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KeréKpárosoK a főutcán

„ReNdbeN,  
egyeztetve!”

A városvezetés, a Kerékpárosok Miskolci egyesü-
lete és az MvK zrt. illetékesei megállapodtak ab-
ban, hogy – figyelembe véve az európai nagyvárosi 
trendeket és a miskolci sajátosságokat – javasol-
ják a közgyűlésnek: új rendeletével tegye lehetővé, 
hogy a kerékpárosok a miskolci főutcán csak az út-
pályán haladhassanak, ott viszont mindkét irány-
ban! Kivételt képeznek a 12 éven aluli gyermekek, 
akik továbbra is kerékpározhatnak a járdán. 

vidám zenével, tánccal, közös énekléssel kezdődött meg a XX. 
borsodi Fonó pénteken kora délután, a Szent István téren. 
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Június 4. 

A nemzeti összetartozás napja 

Hirdetés

„sej-haj, fonóba...”

sok a lány valóba…”



A trianoni békeszerződést (béke-
diktátumot) 1920. június 4-én, bu-
dapesti idő szerint 16.32-kor írták 
alá a franciaországi Versailles-hoz 
tartozó Nagy-Trianon-kastély fo-
lyosóján, a La galérie des Cotel-
les-ben, az első világháborút lezáró 
Párizs környéki békeszerződések 
rendszerének részeként. A háború-
ban vesztes Magyarország (mint az 
Osztrák–Magyar Monarchia egyik 
utódállama) és a győztes antant 
szövetség hatalmai között létrejött 
szerződés meghatározta Magyar-
ország új határait is.

A trianoni békeszerződést a Ma-
gyar Királyság nevében, az 1920. 
márciusában Horthy Miklós által 
kinevezett Simonyi-Semadam kor-
mány képviseletében és felhatal-
mazásával Benárd Ágost, a magyar 
kormány népjóléti és munkaügyi 
minisztere, a küldöttség vezetője és 
Drasche-Lázár Alfréd rendkívüli kö-
vet és államtitkár írta alá. A válasz-
tás azért esett rájuk, mivel a rangos 
és közismert politikusok egyike sem 
akarta, hogy az ő nevéhez fűződjön 
a hazánkra nézve tragikus és máig 
ható következményekkel járó szer-
ződés aláírása. 

Az új határokat elvileg a Thomas 
Woodrow Wilson amerikai elnök ál-
tal megfogalmazott nemzeti elv alap-
ján jelölték volna ki. Ettől azonban 
stratégiai, gazdasági, közlekedési stb. 
szempontokra hivatkozva sok helyen 
eltértek, az új országhatárok egyálta-
lán nem követték a nyelvi, nemzeti-
ségi határokat. Sok esetben egységes 

tömbben élő magyar lakosságú terü-
leteket is elcsatoltak. A Magyar Ki-
rályság történelmi területének több 
mint kétharmada és magyar nemze-
tiségű lakosságának majdnem egy-
harmada a környező országokhoz 
került. Mintegy 3,3 millió magyar 
rekedt kívül az új magyar állam ha-
tárain. Az ország lakóinak száma 20 
886 487-ről 7 615 117-re csökkent. 
Valamennyi, az új határral párhuza-
mos út és vasút a határ túloldalára ke-
rült (főleg katonai okokból). Például 
az Arad-Nagyvárad-Szatmárnémeti 
út és vasút, a Csallóköz (a megma-
radt, összekötő utak nélküli sugaras 
szerkezet máig a magyar közlekedés 
egyik gondja). Így kerültek egybefüg-
gő magyar lakosságú tömbök is a ha-
tár túloldalára (például a Csallóköz, 
Székelyföld, az egykori Partium és 
Bácska egyes részei), noha legtöbb-
ször ki lehetett volna jelölni megfe-

lelő határt. A magyar termőföld 61,4 
százaléka, a faállomány 88 százaléka, 
a vasúthálózat 62,2 százaléka, a kié-

pített utak 64,5 százaléka, a nyersvas 
83,1 százaléka, az ipartelepek 55,7 
százaléka, a hitel- és bankintézetek 
67 százaléka került a szomszédos or-
szágok birtokába. A szerződés az új 
határok megállapítása mellett 35 000 
főben korlátozta a magyar hadsereg 
létszámát, megtiltotta légierő és ne-
hézfegyverek tartását.

A magyar tárgyalási stratégia alap-
vetően Magyarország területi integ-
ritásának megőrzését szerette volna 
elérni. Érveik az ország történelmi, 
földrajzi és gazdasági egységét igye-
keztek alátámasztani. Emellett a ma-
gyar delegáció kérte a népszavazás 
lehetőségét is, a szövetségesek ál-
tal sokat hangoztatott önrendelke-
zés és nemzetiségi elvre hivatkozva. 
A magyar küldöttség vezetőjének, 
gróf Apponyi Albertnek a beszéde 

sokakban nagy hatást keltett, mivel 
azonban a békeszerződést illetően a 
döntés már megszületett, érveit nem 
vették figyelembe. 

2010. májusában a magyar parla-
ment elfogadta a Fidesz kettős állam-
polgárságra vonatkozó javaslatát, 
amely hosszú idő után lehetőséget 
biztosított a határon túli magyarok 
honosítására. A parlamentben 344 
képviselő szavazott igennel, hárman 
nemmel (Gyurcsány Ferenc, Szanyi 
Tibor, Molnár Csaba, akkor vala-
mennyien MSZP-sek), öten tartóz-
kodtak (az MSZP-s Baracskai József, 
Oláh Lajos, Vitányi Iván, valamint 
az LMP-s Dorosz Dávid és Szabó Tí-
mea). A trianoni tragédiára emlékez-
ve június 4-ét a magyar országgyű-
lés 2010-ben a nemzeti összetartozás 
napjává nyilvánította.

Miskolcon már június 3-án 
megkezdődtek a nemzeti 
összetartozás napjának meg-
emlékezései.

Urmánczy Nándor erdélyi 
politikus, országgyűlési kép-
viselő 1925-ben hirdette meg 
az országzászló mozgalmat, 
amely a nemzeti összetartozás 
kifejező eszköze lett a cson-
ka Magyarország városaiban. 

