást, Bárczay Éva pedig jelentkezett a 
bécsi Építészeti Egyetemre. 1963-ban, 
amikor visszakapták a gyermekeiket, 
otthagyta az állását, hogy gondját vi-
selhesse a családnak. Amint tehet-
ték Magyarországon, a határ menti 
Vas megyében telket vásároltak és ott 
építettek egy házat. 1993-ban vissza-
vásárolták az abaújkéri Bárczay-Des-
sewffy családi birtokot, felújították, 
és az év nagy részét itthon töltötték. 
2012-ben Bárczay Olivér meghalt, a 
hejőcsabai református temetőben lett 
eltemetve, ahol ősei, köztük az 1848-
as szabadsághős, Bárczay Miklós is 
nyugodnak.

Két éve a hejőcsabai Bárczay kúri-
ába látogatott Ágnes lányával, akkor 
elmondta, mennyire szeretett itt élni 
és milyen szívesen emlékszik vissza 
a hejőcsabai emberekre. Amikor szö-
késszerűen kényszerültek elhagyni a 
hazát, anyósát a csabaiak szeretete és 
segítsége mentette meg. Visszakapta 
tőlük azt, amit a csabai emberekért 
tettek a Bárczayak, amikor nekik 
volt szükségük segítségre. „Jó embe-
rek élnek itt” – mondta.

Múlt és jelen Miskolci Napló8

A Tiszai pályaudvart építésekor még több mint két kilométer válasz-
totta el a várostól. Nevét építtetőjéről, a Tiszavidéki Vaspálya Társulat-
ról kapta. A miskolci vasúti szakasz építése 1857-ben kezdődött meg. A 
város szerette volna, ha a pályaudvar a Széchenyi és a Bajcsy-Zsilinsz-
ky utcák találkozásánál épül meg (nagyjából ott, ahol ma a Szinvapark 
bevásárlóközpont áll), a társaság által kijelölt helyet túl távolinak tartot-
ták. Az elmérgesedő vita következtében a városvezetés nem támogatta 
az építkezést és 1859. május 24-én, díszes avatóünnepség nélkül került 
sor a vasúti pályaudvar átadására. Az állomás ma is ismert fogadóépü-
lete (főépülete) 1901-ben épült Pfaff Ferenc tervei alapján, eklektikus, 
angol romantikus stílusban. Az épület műemlék, utoljára 2003-ban újí-
tották fel, megtartva eredeti hangulatát.                        fotó: Mocsári L.

Akkor...

...És Most

Minden telepü-
lést alkotó kö-
zösség életében 
fontos identitá-
sának, össze-
tartozás-tuda-
tának őrzése, 
erősítése. Ezzel 
összefüggés-
ben emlékeznek 
meg hagyomá-
nyosan az adott 
településhez köthető, történelmi 
eseményekről is. Ezen alkalmak, 
ünnepek jeles eseményei a váro-
soknak, községeknek, falvaknak. 

Miskolc esetében a törvényhatósá-
gi jog 1909-es megszerzése – mely a 
város napja is lett – mellett, ez évben 
a mezővárosi rang megszerzésének 
650 éves évfordulóját is ünnepeljük. 
Bár tudjuk, hogy a történelemben 
egy ilyen privilégium elnyerését nem 
lehet egy meghatározott időponthoz 

kötni – ez hosszabb folyamat volt - 
az ünnep szempontjából fontos egy 
konkrét dátum, amire emlékezni le-
het. A fennmaradt, gyér forrásokból 
kideríthető, hogy Nagy Lajos király 
1365-ben egy dunántúli birtokát cse-
rélte el Miskolcért, ekkor adhatott 
a településnek mezővárosi rangot. 
Annyi bizonyos, hogy egy 1376-os 
keltezésű forrás már városként említi 
a települést. Ez Miskolc elöljáróságá-
nak kiadványa, melyben Gergely pá-
los diósgyőri perjel előadta, hogy Ki-

lián fia, a Fábián utcában 
lakó János a szentgyörgy-
hegyi szőlőjét halála ese-
tére végrendeletileg ne-
kik hagyományozta 
Miskolcon. Az oklevél-
ben először szerepel leír-
va a „Nova Civitate” illet-
ve „civitatis Miskolch”. A 
„civitas” megjelölés jelen 
esetben várost, polgárok 
közösségét jelentette – 
tehát nem szabad kirá-
lyi várost – oppidumról, 

azaz mezőváro-
si rangról lehetett 
szó. A forrás a 
Magyar Országos 
Levéltárban talál-
ható, Budapesten. 
Annyi tehát bizo-
nyosnak tekinthe-
tő, hogy Miskolc 
1376-ban már 
mezőváros volt. S 
mivel Nagy Lajos 

királyunk 1365-ben cserélte el egyik 
dunántúli birtokát Miskolcért, így 
vélhetőleg ebben az időszakban ado-
mányozott a településnek mezőváro-
si rangot.

Nehezíti a pontos meghatározást 
az is, hogy Miskolcot 1544-ben a tö-
rökök felégették, elpusztult a város 
akkori „levéltára” is, az addig kapott 
kiváltságok dokumentumaival. To-
vább árnyalja a képet, hogy Kubinyi 
András jeles történészünk, a közép-
kori városfejlődés első számú hazai 
szakértője, az észak-magyarországi 
városok középkori fejlődéséről szó-
ló munkájában azt írta, hogy Mis-
kolcot 1366-ban posessióként (tehát 
birtok, falu) írták össze. Ez nem fel-
tétlenül jelenti azt, hogy még ekkor 
is falu volt, a jogok és kiváltságok 
megadása és elfogadása - mint em-
lítettük - hosszabb folyamatot vett 
igénybe. Miskolc tehát vélhetőleg 
az 1360-as évek közepén kaphatott 
Nagy Lajostól mezővárosi rangot, s 
ennek idén, 2015-ben, 650 éve.

       soMorjAi LeheL

A miskolci fekvőbeteg-ellátás tör-
ténete a 13. századig nyúlik vissza, 
amikor a tapolcai monostor mel-
lett már működött egy ispotály. 