Azt szimbolizálta, hogy az 
ugyanazon nemzethez tarto-
zók összetartozása akkor is 
megmarad, ha a közösségeket 
mesterséges határok választ-
ják el egymástól. 

A Feszty Árpád úti ország-
zászlónál Kovácsné Budai Má-
ria önkormányzati képviselő a 
Jókai Mór Református Általá-
nos Iskola diákjaival közösen 
emlékezett a békediktátumra. 

Hollósy András önkor-
mányzati képviselő, a Gyu-
la utcai Trianon-emlékműnél 
idézte fel a 96 évvel ezelőtti, 
tragikus történéseket. 

A nemzeti összetartozás 
napjának városi megemlékezé-
sét június 4-én, szombaton dé-
lelőtt tíz órától tartja Miskolc 
önkormányzata, a népkerti or-
szágzászlónál. A rendezvényen 
Mihályi Molnár László kassai 
történész mond beszédet, majd 
közös imára hívják a jelenlévő-
ket és koszorúkat helyeznek el 
az országzászlónál. 

Megemlékezést tartanak az 
alsózsolcai tájház udvarán is, 
június 4-én, 16.30 órai kezdet-
tel. Az ünnepségen Csöbör Ka-
talin országgyűlési képviselő, 
Alexa Gábor református tisz-
teletes és Brünner István al-
polgármester mond emlékező 
beszédet. 
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A magyar hősök emlékün-
nepét – más néven magyar 
hősök napját – május utolsó 
vasárnapján tartjuk azok-
ra a magyar katonákra és 
civilekre emlékezve, akik az 
életüket áldozták Magyaror-
szágért.

Az elesett magyar hősök 
emlékezetét először az első vi-
lágháború idején, 1917-ben ik-
tatták törvénybe. Abban az 
időben állt fel a Hősök Emlékét 
Megörökítő Országos Bizott-
ság, melynek feladata a telepü-
lések emlékmű-állítási prog-
ramjának lebonyolítása volt. 

A hősök emlékünnepét az 
1924. évi XIV. törvénycikk 
is rögzítette, mely kimondta, 
hogy „minden esztendő május 
hónapjának utolsó vasárnapját 
(...) a magyar nemzet minden-

kor a hősi halottak emlékének 
szenteli”. Ennek ellenére az 
ünnepet 1945-től, a kommu-
nista időszakban nem tartot-
ták meg. 

A rendszerváltás után újra 
lehetett ünnepelni az ele-
sett magyar katonákat, majd 

a 2001-ben elfogadott LXIII. 
törvény a korábbi ünnep körét 
hivatalosan is kibővítette min-
denkire, „akik a vérüket ontot-
ták, életüket kockáztatták vagy 
áldozták Magyarországért.”

Miskolc önkormányzata 
május 29-én a hősök temető-
jében tisztelgett az elesettek 
előtt. Városunk vezetői, a pár-
tok, intézmények, civil szerve-
zetek képviselői koszorút he-
lyeztek el az első és második 
világháborús hősök emlékmű-
veinél, a 65-ös emlékműnél, a 
hadifoglyok kopjafájánál, az 
56-os emlékműnél, a hősök te-
metője mellett lévő, volt közte-
metőben az I. világháború ál-
dozatainak emléktáblájánál és 
a cserkészek által a hősök tisz-
teletére állított kopjafánál. 

Tisztelgés az országzászlónál  
és a trianoni emlékműnél

A magyar hősök emlékünnepén

Részlet gróf Apponyi Albert magyar küldöttségvezető békekonferencia 
előtt elmondott beszédéből

…Ily nehéz és különös helyzet előtt állva, kérdezzük, hogy a fent említett 
elvek és érdekek mely szempontja váltotta ki ezt a különös szigorúságot Ma-
gyarországgal szemben? Talán az ítélkezés ténye lenne ez Magyarországgal 
szemben? Önök, Uraim, akiket a győzelem a bírói székhez juttatott, Önök 
kimondották egykori ellenségeiknek, a Központi Hatalmaknak bűnösségét és 
elhatározták, hogy a háború következményeit a felelősökre hárítják. Legyen 
így; de akkor, azt hiszem, hogy a fokozat megállapításánál a bűnösség foká-
val arányban kellene eljárni, és mivel Magyarországot sújtják a legszigorúbb 
és létét leginkább veszélyeztető feltételekkel, úgy azt lehetne hinni, hogy ép-
pen ő az, aki az összes nemzetek közül a legbűnösebb. Uraim! Anélkül, hogy 
e kérdés részleteibe bocsátkoznék, hiszen ezt benyújtandó okmányaink fog-
ják megtenni, ki kell jelentenem, hogy ezt az ítéletet nem lehet kimondani 
oly nemzet fölött, amely abban a pillanatban, amidőn a háború kitört, nem bírt teljes függetlenséggel és legfeljebb 
csak befolyást gyakorolhatott az Osztrák–Magyar Monarchia ügyeire és amely nemzet ezt, mint a legutóbb nyilvá-
nosságra hozott okmányok bizonyítják, fel is használta arra, hogy helytelenítse azokat a lépéseket, amelyeknek a 
háborút elő kellett idézniök.…

JúNius 4. – A NEMzETi összETArTozás NApJA
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A TripAdvisor a világ legnépsze-
rűbb közösségi turisztikai csa-
tornája, ahol a vendégek összeál-
líthatják nyaralásuk, pihenésük 
programját, egy csokorba foglalva 
a programlehetőségeket, a szállás 
és éttermi kínálatot egy-egy tele-
pülésen. 

Élményeiket pedig megoszthat-
ják másokkal és értékelhetik a szol-
gáltatások színvonalát. A portál im-
már hatodik éve nyújtja a rangos 
Kiválósági Tanúsítvány-díj elisme-
rést azoknak a létesítményeknek, 
amelyek folyamatosan nagyszerű 
értékeléseket kapnak az utazóktól a 
TripAdvisoron.

– Ez az elismerés hozzásegíti az 
utazókat, hogy olyan vendéglátóhe-
lyeket találjanak és foglaljanak le ma-
guknak, amelyek rendszeresen kiváló 

szolgáltatás nyújtanak. A TripAdvi-
sor fontos szerepet játszik abban, 
hogy az utazók megalapozott dönté-
seket hozzanak – mondta el Heather 
Leisman, a TripAdvisor iparági mar-
keting-igazgatóhelyettese.

Miskolcon a 2016-os Kiválósági 
Tanúsítványt 6 étterem és 4 attrak-
ció érdemelte ki: a Végállomás Bis-
torant, a Creppy Palacsintaház, a 
dűlő, a Zip’s brewhouse, a Cafe Frei 
és az Impresszó Étterem, valamint 
a barlangfürdő, Lillafüred, a Diós-
győri vár és a Bükki Nemzeti Park. 
Ezek közül Lillafüred és a Diós-
győri vár már 2015-ben is megkap-
ta az elismerést, 2014-ben pedig a 
barlangfürdő is a díjazottak között 
volt, ami azt mutatja, hogy a ven-
dégek szerint ezek a helyek évek óta 
folyamatosan kiemelkedő színvo-
nalú szolgáltatásokat nyújtanak.

Kiválósági tanúsítvány 
miskolci attrakcióknak

A városvezetés, a Kerékpárosok Mis-
kolci Egyesülete és az MVK Zrt. ille-
tékesei megállapodtak abban, hogy 
– figyelembe véve az európai nagyvá-
rosi trendeket és a miskolci sajátossá-
gokat – javasolják a közgyűlésnek: új 
rendeletével tegye lehetővé, hogy a ke-
rékpárosok a miskolci főutcán csak az 
útpályán haladhassanak, ott viszont 
mindkét irányban! Kivételt képeznek 
a 12 éven aluli gyermekek, akik to-
vábbra is kerékpározhatnak a járdán.

A tervezetről, amelyet Miskolc kép-
viselő-testületének a jövő héten esedé-
kes közgyűlése tárgyal majd, Molnár 
Péter KDNP-frakcióvezető tájékozta-
tott. Mint ismert, néhány héttel ezelőtt 
határozták meg a városatyák a főutcára 
való behajtás új rendjét és fogadták el a 
belvárosi közösségi terek rendészeti el-
lenőrzését szabályozó közgyűlési hatá-
rozatot.

Most újabb állomásához érkezett a 
Fidesz-KDNP képviselőcsoportjának 
a főutca és a belvárosi közösségi te-
rek rendjét védő intézkedéssorozata – 
hangsúlyozta csütörtöki sajtótájékoz-
tatóján Molnár Péter. Mint mondta, az 
elmúlt időszakban sem álltak le azok 
az egyeztetések, előkészületek, amelyek 
azt a célt szolgálják, hogy a főutcán még 
kulturáltabban lehessen az időt tölteni, 
a miskolciak többsége számára pedig 
még tolerálhatóbb legyen a kialakuló új 
közlekedési rend.

A rendelettervezet szerint a Széchenyi 
utca teljes szakaszán a villamosok csak 

30 km/h-s sebességgel haladhatnak 
majd. A szóban forgó teljes útszakaszon 
olyan táblákat fognak elhelyezni, ame-
lyek figyelmeztetik a kerékpárosokat a 
fokozott figyelemre, a veszélyekre.

Az új közlekedési rend bevezetése in-
dokolja, hogy a főutcán viszonylag rö-
vid előkészületek után új kerékpártá-
maszokat is felszereljenek az illetékesek 
– fűzte hozzá a kereszténydemokrata 
politikus.

A vendéglátó teraszok arculatával, a 
megállító táblák kihelyezésével, a nyit-
vatartási idők szabályozásával össze-
függésben, a jövő heti közgyűlés után 
munkacsoport alakul a BOKIK, a Bel-
városi Klaszter, a Vállalkozók és Mun-
káltatók Országos Szövetsége és a MIK 
Zrt. illetékesei részvételével. A munka-
csoport javaslatot tesz majd a miskolci 

belváros rendjét védő intézkedéssorozat 
harmadik fejezetére.

A sajtótájékoztatón részt vett Kun-
halmi Zoltán, a Kerékpárosok Miskol-
ci Egyesületének elnöke, aki ugyancsak 
fontosnak nevezte, hogy Miskolc a szó 
szoros értelmében élhető város legyen. 
Ebben a tekintetben kulcskérdés, hogy 
a sétáló utca békés és mindenki számá-
ra látogatható legyen. – A főutca első-
sorban gyalogos felület. Mi abból indu-
lunk ki, hogy mind a kerékpárosoknak, 
mind a villamosoknak tekintettel kell 
lenniük a gyalogosokra. Ők a közleke-
dés legvédtelenebb résztvevői, utánuk 
következnek a kerékpárosok – fogalma-
zott, hozzátéve, az egyesület javaslattal 
kíván élni a város felé a forgalomtech-
nikai jelzések még egyértelműbbé téte-
lére.

KeréKpárosoK a főutcán – 
„rendben, egyeztetve!”

A miskolci önkormányzat tizenegy 
gyümölcsfát nyert az energiamegta-
karítási verseny részeredményeként. 
Ezeket a város óvodáinak ajánlják fel. 
A „Spórolunk@kiloWattal – Munka-
helyi EnergiaKözösségek” elnevezésű 
projektben 9 EU-s országban 180 kö-
zépület mintegy 9000 dolgozója mé-

retteti meg magát az egyéves verseny 
alatt. A kérdés az, hogy ki tudja a leg-
több energiát megtakarítani az elő-
ző év fogyasztásához képest. Miskolc 
polgármesteri hivatala sikeresen sze-
repelt a megmérettetés első részérté-
kelésén. Mindkét kategóriában (50 fő 
alatti és feletti épületek) dobogós he-

lyen végeztek. A hivatal Petőfi utcai 
épülete első helyezett lett 100 száza-
lékos teljesítménnyel, míg a Városház 
téri épület a harmadik helyen végzett. 
Ezekkel az eredményekkel az önkor-
mányzat tizenegy őshonos gyümölcs-
fát nyert, amelyeket miskolci óvodák-
nak juttatnak el szeptemberben.