Ezek évszázadokig tulajdonkép-
pen szegényápoldák voltak, mert 
a módosabb betegeket otthonuk-
ban fektették és gyógyították. Az 
ápolda fenntartását az alapítványi 
földbirtokból származó jövedelem 
biztosította, amit később különbö-
ző hagyatékok, bírságolások pénzei 
pótoltak ki. Az ápoldában a bencé-
sek végezték a gyógyító munkát, a 
magister hospitalis irányításával. 
Az idők folyamán egyre több orvos 
érkezett ide a királyi kísérettel, pél-
dául Radlica János, Nagy Lajos or-
vosa, Cellini Jakab, Károly Róbert 
orvosa, Baptista Canano, Beatrix 
királyné orvosa. A helyiek között 
megemlíthető Fichtel János és Se-
bestyén mester. Az ispotály a mo-
hácsi csatát követő trónviszályok 
idején megsemmisült, Bebek Ferenc 
protestáns főúr romboltatta le.

A 15. században már működött 
a mindszenti apátsági ispotály is. 
(Mindszent akkoriban Miskolc 
szomszédságában fekvő önálló, bár 
a várostól sok szállal függő falu 
volt, csak 1879-ben csatolták Mis-
kolchoz). Az intézményt a város 
támogatta büntetéspénzekkel, el-
kobzott élelmiszerekkel, de az ado-
mányok is fontosak voltak és évi 
beosztással 22 zsellér tartozott szol-
gálattal az ispotálynak. A 18. szá-
zadban Bük András alispán kezde-
ményezésére új ispotályt építettek a 
régi helyén (1761. július 9-én tették 

le az alapkövét). Az épület – a mind-
szenti templom melletti földszintes 
épület – ma is áll.

A következő – katonai – kórház 
(nosokomium militare) a Tetemvá-
ron épült, amit a medicus praesi-
darius vezetett. 1849-ben Kubicza 
Mihály orvos, Csajka Lajos sebor-
vos-mester és dr. Fischer Adolf gyó-
gyítottak benne. A Chevra Kadis-
ha zsidó jótékonysági egylet a zsidó 
betegek részére alapított 1830-ban 
négyszobás, tízágyas – ingyenes – 
kórházat a mai Palóczy utcán (1843-
ban leégett). Emellett működött a 
katolikus ispotály, a reformátusok 
ispotálya, és a megyei fogdában is 

volt tizenhét ágy az 
elhagyott betegek ré-
szére. A 18. század 
elejétől működött a 
miskolci görög kom-
pánia xenodochiuma, 
amely az 1848–49-es 
forradalom és szabad-
ságharc idején vallásra 
és felekezetre való te-

kintet nél- kül végezte a gyógyító 
munkát. Az épület a Szenthárom-
ság ortodox templom mellett ma is 
áll. Az újabb városi szegényápolda 
1867-ben jött létre a Győri kapuban, 
alapítója, vezetője Bükk Zsigmond-
né Sebe Teréz volt. Egyebek mellett 
vakokat, siketeket, elmebetegeket 
ápoltak itt. Az első világháború ide-
jén a 10-es honvédlaktanyához tar-
tozott. A háború után már egyre 
alkalmatlanabb volt a feladata ellá-
tására, de felújítását vagy újjáépíté-
sét a második világháború meghi-
úsította, s csak az 1950-es években 
számolták fel. (Folytatjuk) 

A kÉpek iLLusztrációk

(1. rész)
MiskoLc egÉszsÉgügyÉNek tÖrtÉNete

emlékezés, identitás 
MiskoLc városi rANgjáNAk 650 Éve 
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A Miskolci Jegesmedvék és Ma-
joross Gergely eddigi vezetőedző 
közös megegyezéssel szerződést 
bontott, így a csapat új trénerrel, 
Mayer Péterrel (képünkön) vág 
neki a MOL Liga következő sze-
zonjának.

Ismét magyar, sőt saját nevelé-
sű vezetőedzőnek szavaztak tehát 
bizalmat a Miskolci Jegesmedvék 
vezetői. Mayer Péterrel kétéves 
szerződést kötött a klub menedzs-
mentje.

A klub tájékoztatása szerint, 
olyan fiatal, magyar edzőt sze-
rettek volna az immár aranycsa-
pat élére, akit szakmai felkészült-
sége és egyéb vezetői képessége is 
alkalmassá tesz, hogy irányításá-
val a tavalyihoz hasonló sikeres 
szezont érhessen el a klub. Hosz-
szas tárgyalások után végül Mayer 
Péterrel állapodtak meg, aki jelen-

leg is a Jegesmedvék szakmai igaz-
gatója. Korábban már kétszer is 
volt vezetőedzője a klubnak hosz-
szabb-rövidebb ideig, ám az akko-
ri körülmények, lehetőségek jelen-
tősen elmaradtak a mostaniaktól. 
A klub vezetői bíznak benne, hogy 
a most kialakításra kerülő kerettel 

Mayer Péter meg tudja valósítani 
szakmai elképzeléseit és újabb si-
kerekre vezeti a Jegesmedvéket.

Gőzerővel folyik a Miskolci Je-
gesmedvék új keretének összeállí-
tása is. A Macik sikereiben óriási 
szerepet játszott a kitűnő védeke-
zés, amelyből alaposan kivette ré-
szét Gőz Balázs és Vojtkó Mátyás. 
A napokban mindketten újabb egy 
évre elkötelezték el magukat a Je-
gesmedvékhez. Az Egyesült Ál-
lamokból szerződött a Jegesmed-
vékhez Justin Cseter, valamint a 
32 éves Jon Booras. Három korábbi 
MOL Liga bajnok és Kontinentális 
Kupa “veterán” - Galanisz Nikand-
rosz, Somogyi Balázs és Pavuk At-
tila is szerződést írt alá a Maciknál. 
Láda Balázs és Miskolczi Márk is 
ellátta kézjegyével a jövő évi szer-
ződését, a klubvezetés reményei 
szerint hamarosan újabb bejelenté-
seket várhatók.

Idén csaknem hétszázan álltak a 
rajtvonalhoz nemrégiben, a 23. 
Bükki Hegyi Maratonon. Általá-
ban Ausztráliából, Etiópiából, Uk-
rajnából jönnek ilyenkor futók, az 
idei megmérettetésre Argentínából 
és Csehországból is érkeztek. 

A Kissgyörgy Ádám nevét viselő, 
terepfutó emlékversenyt több kategó-
riában rendezték meg, így edzettség-
től függően indulhattak a versenyzők 
a 42,2 kilométeres Miskolci Maraton 
nevű távon, de a Minimaraton 3,5 ki-
lométeres szakaszán is. Aki nem akart 
futni, az természetesen a hagyomá-
nyokhoz híven túrázhatott a legrövi-
debb távon. A férfiak között a legjobban 
a miskolci Karlowits-Juhász Tamás, Né-

meth Csaba és Papp Gergely teljesített.
A kondenzgyík maratont idén ne-

gyedik alkalommal rendezték meg a 
Bükkben. A verseny központja a ki-
rályasztalon volt. Az idei versenyen 
ötvennel többen indultak, mint ta-
valy, összesen kettőszázhetvenen áll-
tak a rajtvonalhoz kerékpárjaikkal. Itt 
volt a tavalyi bajnok, a belga Wouter 
Cleppe, aki idén ugyan nem döntötte 
meg a pályacsúcsot, mégis megnyerte 
a leghosszabb távot. Tomas Hausert, a 
Szlovák Nemzeti Bajnokság győztesét 
idén Medgyes Gábor előzte le keve-
sebb mint három perccel ötvenhat ki-
lométeren. Jól tekertek a miskolciak is, 
így Kiss Attila és Jordán Soma is első 
helyezett lett saját kategóriájában, míg 
Flaskó Szabolcs a második.

Igen régi, 1991-ben kiadott tájfutó 
térképen rendezték meg a rádi-
ós tájfutó Budapest bajnokságot a 
Budai-hegységben, Nagykovácsi 
környékén. Ez volt az idei negyedik 
hazai válogatóverseny, ahol a ma-
gyarok az augusztusban, a csehor-
szági Marianské Láznéban sorra 
kerülő XX. Európa-bajnokságra 
készülhettek.

A korábbi évekkel ellentétben ez-
úttal a 4 világbajnoki szám helyett 
csak a két klasszikust, a rövid (RH) 
és az ultrarövid (URH) hullámút bo-
nyolították le. A terepen való hala-
dást a nagy őszi orkán miatt a földre 
letört rengeteg faág is roppant meg-

nehezítette. A nyitó URH verseny-
ben a miskolci Kovács Attila Gábor 
is főként emiatt kényszerült igen las-
sú tempóra. Teljesítménye csak a do-
bogó árnyékába, a negyedik helyre 
lett elegendő az M60 kategóriában, 
László Károly (Puskás Tivadar Rádi-
óklub, Budapest), Nagy Béla (Sarkadi 
RK) és Szűk Zoltán (FMV RK, Buda-
pest) mögött.

A másnapi RH összecsapáson 
ezért inkább az erdei utakat válasz-
totta futóútvonalként. Ez a megmé-
retés már jobban sikerült a miskolci 
Európa-bajnoknak, aki az idén vé-
gig kitűnő formát mutató válogatott 
csapattársát, László Károlyt 3 percre 
megközelítve ezüstérmet szerzett.

A Miskolci Egyetem körcsarno-
kában rendezték meg hétvégén az 
NB II-es férfi kosárlabda-csapa-
tok háromnapos osztályozóját. A 
MEAFC mellett a szigetszentmik-
lósi, egy fővárosi és egy debreceni 
gárda mérte össze tudását. A cél az 
NB I/B-s tagság volt, a miskolciak 
a harmadik helyen végeztek. 

A pesti bajnok nagy csata után, 
végül hosszabbításban győzte le a 
MEAFC-ot szombaton, így a va-

sárnapi mérkőzésektől függetlenül 
megnyerte a négyes tornát. Miután 
ezzel eldőlt az NB I-es feljutás kérdé-
se, néhány miskolci játékos látható-
an elvesztette motivációját az utolsó 
mérkőzésre. A Debreceni Egyetem 
csapatától elszenvedett, vasárnapi ve-
reség pedig a harmadik helyet jelen-
tette a miskolci együttesnek. A tornát 
a MAFC-Martos együttese nyerte. 
Második a DKA-DEAC, harmadik a 
MEAFC csapata, míg negyedik a Szi-
getszentmiklós együttese lett.

CSak az egyik Sikerült

Új vezetőedző, új igazolások a Jegesmedvéknél Bronzérmes lett a MEAFC

Bükki MArAton és kondEnzgyík Jól szerepeltek  
a miskolciak

Hétfőn megkezdte a felkészülést az 
OTP Bank Liga következő kiírására 
a DVTK. Közben bejelentették, hogy 
Diósgyőrbe szerződik a kétszeres 
magyar bajnok, 18-szoros magyar 
válogatott védő Lipták Zoltán. 