MunKahelyi energiaKözösségeK –  
KöztisztviselőK a KlíMaváltozás ellen

Elkészült a Bagolyvár felújítása, 
az évek óta nem használt és tönk-
rement egykori erdészeti létesít-
ményt 517 millió forintból korsze-
rűsítették. 

Az épület hétfőtől a klasszikus vég-
állomás szerepét tölti be, a teljesen fel-
újított épület megnyitotta kapuit az 

utazók előtt. A felső-majláthi csomó-
pontban naponta átlagosan 90 ezer 
utas fordul meg. A jegypénztár mel-
lett egy korszerű váróteremmel is vár-
ják a buszra és villamosra várakozókat. 
A tervek szerint kormányablak nyílik 
majd az épületben, melynek formája az 
eredetit idézi, de sokkal korszerűbb és 
az elképzeléseknek megfelelően, szá-
mos új funkcióval rendelkezik. A büfé 

és a kormányablak mellett tervezik még 
egy rendészeti iroda nyitását, emellett a 
kisvonatra is lehet majd jegyet venni a 
geotermikus földhővel fűtött épület-
ben. Az MVK új végállomásán utasba-
rát útvonaltervező rendszer tájékoztatja 
az utasokat. Az épület előtt kerékpár-
kölcsönző lesz, akár okostelefonnal is 
lehet majd biciklit bérelni.

Lovas mezőőrök ellenőriztek a 
napokban Lyukóvölgyben. Csak-
nem 250 ingatlant vizsgáltak és 56 
helyen szólították fel a lakókat a 
környezet rendbetételére. 

Egy lakót tízezer forintra bírsá-
goltak, mivel az utcára engedte a 
szennyvizet. Az ellenőrzéseknek 
köszönhetően Lyukóban is érzé-
kelhetően nagyobb a rend. A lovas 
mezőőrök a nehezen megközelíthe-
tő helyekre is eljutnak, a helyieknek 
biztonságérzetét erősíti a rendszeres 
kontroll. Az egyik lakos, Galamb 

Barbara elmondása szerint azért is 
örülnek a járőrözéseknek, mert sok 
ismeretlen „betolakodó” próbál ide 
költözni. Kovács László Csaba, a 
Miskolci Önkormányzati Rendészet 
közterület-felügyeleti és rendészeti 
vezetője úgy nyilatkozott, az illegá-
lis beköltözések számában csökke-
nés tapasztalható és a szemétlerakás 
is kevesebb. Az elhanyagolt ingatla-
nokkal kapcsolatban viszont több-
ször kell intézkedniük, s a kóbor 
kutyák is problémát jelenthetnek – 
most eredetileg ezek miatt indultak 
ellenőrzésre.

Már fogadja az utasoKat a bagolyvár lyukóban ellenőriztek 



Közösségi akciót szervezett nem-
régiben Lyukóban a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Család, 
Esélyteremtési és Önkéntes Ház. 
A szervezet tagjai zenés meseterá-
piás foglalkozást tartottak gyer-
mekeknek és családjaiknak a helyi 
közösségi házban, amit kézműves 
tevékenység követett.

Hiripi Edina, az önkéntes ház 
munkatársa elmondta, nagyon sok 
ilyen közösségépítő, közösségformáló 
eseményt szerveznek.  – Külön figyel-
met fordítunk azokra a célcsoportok-
ra, amelyek az esélyteremtés témakö-

rében érintettek. Itt 
Lyukóban még nem 
volt ilyen akciónk, ez 
az első alkalom – tet-
te hozzá.

Az eseményen 
részt vett Schanda 
Tamás, a Család- és 
Ifjúságügyért Felelős 
Államtitkárság he-
lyettes államtitkára 
is. Kiemelte, ebben a 
városrészben különös 
jelentősége van egy 

közösségi ház működésének. Fontos, 
hogy együtt legyenek, találkozzanak, 
közös programokon vegyenek részt 
az itt élők – fiatalok és az idősebbek 
egyaránt.  – Közösségben össze lehet 
kapaszkodni, meg lehet osztani egy-
mással a problémákat, a nehézségeket 
és az örömöket. A következő lépést 
mindig csak közösen lehet megtenni 
– hangsúlyozta az államtitkár. A ren-
dezvény fő célja az esélyteremtés, az 
önkéntesség, a Család, Esélyteremtési 
és Önkéntes Ház kiemelt területeinek 
népszerűsítése, bemutatása volt.

Adományokat vittek a Fidesz női 
tagozatának vezetői gyermeknap 
hétvégéjén a Velkey László Gyer-
mekegészségügyi Központba. 

Több kosárnyi játékkal és édesség-
gel érkeztek, hogy a kis betegek szá-
mára is örömtelivé varázsolják a gyer-
mekek ünnepét. – Ez az adomány nem 
jöhetett volna létre, ha nem lennének 
jóakaratú emberek. Mi nem teszünk 
mást, mint információkat, segélyké-
rést közvetítünk feléjük. Nem először 
jöttünk ebbe az intézménybe, nagyon 
szívünkön viseljük az itt gyógyuló 
gyermekek sorsát. Tu-
dunk a problémáik-
ról, gondjaikról, s sze-
retünk az örömükben 
is osztozni – emelte ki 
Pelczné Gáll Ildikó, a 
Fidesz női tagozatának 
országos elnöke

Az adományo-
zó, Kmochné Bálint 
Enikő Rudabányáról 
érkezett, s elmondá-
sa szerint nem először 
ajánlott már fel ado-
mányokat a miskolci 
gyermekkórháznak. 
– Továbbra is szeretném támogatni az 
intézményt, óriási öröm számomra, ha 
látom a gyermekek arcán a mosolyt, 
amikor átveszik az ajándékokat – nyi-
latkozta. Csöbör Katalin országgyűlési 
képviselő kiemelte: a gyermeknap hét-
végéjén sajnos nem minden gyermek 

ünnepelhet vidám helyen. – Nekem is 
elég sokat kellett ide járnom a gyereke-
immel, a Fidesz női tagozata különös, 
kiemelt figyelmet fordít a gyerekekre 
és a családokra – hangsúlyozta. 