– Minden percet ki kell használni, 
hogy már az első fordulóra a „top”-on 
legyünk, nincs sok idős az ismerkedés-
re – nyilatkozta az edzés előtt Bekő Ba-
lázs. A DVTK új vezetőedzője kiemelte, 
tisztában van vele, milyen tradíciókkal 
bír a diósgyőri csapat, és azt is pontosan 
tudja, hogy az ország egyik legnagyobb 
szurkolótáborával rendelkező klubjá-
hoz szerződött. Nincsenek tehát kétsé-
gei, mekkora elvárásoknak kell Diós-

győrben megfelelni 
– a keret azonban 
véleménye szerint 
adott ehhez. - Egy véde-
kezésben és támadásban egy-
aránt agresszív, céltudatos játékot sze-
retnék látni a csapattól – fogalmazott. 
Hangsúlyozta, mindig a győzelemre 
kell törekedni, bár nyilván az ellenfelek 
sem tétlenkednek majd. Az igazolások-
kal kapcsolatban az új tréner elmondta, 
a vérfrissítés mindig pozitívan hat egy 
csapat életében. Bízik benne, hogy sike-
rül olyan játékosokat leigazolni, akik új 
lendületet adnak a többieknek. – Köz-
tudott, hogy szeretek fiatalokkal, ma-
gyar játékosokkal dolgozni. Ha pedig 
külföldi játékost foglalkoztat egy csa-

pat, akkor annak olyannak kell lennie, 
aki húzza is a szekeret. Nagyon bízom 
benne, hogy nálunk ez jól fog működni 
– tette hozzá a vezetőedző.

A bajnokságig hátralévő időben napi 
két edzéssel vág bele a csapat a munká-
ba. Aztán irány Bükfürdő, ahol komoly 
edzőmérkőzéseket játszanak. Annyi 
már bizonyos, hogy június 23-án a szlo-
vák másodosztályú Rimaszombat lesz 
az ellenfél, de sajtóinformációk szerint 
osztrák és orosz ellenfelekkel is meg-
mérkőzhetnek majd a piros-fehérek.

MEgkEzdtE A FElkészülést 
A dVtk
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10 Miskolci NaplóHirdetés

június 17–23.

 ÚJABB RENDKÍVÜLI AKCIÓ  
COOP ABC, COOP SZUPER ÜZLETEINKBEN!

Előhűtött  
csirkeszárny         

1 kg  
(baromfit árus. üzl.)     

529 Ft

Előhűtött  
sertéslapocka      

1 kg,  jún. 18–20-ig  
(tőkehúst árusító  

üzletekben) 

 999 Ft

Előhűtött  
sertéscomb        
1 kg,  jún. 18–20-ig  

(tőkehúst árusító  
üzletekben)     

1099 Ft

Sága sajtos tavaszi pulyka rolád 1 kg 1499 Ft
Big Milk vanília jégkrém  1 l 599 Ft
COOP ásványvíz dús, mentes, enyhe, 1,5 l, egységár: 32,66 Ft/l 49 Ft

Hűségét most a 20 éves COOP megjutalmazza!  
Vásároljon 60% kedvezménnyel Lock&Lock edényeket!  

Részletek az üzletekben kihelyezett plakátokon!

Fáy András Görögkatolikus Közgazdasági Szakközépiskola

OKTATÁSI REFORM A FÁY ANDRÁS GÖRÖGKATOLIKUS 
KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁBAN
EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATON NYERT TÁMOGATÁST A MISKOLCI SZÉKHELYŰ  
SZAKKÖZÉPISKOLA, AMELY SORÁN AZ OKTATÓK A TANULÓK FEJLESZTÉSÉT SEGÍTŐ 
TEVÉKENYSÉGEKBEN VEHETTEK RÉSZT. 

A TÁMOP-3.3.10.A – Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázat-
ban, a „Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek” elnevezéssel közel 50 millió Ft 
támogatásban részesült a Fáy András Görögkatolikus Közgazdasági Szakközépiskola. A nagy-
szabású pályázat több célt is kitűzött maga elé.

Célja volt egyrészről a pedagógusok továbbképzése, így a tanárok olyan fejlesztéseken vettek 
részt, mint a Korszerű horizontális és munkavégzési kompetenciák fejlesztése és a Pedagógiai 
kompetenciák erősítését támogató korszerű ismeretek, melyekkel alapképességeik és személyi-
ségük fejlődése mellett egyéni hatékonyságuk is növekedett. A szervezetfejlesztés szűkebb érte-
lemben a tanári kar, tágabb értelemben az egész munkaszervezet professzionálisabb működését 
segítette elő.

Az iskola hátrányos helyzetű térségben fekszik, ezért a projekt legfontosabb célja a gyerme-
kek fejlesztése és támogatása volt. Ez más szervezetekkel összehangoltan valósult meg: a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködésben pályaorientáci-
ós workshopot és tanácsadást tartottak a pedagógusok, de cél volt a jó kapcsolat kialakítása a 
munkaügyi központtal és a térségben elhelyezkedő potenciális munkáltatókkal is. Kiemelt jelentő-
ségűként kezelte az iskola a kooperáció kialakítását felsőoktatási intézményekkel (pl. Görögkato-
likus Egyetemi és Főiskolai Kollégium), ezen belül is a roma szakkollégiumi hálózattal. Mindebbe 
a szülők is bevonásra kerültek és a rendszeres kapcsolattartás céljából nyílt és családi napokon 
vehettek részt.

A megvalósítás érdekében a pedagógusok és mentorok szakmai és mentális felkészítése is 
megtörtént, többek közt módszertani továbbképzés és szupervíziós támogatás révén. Ez lehe-
tővé tette, hogy a lehető legnagyobb szakmai tudással, valamint empatikusan viszonyuljanak a 
diákokhoz. Elérhetővé vált, hogy kialakuljon egy befogadó légkör, ami a bizalom kiépülése mellett 
segíti megelőzni a tanulók kimaradását az iskolából. Az intézmény jól felkészített, gondolkodó, 
művelt és szakmailag biztos tudású fiatalokat kíván nevelni, amelyhez ez a pályázat is támogatást 
nyújtott.  

Az Európai Uniós támogatás összege: 49,96 millió Forint

l  Budapest te csodás,  
reptérlátogatással:   
július 11. – 5.000 Ft/fő

l  esztergom-Visegrád- 
szentendre: 
július 18. – 7.500 Ft/fő

l  nagykároly-szatmár- 
németi-kaplony- 
koltó-nagyBánya:  
július 25–26. – 19.000 Ft/fő

l  zágráB-plitVicei taVak:  
augusztus 22–23. – 29.000 Ft/fő

l  aradon  
a történelem nyomáBan:  
augusztus 29. – 8.500 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

.



A hagyományoknak meg-
felelően, a II. Rákóczi 
Ferenc Megyei és Váro-
si Könyvtár Lévay József 
Muzeális Könyvtára is 
csatlakozik június 20-án, a 
Múzeumok Éjszakája mis-
kolci programjaihoz. 

A Mindszent tér 2. szám 
alatt, a Szabó Lőrinc Idegen 
Nyelvi Könyvtárral egy épü-
letben, a volt Doleschall-kúria 
földszintjén működő intéz-
mény udvari zenés és kézmű-
ves programokat, rendhagyó 
könyvtárlátogatást kínál. Ez 
most kiegészül Szabó Lőrinc 
áthelyezett szobrának újraa-
vatásával.

Este 6 órakor útjára in-
dul az első csoport, majd 
este 11 óráig óránként kö-
veti a többi. A látogatók 
különleges régiségekkel, 
történetekkel ismerkedhet-
nek meg, s ha most iratkoz-
nak be, fél áron lehetnek 

tagjai a miskolci könyvtári 
hálózatnak.

 A Lévay József Muzeális 
Könyvtár ősének az 1560 
körül alapított miskolci re-
formátus iskola könyvtára 
tekinthető. A 42 ezer kötet-
nyi állományban több mint 
17 ezer muzeális dokumen-
tum található. Hangsúlyt 
kap a névadó Lévay József 
hagyatéka, azon belül is az 
1830-as években keletkezett 
irodalmi diákmunkák. A 
csoportok bejárják az egész 
muzeális könyvtárat, olyan 
tereket is, ahová máskor 
nem lehet bejutni. Szabad 
fotózni és még ajándékot is 
kapnak a látogatók. Az ud-
varon könyvkészítő és más 
szórakoztató kézműves fog-
lalkozással várják a kicsiket 
a könyvtár munkatársai. A 
színpadon kedvelt művé-
szek lépnek fel, biztosítva az 
igazi „muzéji” hangulatot. 
Minden program ingyenes.

Irodalom a nem-irodal-
mi online terekben – „Iro-
dalom a közösségi oldala-
kon, a blogokban” címmel 
rendezi meg műhelytáborát 
a Spanyolnátha művésze-
ti folyóirat július 20 és 23 
között Tiszaörs-fürdőn. Az 
SPN Műhelytábor a kortárs 
irodalommal foglalkozók – 
legyenek azok alkotók, és/
vagy az irodalommal kap-
csolatban álló pedagógu-
sok, hallgatók, diákok – és 
az irodalomszervezésben 
köz reműködők számára 
meg vitatásra felajánlja az 
online irodalmat érintő leg-
fontosabb kérdéseket, a nem 
irodalmi terekben zajló iro-
dalmi történéseket. Délelőtt 
előadások és műhelyfoglal-

kozások zajlanak, délután 
ill. kora este lehetőség nyí-
lik saját művek felolvasásá-
ra, és egyéb művészeti pro-
dukciók bemutatkozására 
is. A tábor megrendezésé-
nek a helyszíne, a tiszaörsi 
termálfürdő. Előadók, mű-
helymunka-vezetők: Dicső 
Zsolt, Géczi János, Petőcz 
András, Szalai Zsolt, Szká-
rosi Endre, Vörös István, 
valamint Berka Attila, a 
Spanyolnátha főmunkatár-
sa és Vass Tibor főszerkesz-
tő. Jelentkezni Vass Nórá-
nál, a tábor szervezőjénél, 
projektvezetőnél a vassn@
gmail.com, ill. a 309493035 
telefonszámon lehet. Rész-
letes információ: www.spa-
nyolnatha.hu. 

Június 26-27-28-án első 
ízben rendeznek könnyű-
zenei fesztivált az MVSC 
pályán. A három napos 
rendezvénysorozaton a 
család valamennyi tagja 
találhat magának kikap-
csolódást.

A programot június 26-án, 
pénteken 15 órától hagyo-
mányőrző egyesületek kez-
dik, majd az est folyamán Dér 
Heni, a By The Way, Korda 
György és Balázs Klári szó-
rakoztatja a közönséget. A ze-
nés produkciókat tűzzsonglőr 
bemutató követi, az éjféli ka-
puzárásig. A szombati nap a 
sport jegyében indul, 10 órától 
Zumba óra lesz Angyal And-
rással, majd vízi foci bajnok-
ság kezdődik, amelyre hatfős 
csapatok jelentkezését várják. 
A színpadon gyermekmű-
sorok szórakoztatnak és lesz 
tehetségkutató verseny is. A 
délutáni fellépők között ott 

lesz Tóth Vera, Radics Gigi, 
Zséda, majd after party indul, 
egészen éjjel két óráig. Vasár-
nap 11 órától kezdődnek a 
gyermekműsorok a színpa-
don, lesznek ügyességi vetél-
kedők a kilátogatóknak, 17 
órától Karda Beáta, 18.30-tól 
Tóth Gabi, 19.30-tól Caramel 
ad koncertet. A fesztivál ideje 
alatt lesz még állatsimogató, 
kézműves vásár, emellett köz-
biztonsági és drogpevenciós 
előadások és kiállítás várja a 
kilátogatókat. Bővebb infó: 
www.nyarifesztmiskolc.hu

112015. június 20. | 25. hét | XII. évfolyam 25. szám
Miskolci Napló – A város lapja

programajánló
program/közélet

Június 20-án a Diósgyőri 
vár Szent Hedvig kápolná-
jában Lipcsák János mind-
szenti káplán mutat be 
szentmisét 14 órai kezdet-
tel. Június 21-én 11 órakor 
mutatja be gyémántmiséjét 
Holczer József kanonok, ny. 
plébános, pappá szentelése 
60. évfordulóján a selyemré-
ti Szent István templomban.