Barkai László, a Gyermekegészség-
ügyi Központ igazgatója elmondta, 

hogy ünnepnapokon 
csak a legsúlyosabb 
betegségben szenve-
dő gyerekek vannak 
a kórházban.  – A ki-
vizsgálások általában 
hétköznapokon tör-
ténnek, hiszen akkor 
érhetők el igazán a di-
agnosztikus lehetősé-
gek. Köszönjük a fel-
ajánlást, a Fidesz női 
tagozatának adako-
zása már hagyomány, 

talán éppen azért, mert anyaként ők 
érezhetik át a legjobban, milyen lehet 
egy beteg gyermeknek kórházban töl-
teni az ünnepet – tette hozzá. Az ün-
nepségen a két éve elindított Szimfónia 
Programban részt vevő fiatalok adtak 
műsort. 

Tizenhét műtéten van már túl, 
de még továbbiak várnak arra 
a nyolc éves fiúra, aki március-
ban, egy bozóttűzben égett meg, 
játék közben. Testének nyolcvan 
százalékán másod-harmad, sok 
helyen pedig negyedfokú égési 
sérülések keletkeztek. 

A fiú életéért egy teljes egészség-
ügyi team küzd. – Nem csak nagy 
felületet érintett az égés, nagyon 
mélyek is a sebek. A légút is megé-
gett, ami nagyon veszélyes, hiszen 
az a szerv sérült meg súlyosan, ami 
az oxigén ellátást biztosítja. Már a 
gépi lélegeztetésnél is sajátos eljárás-
ra volt tehát szükség – nyilatkozta 
Papp Rózsa, plasztikai és égési se-

bész. A fiúra a balesetkor szinte pán-
célszerűen ráégett a műanyag ruha. 
Az első műtétet már a beszállítást 
követő első órában elvégezték, még 
márciusban. Azóta további tizen-
hat operációra volt szükség. Bolyos 
Aranka, a Gyermekegészségügyi 
Központ Intenzív és Anesztezioló-
giai Osztályának főorvosa elmond-
ta, egy ilyen beteg naponta végzett 
kötéscseréjéhez kb. nyolc-tíz ember 
két órás munkája szükséges – van 
közöttük aneszteziológus, orvos, 
asszisztens, műtős segéd, műtősnő, 
sebészorvos. A fiúnak jelenleg tiszta 
a tudata, állapota stabil, de továbbra 
is súlyos. Az orvosok egyelőre nem 
tudják megmondani hány beavat-
kozás vár még rá.
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Heroikus küzdelem egy 
fiú életéért

Helyszín:
Miskolc – Avasi Gimnázium Színházterme

3524 - Miskolc, Klapka György utca 2.

Időpont:
2016. június 9. (csütörtök) 17:00 óra

Program:

Csöbör Katalin
országgyűlési képviselő köszöntője

Tuzson Bence
kormányzati kommunikációért felelős államtitkár előadása a CSOK-ról

Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk

CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE
CSOK - TÁJÉKOZTATÓ FÓRUM

Gyermeknapi adomány  
a kis betegeknek

A martin-kertvárosi Jézus Szíve 
plébániatemplom búcsúját június 
5-én, vasárnap, a 11 órai szentmi-
se keretében ünneplik, melyet Csiz-
madia István, az egri bazilika plé-
bánosa mutat be. 

A KÉSZ miskolci csoportja rende-
zésében „gróf Apponyi Albert pálya-
futása a kezdetektől Trianonig” cím-
mel tart előadást Anka László (Veritas 
Történetkutató Intézet) és vezeti az 

előadást követő beszélgetést június 
9-én, csütörtökön 16.30 órai kezdet-
tel a Fráter György Katolikus Gim-
názium dísztermében. Az újjáépült 
szirmabesenyői plébánia épületét 
szombaton, június 11-én, a 15 órakor 
kezdődő szentmise után áldja meg 
Ternyák Csaba egri érsek. Június 5-én 
a nemzeti összetartozás napjának al-
kalmából a Miskolc-Tetemvári Refor-
mátus Egyházközség 10 órakor kez-

dődő istentiszteletét élőben közvetíti a 
Kossuth Rádió. Az ünnepi alkalmon a 
határon túli testvérgyülekezetek kép-
viselői is jelen lesznek. Június 28-ig le-
het még jelentkezni a Nyilas Misi Ház-
ban a nyári táborra.  Bibliai történetek, 
angol nyelvű foglalkozások, kézmű-
vesség, sport - ezekkel a programokkal 
várja a Miskolc-Belvárosi Református 
Egyházközség napközis táborába az 
általános iskolásokat július 4-8-ig. 

EGyHázi HírEk, ESEMéNyEk

Meseterápia a lyukói közösségi házban

Súlyosan beteg és mozgássérült gyermekek javára rendeztek 
hangversenyt május 22-én a Szent Anna templomban.



Jótékonysági estet szervezett az 
elmúlt hétvégén a Művészetek Há-
zában az Éltető Lélek Irodalmi Kör 
és Miskolc önkormányzata Tisza-
bökény, Verbőc és Mezővári kár-
pátaljai települések megsegítésére. 

– Az elmúlt évi támogatásunk na-
gyon jó helyre 
került. Olyan 
célokat segített 
megvalósíta-
ni, amelyek 
fontosságát a 
helyiek érzik 
igazán. Ahol 
kellett ott utat 
építettek, fel-
újították a ma-
gyar gyerme-
kek óvodáját, 
kiegészítették 
a pedagógu-
sok fizetését és még sorolhatnám. Ezt 
az összefogást szeretnénk idén is foly-
tatni. Nagyon köszönöm mindenki-
nek, aki részt vállalt ebben a program-
ban – mondta el nyitóbeszédében Kiss 
Gábor alpolgármester. 