Június 24-én,18.30 órai 
kezdettel Ferenc pápa „Ez a 

gazdaság öl” című könyvé-
ről tart előadást Baritz Laura 
domonkos szerzetes a Fényi 
Gyula Jezsuita Gimnázi-
um Fényi-termében. Június 
28-án 10 órakor kezdődik 
a mindszenti templom Pé-
ter-Pál búcsúja. Ugyancsak 
ezen a napon 10 órakor mu-
tatja be első szentmiséjét a 
nemrégiben pappá szentelt 
Strahl Péter az újdiósgyőri 
Szent Imre templomban.

Egyházi hírEk, EsEményEk

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
Június 22. | 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

június 23. | kedd 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 Sportpercek 19.00 Mis-
kolc Ma ism. 19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthírek 19.23 ProgramPont 19.30 MJJSE-Érsekúj-
vár jégkorong döntő 4. meccs ism. 21.45–06.00 Képújság

június 24. | 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

június 25. | 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

június 26. | 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

június 27. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 18.00 Krónika, heti 
hírösszefoglaló 18.17 Időjárásjelentés 18.25 Promenád ism. 19.00 Krónika ism. 19.17 Időjárás-
jelentés 19.25 Sportpercek ism. 20.00 Krónika ism. 20.17 Időjárásjelentés 20.30 Film 22.30–
07.00 Képújság

június 28. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 10.30 Képújság 15.00 Mérkőzés 
18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 18.28 Mély(k)víz 19.00 Krónika, hírösszefoglaló 19.30 Hely-
zetkép ism. 20.30 Krónika, hírösszefoglaló 20.55-07.00 Képújság 

Egy jeggyel hét helyszínre, közel 40 ren-
dezvényre és öt új kiállításra invitálja 
a látogatókat a Herman Ottó Múze-
um és a Miskolci Galéria június 20-
án, a Múzeumok Éjszakáján délután 
16 órától egészen éjfélig. Játszóház, 
kreatív játékok, mesekalandtúra, is-
meretterjesztő előadások, szabadté-
ri fényfestés, diaporáma-bemutató, 
különös tárlatvezetések, koncertek, 
táncház - ezekre, és még sok más 
izgalmas programra várják az érdek-
lődőket a Herman Ottó Múzeum 
központi épületének képtárába, 
a Pannon-tenger Múzeumba, a 
papszeri kiállítási épületbe, a 
Herman Ottó Emlékházba, a Rá-
kóczi-házba, a Színészmúzeum-
ba, és a szentléleki pálos kolos-
tor romjaihoz.

Rákóczi-ház
17 óra. ÉLET-MŰ-RÉSZEK IX. – DROZS-

NYIK SOK-K-K!! DROZSNYIK IST-
VÁN KÉPZŐMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA. 
Megnyitja: Sárkány Győző Feren-
czy Noémi díjas, Érdemes Művész, a 
MAOE alelnöke.

20 óra. AZ ELBUKÁS SZÉPSÉGE. PATAKI 
JÁNOS „kispataki” KIÁLLÍTÁSA. Meg-
nyitja: Tellinger András szerkesztő.

Színészmúzeum
18.30 óra. 15. LÉGYOTT – BARTÓK PLUSZ 

FORDULTA című kiállítás és a Bartók 
plusz fordulta művészkönyv bemuta-
tója. Megnyitja: Vass Tibor József At-
tila-díjas költő, képzőművész.

19.30 óra. „EGY KIS ÉDES FÉLHOMÁLY-
BAN” - TOLNAY KLÁRI MOZIJA filmp-
lakátkiállítás. Megnyitja: Góg Laura 
színháztörténész. 

Diósgyőri Kézműves Alkotóház
Június 21. 17-19 óra között. Rézdudások 

Bálja 2. - falusi és polgári társastán-
cok rezesbandával. Táncmester: Göcz 
Roland. Zene: Rézdudások - Ács Gyula 
és Csiszár István vezetésével. 

Diósgyőri vár
Június 20. 18.30 órától különleges éj-

szakai programokkal várja a láto-
gatókat a Diósgyőri vár. A látogatók 
előtt megelevenednek a középkori 
várhoz kapcsolódó történelmi ala-
kok, a tárgyak pedig rendhagyó mó-
don mesélik majd el történetüket. 
A felső várudvarban reneszánsz 
táncház és tűzzsonglőrök világítják 
be az éjszaka sötétjét, a vár közép-
kori falai között pedig a látogatók 
lámpával eredhetnek a királyok és 
lovagok nyomába.

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár 
Június 23. 10.30 óra. A szögligeti Fecske. 

Író-olvasó találkozó Fecske Csaba Jó-
zsef Attila-díjas költővel.

Kassai úti Rónai Ferenc Általános 
Iskola

Június 27. 14–21 óráig. IV. Péter-Pál-na-
pi mulatságok. Mások mellett fellép 
a Metrum All Stars zenekar, Eperje-
si Erika és Jenei Gábor, Péter Szabó 
Szilvia, Attila és a Magic Of Music, a 
Miskolci Musical- és Dalszínház. Lesz 
kirakodóvásár, játszóház, arcfestés, 
ugrálóvár. A regisztrált látogatókat 
sült kolbásszal és egy pohár sörrel 
várják. A Szentpéteri kapu lakói (10. 
választókerület) lakcímkártya felmu-
tatásával regisztrálhatnak a József 
Attila Könyvtárban június 22 és 26 
között, hétfőtől péntekig. 

Varga lászló, országgyűlési képviselő, csalá-
di nappal egybekötött lakossági fogadóórát tart 
Miskolcon, a Tizeshonvéd utcai játszótér mel-
lett június 21-én (vasárnap) 9-12 óra között és a 
Kuruc-Árpád utcák közötti játszótér mellett június 21-én 
(vasárnap) 14-18 óra között.

Tompa sándor, önkormányzati képviselő, lakos-
sági fogadóórát tart 2015. június 30-án (kedden), 
10-12 óráig a DK Info Pontban (Arany Corvin Üz-
letház, földszint, Arany János út 11-13. sz. alatt).

lakossági FogaDóóra

miskolci nyári Fesztivál!

hirdetés

Várható nyári  
szolgáltatási szünetek

A MIHŐ Kft. folyamatos és kifejezetten felhasználóbarát 
célkitűzése, hogy a távhőszolgáltató rendszer szolgálta-
tás-kieséssel járó nyári karbantartási munkálatait a lehető 
legrövidebb idő alatt elvégezze. Ennek eredményekép-
pen – az elmúlt évek hosszan elhúzódó karbantartási ide-
jéhez viszonyítva – már a nagy városrészeket érintően is 2 
napra csökkent a nyári karbantartási időszak.

2015-ben az alábbi területen, az alábbi időpontban 
várható szolgáltatási szünet a távhőszolgáltató rend-
szeren:

AVAs, belVáros Városrész:
Az avasi és belvárosi városrészben a gázszolgáltatás szü-

neteltetésével egyidejűleg

2015. június 23-án 0.00 órától 
előreláthatólag

2015. június 24-én 24.00 óráig

szünetel a használati-melegvíz szolgáltatása. Ebben az 
időszakban végzi a MIHŐ Kft. a távhőrendszer karbantar-
tási munkálatait.

Diósgyőr Városrészben:
Diósgyőr városrészben a nyári karbantartás miatt 

2015. augusztus 25-én 08.00 órától 16.00 óráig

szünetel a használati-melegvíz szolgáltatás.

bulgárfölD Városrészben:
Bulgárföld városrészben a nyári karbantartás ideje 

alatt sem várható a szolgáltatás szüneteltetése.
A városrészt érintő karbantartási időpontokon kívül 

egyes hőközpontoknál, vagy kisebb ellátási területeken le-
het néhány órás szolgáltatási szünettel járó karbantartás.

múzEumok éjszakája 
a könyVTárban is

2015spanyolnáTha 
MŰhELyTábOR

Június 17-én a szerzetesek szétszóratásának emléknapján koszorúzási 
ünnepséget rendezett a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének mis-
kolci csoportja a minorita rendház falán elhelyezett emléktáblánál.
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Június 15-én volt az utolsó tanítási nap. Miskolcon összesen 26196 diák számára zárult le az idei tanév, közülük 3621 fejezték be ta-
nulmányaikat az adott intézményben. Az általános iskolákból 8164 gyermeknek csengettek ki, közülük 947-en végzősök. A városi gim-
náziumokban 3252 diák kezdte meg a vakációt – 721-en végzősök - a szakképző iskolák 14753 tanulójából pedig 1953 fejezte be idén 
a tanulmányait. A gimnáziumi és szakképző iskolai végzős tanulók számára az utolsó tanítási nap április 29-e volt, ők érettségi illetve 
szakmai vizsgákon vesznek részt. A többiek mehetnek nyaralni, táborba, vagy könnyed nyári diákmunkára.               Fotó:  Mocsári L.

A sajóba fulladt egy fiatal
Csak a holttestét találták 

meg annak a tizennyolc 
éves fiatalnak, aki Szirma-

besenyőnél merült el a Sajóban június 13-án, délután. Szemtanúk 
szerint a fiú úgy gondolhatta, sekély a folyó, így a parthoz kö-
zel sétált a vízben, ami váratlanul elragadta. A helyszínre riasz-
tott Spider mentőcsoport tagjai keresőkutyákkal és műszerek-
kel vizsgálták át a folyó vizét a szirmabesenyői szakaszon, majd 
tovább bővítették a kutatási területet. Nem sokkal vasárnap este 
nyolc óra után érkezett a jelzés, hogy holttestet találtak, amit a 
rendőrség helyszínre érkezését követően kiemeltek a vízből. Az 
elhunyt személyt lapzártánkkor még nem azonosították, de min-
den bizonnyal a 18 éves fiatalember holttestét találták meg. 

Villamos ütközött 

Villamos és egy Fiat személygépkocsi ütközött csütörtö-
kön délelőtt, valamivel tíz óra után Miskolcon a Király és Baj-
csy-Zsilinszky utcák kereszteződésében. Információink szerint 
személyi sérülés nem történt, de a villamos egy darabig a tel-
jes útszakaszt elzárta, torlódás alakult ki, a helyszínelés idején a 
forgalom rendőri irányítás mellett haladt.

templomba tört be
Két órán belül fogták el a 

rendőrök azt a nőt, aki jú-
nius 12-én befeszítette az 
egyik miskolci templom 
parókiájának ajtaját, majd onnan és a templomból különböző 
kegytárgyakat, használati eszközöket vitt el. A lopás bűntett el-
követésének gyanúja miatt indított nyomozás során, a bűncse-
lekmény elkövetésével gyanúsított G. Zoltánné 31 éves miskolci 
lakost hétfőn előzetes letartóztatásba helyezték, az eltulajdoní-
tott tárgyak egy részét is lefoglalták nála. 