Csöbör Katalin országgyűlési képvi-
selő a kárpátaljai helyzet kialakulásá-
nak hátteréről szólt. - Politikusként, a 

Magyar Parla-
ment Külügyi 
B i z ot t s á gá-
nak tagjaként 
nagyon sokat 
t á r g y a l u n k 
a kárpátaljai 
helyzetről. So-
kat jártam ott 
személyesen 
is, közelről lát-
tam a nehéz-
ségeket. De azt 

hiszem, nem kell politikusnak lenni 
ahhoz, hogy tudjuk: a Kárpátalján élő 
magyarok voltak és vannak mindig a 
legnehezebb helyzetben a határon túl-
ra szorult honfitársaink közül. Az uk-
rán-orosz válság még nehezebbé tette 
a helyzetet, szinte egy csapásra a hu-
szonöt évvel ezelőtti állapotba süllyed-
tek. Minden anyagi támogatás jól jön, 

de a legfontosabb az, hogy érezzék, mi 
velük vagyunk - hangsúlyozta a képvi-
selő. 

Az esten számos előadó fellépett, 
s Máger Ágnes festőművész egyik 
alkotását is elárverezték, a jótékony 
célra. – Ez a kép egy családot ábrá-
zol, mint a társadalom legkisebb 
egységét. Őket kell mindenáron ösz-
szetartani, az ő hitüket kell erősíteni, 
hiszen a család az, amely a magyar-
ságtudatot, a hazafiságot tovább tud-
ja adni. Nemcsak én tettem felaján-
lást, hanem Szecskó István kollégám 
is. Úgy gondolom, nagy segítségre 
van szüksége a kárpátaljai magyar-
ságnak, s a művészeknek példát kell 
ebben mutatniuk. Ahhoz, hogy jobb 
legyen a világ, jobban oda kell figyel-
nünk egymásra, a szeretet fogja a vi-
lágot összetartani. Én ebben mélyen 
hiszek – nyilatkozta Máger Ágnes. 

Június 8., szerda, erzsébet tér
Kreatívsátorban: 
12 órától a Miskolci Értékek Kódexének festése
15.00 Fráter kórus műsora 
16.00 Ünnepélyes megnyitó
Az ünnepi könyvhét miskolci programsorozatát 
megnyitja: Lackfi János József Attila-díjas költő
Köszöntőt mond: Kiss Gábor, Miskolc Megyei 
Jogú Város alpolgármestere
16.30 Irodalmi műsor a Kossuth-díjas Serfő-
ző Simon műveiből. A Gömörország Egyesület 
előadása, közreműködik: Vajda Éva, Koncz Ká-
roly György, Balázs István és Ren Domonkos
17.30 Kávészünet zenekar koncertje
Dedikálók: 
16.30 Lackfi János József Attila-díjas költő, 
17.00 Bernáth József dedikálja a Géniusz Köny-

váruház könyvsátránál Szörnyen jó szakács-
könyv címmel megjelent legújabb könyvét, 
17.30 Serfőző Simon Kossuth-díjas író, költő, 
18.00 Kühne Katalin író. 
Június 9., csütörtök, erzsébet tér
10.00–18.00 Játékos gyermekfoglalkozások 
kicsiknek és nagyobbaknak, minikönyvkészí-
tés. Kreatívsátorban folyamatosan: 
Miskolci Értékek Kódexének festése. 
10.00 Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészeti Iskola diákjainak műsora
14.00 Szenczi tánccsoport műsora
14.30 Énekelt versek a Verszenekar előadásában
15.15 A könyvek könyve, Daruka Mihály inter-
aktív műsora 
16.00 Írók, költők és könyvek – Szaniszló Judit: 
Beenged című művéről mesél

16.15 Szép magyar versek a Másképp csoport 
előadásában 
16.50 Könyvről könyvért
17.00 Varró Dániel József Attila-díjas költő és 
az Eszterlánc mesezenekar műsora 
Dedikálók:
14.00 Várhelyi Krisztina szerkesztő, 15.00 Vit-
kolczi Ildikó író, 16.00 Szaniszló Judit Petri 
György-díjas író, 16.30 Leslie L. Lawrence a Gé-
niusz Könyváruház könyvsátránál dedikálja most 
megjelent Homokvihar I–II. című könyvét
Herman Ottó Múzeum könyvtára
10.00 Múzeumi könyvbemutató. Pósa La-
jos-könyvek, Király Lajos erdőmérnök élet-
útja (1894–1970) című könyv, az Észak-Kele-
ti Átjáró Kulturális és Tudományos Egyesület 
kiadványai

Június 10., péntek, erzsébet tér
10.00–18.00 Játékos gyermekfoglalkozások 
kicsiknek és nagyobbaknak, könyvkészítés. 
Kreatívsátorban folyamatosan: 
Miskolci Értékek Kódexének festése
10.30 Kalamajka bábszínház műsora
11.45 Népdalok és énekelt versek a Miskolci Fé-
nyi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium di-
ákjainak előadásában
13.00  Felvidéki szerzők: B. Kovács István ré-
gész, néprajzkutató, helytörténész Fekete-e a 
fekete sas és Szászi Zoltán író A szokott helyen, 
hatkor című művéről beszélget a szerzőkkel 
Balázs István
13.30 Részletek a Padlásból a Miskolci Fényi 
Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium diák-
jainak előadásában

14.45 Illés Adrienn: Cintányér című meseköny-
véből adnak elő részletet a Miskolci II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskola tanulói
15.00 Ágiplusz zenekar koncertje
16.00 Mintha zenekar koncertje
16.50 Könyvről könyvért
17.00 Megzenésített versek Vihula Mihajlo  
gitárművész és Szécsi Viktória előadásában 
Dedikálók: 
14.00 Fábián Janka a Libri Könyváruház könyv-
sátránál dedikálja most megjelent Az utolsó 
boszorkány történetei című könyvét is, 15.00 
Illés Adrienn, 16.00 Csorba Piroska Szabó 
Lőrinc-díjas költő, Fecske Csaba József Atti-
la-díjas költő. 

(Lásd még 11. oldal: Programajánló)

A 87. Ünnepi Könyvhét és 15. Gyermekkönyvnapok miskolci prgramjai

„Ma is fontosak az írott könyvek...”
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Hét elején már elkezdődtek a 87. 
Ünnepi Könyvhéthez kapcsolódó 
programok. 

Hétfőn babakiállítást, kedden pe-
dig Szekeres Erzsébet illusztrátor tár-
latát nyitották meg a II. Rákóczi Fe-
renc Megyei és Városi Könyvtárban. 
A mintegy ötven akvarellt a művész 
felajánlotta az intézménynek. Papp 
Ferenc, a polgármesteri hivatal fő-
tanácsosa a könyvhét sajtótájékoz-
tatóján kiemelte, ma is fontos, hogy 
kézzel fogható, írott könyvek szüles-
senek.  – Az igazi szakmabeliek, akik 
nem szeretnének eltévedni, a könyv-
tárban fognak kikötni, mert az inter-
neten megtalálható különféle infor-
mációk vagy igazak, vagy nem. Most 
nemcsak a szépirodalomra gondolok, 
hanem akár a tudományos irodalom-
ra is. Hiszen míg az internetre bárki 

bármit feltehet, a könyveket lektorál-
ják – emelte ki a főtanácsos. 

A jövő hét szerdán kezdődő prog-
ramsorozat idén három napon át 
tartogat meglepetéseket a könyvek 
szerelmeseinek. Lesznek kulturális 
programok, koncertek, beszélgetés 

írókkal, költőkkel, akik persze dedi-
kálják is könyveiket. A miskolci köl-
tők és írók közül jelen lesz többek kö-
zött Csorba Piroska, Fecske Csaba, s 
részt vesz a miskolci rendezvényeken 
mások mellett Lackfi János illetve 
Varró Dániel. 

Találkozót  
szervez a Szittya 
Motoros Klub 
július 8-ára és 
9-ére a Csanyik-
völgybe. 

A motorosok 
a Népkertbe is 
ellátogattak a 
g yermek napra 
– jöttek BMW-
vel, Yamahával és persze a kultikus 
Harley Davidsonnal is. – A Szittya 
Motoros Klub több mint tizenegy 
éve van jelen Borsodban – mondta 
el érdeklődésünkre Barta Gergely, a 
klub képviseletében. – Motorozunk, 
amikor csak tehetjük. Amikor az 

ember felül egy Harley Davidsonra 
az semmihez nem hasonlítható élet-
érzés – tette hozzá. A csanyikvöl-
gyi találkozón akár négyszáz motor 
is kint lehet majd. Lesz veteránmo-
tor kiállítás, számos gyerekprogram, 
koncertet ad az Ossián és az Auróra.

Az évad 135 ezredik látogató-
ját köszönthette Béres Attila 
igazgató nemrégiben a Nagy-
színházban. Lengyel Zsuzsan-
na miskolci pedagógus na-
gyon meglepődött, hogy vörös 
szőnyeggel, virágcsokorral fo-
gadták, mégpedig személyesen a 
színház igazgatója.

 – Mindig különleges alkalom el-
jönni a színházba, de a mostani min-
dent felülmúl! – mondta el lapunk-
nak. – Itt egy egészen más világba 
csöppenünk bele az előadások al-

kalmával. Kikapcsolódunk, feltöltő-
dünk és szórakozunk, ugyanakkor 
el is gondolkodunk. Zsuzsanna egy 
csokor virágot vehetett át Béres Atti-
lától, valamint egy ajándékutalványt 
a következő évad bármely nagyszín-
házi előadására, amelyet másodma-
gával, az igazgatói páholyból tekint-
het majd meg. 

Béres Attila igen jelentősnek ne-
vezte az elért, 135 ezres nézőszámot.  
– Ha összehasonlítjuk más színhá-
zakkal - akár más nemzeti színház-
zal is - azt kell mondanom, hogy je-
lentősen vezetünk. Mi már a célban 
vagyunk, míg mások a célegyenes-
ben – fogalmazott az igazgató. – Ez 
egyrészt azt mutatja, hogy a színház 
jól dolgozott, másrészt pedig azt, ami 
egyébként jellemző erre a városra és 
fantasztikus dolog: a miskolciak na-
gyon szeretik ezt a színházat! S na-
gyon nagy felelősséget ró rám, ránk, 
a társulatra, hogy ennek az értő és 
lelkes közönségnek meg tudjunk fe-
lelni – tette hozzá a direktor. 

„A miskolciak nagyon  
szeretik a színházukat!” ÖsszefoGás  

KárPátAljáért

Motoros életérzést hoznAK 
A csAnyiKvÖlGybe

„A legfontosabb az, hogy érezzék: mi velük vagyunk!”
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Bulgárföldi  
Háztartási Bolt
Borsodcolor Kft. Miskolc, Kiss tábornok u. 6/a. Tel.: 46/530-336

Az akció érvényes: 
2016. 06. 04-től 2016. 06. 10-ig 

Héra Prémium egyrétegű színes falfesték új színekkel.
1 l  1799 Ft  
2,5 l, 1744 Ft/l  4359 Ft  
5 l, 1500 Ft/L 7499 Ft 

Mennyezet és falfesték 14 l, 271 Ft/l 3799 Ft
Mennyezet és falfesték 4 l, 500 Ft/l  1999 Ft
Trikolor kerítésfesték 

0,75 l (fémre, fára), 2265 Ft/l    1699 Ft
Trinát ált. akrilfesték, ae., 400 ml, 2372 Ft/l 949 Ft
Trinát kádzománc, fehér,  ae., 400 ml, 3248 Ft/l 1299 Ft
Trinát fémdekor rozsdára, 0,75 l, 5599 Ft/l 4199 Ft
Lazurán favédő lazur 3in1, 0,75 l, 3332 Ft/l 2499 Ft
Lazurán aqua vékonylazúr, 2 in 1, 0,75 l, 3332 Ft  2499 Ft
Trikolor kerítéslazúr, 5 l (50 m2), 650 Ft/l 3249 Ft
Alulétrák 3-8 fokosig  7499 Ft-tól 
Festőszerszámok nagy választékban kaphatók.