Idős férfit raboltak ki
Rablás és lopás bűntett elkövetésének megalapozott gya-

núja miatt folytat büntetőeljárást a Miskolci Rendőrkapi-
tányság S. Zoltán 18 éves, V. Gábor 21 éves helyi lakosokkal 
és 15 éves fiatalkorú társukkal szemben. A két felnőtt férfi 
május 13-án délután Miskolcon, az Árok utcában bement 
egy 71 éves idős ember lakásába és pénzt követelt a sértettől. 
A támadók bántalmazták a nyugdíjast, majd erőszakkal el-
vették csaknem tíz ezer forintját. A nyomozás adatai szerint 
a két gyanúsított harmadik, 15 éves társával együtt Miskol-
con különböző ingatlanokba is betört, s különböző eszközö-
ket tulajdonított el. A Miskolci Rendőrkapitányság nyomo-
zói a Megyei Rendőr-főkapitányság Mélységi Ellenőrzési és 
Közterületi Támogató Osztály munkatársaival június 11-én 
azonosították, majd elfogták a 15 és 21 éves testvérpárt, aki-
ket előállítottak, korábban elfogott harmadik, 18 éves tár-
sukkal együtt bűnügyi őrizetbe vettek.

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) Eddig bátran kiállt amellett amiben 
hitt, de a sok negatív hang most elbizonytalaníthatja. Ne hagyja, 
hogy elvegyék a kedvét, kövesse a kitűzött céljait! Ezen a héten nem 

érdemes a sült galambot várni, akkor sem, ha jó lehetőségek kecsegtetnek.

Bika (április 21 - május 20) Óvatosan próbál a végére járni a 
dolgoknak, mert tudja, hogy egy másik személlyel történt dol-
gok az Ön élete alakulását is befolyásolhatják. Legyen tapinta-

tos, nehogy valaki úgy érezze, a magánéletében vájkál.

Ikrek (május 21 - június 21) Úgy érezheti, túl sok időt veszte-
get olyasmire, ami valójában nem okoz Önnek örömet. Az élet 
túl rövid, ne pazarolja az energiáit olyan dolgokra, amelyek biz-

tosan nem váltják be a hozzájuk fűzött reményeket.

Rák (június 22 - július 22) Ne hagyja, hogy valami elterelje a 
figyelmét, koncentráljon a lényegre, mert most minden azon 
múlik, hogy időben tudja-e érni a kitűzött célt. Ha hamarabb 

végez a kötelességekkel, több idő marad a pihenésre.

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Egy apró nézeteltérés-
ből parázs vita alakulhat ki, de nem szabad hagynia, hogy ez 
messzebbre menjen, mint amennyire szükséges. Uralkodjon 

az indulatain, nehogy valami olyasmit mondjon, amit később megbánhat.

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Egy tevékenysége sok-
kal tovább tart, mint ameddig indokolt lenne, ez pedig elveheti a 
kedvét a folytatástól. Pedig a nehezén már túl van, innen a köny-

nyebb rész jön. Gyors döntéseket kell hoznia, nem késlekedhet.

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Úgy dönthet, hogy 
nem vár tovább, nagy dologba vágja a fejszéjét, de bátraké a 
szerencse. Ha az út rögös is lesz, az eredmény mindent meg-

ér majd. Próbáljon a kellemetlen dolgokra már az elején megoldást találni.

Skorpió (október 24 - november 22) Hiába várja, senki nem 
kínálja tálcán a megoldást, és Önnek kell a válaszok után ered-
nie. Ha úgy érzi, hogy az most segít, nyugodtan lazítson egy ki-

csit, de közben azért mindig tartsa a szemét a kitűzött célon.

Nyilas (november 23 - december 21) Lehet, hogy nem volt tel-
jesen körültekintő. Úgy érzi, azok hibáztatnak a legjobban, akiknek 
a könnyebb út jutott, és nem kellett olyan akadályokkal megküzde-

niük, mint Önnek. Ne törődjön a negatív hangokkal, kövesse az álmait.

Bak (december 22 - január 20) Szeretne maga mögött hagyni 
valamit, amit régóta cipel magával a múltból. Ehhez azonban az 
kell, hogy tényleg le tudja tenni a terheket. Segíthet, ha van kinek 

kiönteni a szívét, néha olyasmit is meg kell tennie, amihez nincs kedve.

Vízöntő (január 21 - február 19) Nem csak egy jó ötlete 
lehet ma, de olyanokat is talál, akikkel meg tudja ezeket osz-
tani, így a dolog gyorsan gyümölcsözővé válhat. Minden egy-

bevág, hogy a dolgok innen a lehető legjobban alakuljanak.

Halak (február 20 - március 20) Ha úgy érzi, szüksége van 
egy kis szünetre, arra, hogy megálljon, és átgondolja a dol-
gokat, akkor ne féljen halasztást kérni. Jobb egy kicsit később 

célba érni, mint a rossz úton elindulni, s emiatt többet dolgozni.

Tapolcai strandfürdő

Legújabb rejtvényünkben a nemrégiben megnyílt, Miskolctapolcai Strandfür-
dő néhány attrakciójának neveit rejtettük el. Kérjük, a megfejtéseket együtt, 
legkésőbb 2015. július 1-jén éjfélig juttassák el szerkesztőségünkbe (3525 
Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.) vagy az info@mikom.hu e-mail címre. A helyes meg-
fejtést beküldők között egy négy személyre (két felnőtt, két gyermek) 
szóló, családi belépőt sorsolunk ki, a Miskolctapolcai Strandfürdőbe.
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Figyelemfelkeltő kampányba kezdett a Factory Aréna és a Za-
fír Ifjúsági és Művészeti Egyesület, a családon belüli erőszak 
visszaszorításáért. A norvég pályázati támogatással megvalósí-
tott, „Együtt-egymásért” elnevezésű akció keretében, június 15-
én és 16-án esernyőket festettek a Művészetek Háza előtt, há-
rom művészeti osztály diákjaival. 

A  hét fotója
Mocsári LászLó  
FeLVéteLe

„Együtt-egymásért”

Forró NyoMoN

VAkáció!