Apróhirdetés
Otthon végezhető, figurák 
összeállítása, csomagolása, 
stb: 06-90-603-906 (http://au-
diopress.iwk.hu, 635Ft/min, 06-
1-222-8397, 06-20-496-3980)  

Ács-, tetőfedő munkák, gipsz-
kar to nozás, lambé riázás, fila-
góriák, elő tetők, kerítések, kerti 
házak és egyéb famunkák készí-
tése; Velux ablakok beépítése, 
cseréje; íves fedések és hajlatok 
készítése; tetők szellőztetése. 
www.kerekgyarto-acs.hu. Tel.: 
06-20/460-6775.

Nem italozó, önállóan dolgoz-
ni tudó ácsot és korábban ács 
mellett dolgozó segédmunkást 
keresek Miskolc és környékére, 
nem csak tetőn végzendő mun-
kákra. Tel.: 06-20/460-6775.
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Új rendszerben működik  
a lomtalanítás a mireHuköz nonprofit kft.  

szolgáltatási területén
a mireHuköz nonprofit kft. 2016. évtől szolgáltatási területén be-

vezette a házhoz menő rendszerű lomtalanítást. a korábbi gyakor-
latnak megfelelően a lakosoknak továbbra is évente két alkalommal 
térítésmentesen van lehetősége a lomtalanítási szolgáltatás igény-
bevételére.

Változás viszont az előző évhez képest, hogy a közterületek rendjének és 
tisztaságának megőrzése érdekében a lomtalanítást nem előre meghir-
detett napokon, hanem a lakosság igénybejelentése alapján, előre 
egyeztetett napon végzik el.

Az igénybejelentés történhet személyesen az ügyfélszolgálati irodákban (Mis-
kolc, Erenyő utca 1., Miskolc, József Attila utca 53. alatt) a www.mirehukoz.hu 
oldalról előzetesen letöltött igénybejelentő lap segítségével, e-mailben az 
info@mirehukoz.hu címen, vagy az internetes oldalon megtalálható elektroni-
kus űrlap kitöltésének segítségével. Ahhoz, hogy rögzíteni tudják a lomtalanítási 
igényt a következő adatokra lesz szükségük:

• A lomhulladék típusa
• A lomhulladék várható mennyisége (m3)
• A lomok elszállításának kívánt időpontja
• Az igénylő címe és elérhetőségei (név, cím, ügyfélkód, telefon, e-mail)
A lomtalanítás időpontjának pontos meghatározása a fentiek és a szolgál-

tató belső járattervének figyelembevételével történik. Ezért a MiReHuKöz 

Nonprofit Kft. munkatársai kérik, hogy folyamatosan jelezzék igényeiket, 
mivel azokat csak ütemezve tudják elvégezni. A lakossági igény beérkezé-
se után, kollégáik egyeztetik az igényeket és a szolgáltató cég lehetőségeit, 
majd visszajeleznek a lakosnak az általa megadott elérhetőségek valamelyi-
kén. Az általuk visszaigazolt napra kell kikészíteni a lomhulladékot az ingatlan 
elé és munkatársaik a megjelölt napon 6-14 óra között végzik el a begyűjtést.

A lom továbbra sem tartalmazhat háztartási hulladékot, veszélyes anya-
got tartalmazó fémhulladékokat, azbesztet tartalmazó hulladékokat, veszé-
lyes anyagokat tartalmazó faforgácsot, oldószereket, szerves oldószereket, 
savakat, lúgokat, nehézfém tartalmú hulladékot, olajos rongyokat, fáradt 
olajat, olajszűrőket, fertőző hulladékokat (állati tetem, trágya), gyógyszere-
ket, éles-hegyes eszközöket (injekciós tűk, fecskendők, vágó-szúróeszközök), 
permetszereket és azok dobozait, építési törmeléket, épület bontásból szár-
mazó hulladékot, gumiköpenyt, autóbontásból származó hulladékot, au-
tóroncsokat, elektronikai hulladékot és zöldhulladékot sem, mert azokat a 
szolgáltató nem szállítja el. Zöldhulladék szállítására kérik, hogy vegyék 
igénybe a zöldhulladék gyűjtő járataikat. A lakosság részére továbbra is le-
hetőség van elektronikai hulladék, építési törmelék, zöldhulladék, veszélyes 
hulladék, gumiabroncs leadására a miskolci hulladékudvarok egyikében.

ezÚton tájékoztatják a lakosságot, HogY a bejelentés nél-
kül történŐ Hulladék kiHelYezése illegális Hulladéklera-
kásnak minŐsül!

elérHetŐségeink:
Ügyfélszolgálati iroda: 3527 Miskolc, József Attila u. 53. Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf.: 509.
Telefon:  +36 46/200-178, +36 46/200-179 , +36 70/ 463 7714. Telefax: +36 46/200-177 E-mail: info@mirehukoz.hu. Web: www.mirehukoz.hu 



Izgalmas felfedezéseket te-
hettek az elmúlt hétvégén a 
látogatók a régészet napján 
Diósgyőrben. A várárokban 
a régészeti feltárásokat mu-
tatták be és számos egyéb ki-
egészítő programot kínáltak 
a közönségnek. 

A Herman Ottó Múzeum ré-
gészei által szervezett program 
első napján iskolások számára 
mutatták be a diósgyőri várá-
rokban jelenleg is folyó régészeti 
feltárásokat. A kiásott gödrök-
ben jól láthatók a kibontott vár-
falak, a régészek jelenleg azokat 
a külső falakat kutatják, amelyek 
a korábbi vizesárkot határolták.

A gyerekek rövid beveze-
tést kaptak a vár és a feltárásá-
nak történetébe, majd kipró-
bálhatták a lelőhely-felderítés 
módszereit és közelről is meg-
ismerhették az előkerült lelet-
anyagot. A rendezvény máso-
dik napján családi programot 
kínáltak a szervezők, amely-
nek keretében az érdeklődők 

többféle középkori mesterség-
be bepillantást nyerhettek.

– Egyre több a látogató, ez 
a rendezvény két-három éven 
belül vetekedni fog a múzeu-
mok éjszakájával – nyilatkoz-
ta a helyszínen Pusztai Tamás 
múzeumigazgató.

A Herman Ottó Múzeum 
papszeri kiállítási épületében a 
felnőttek két napon át 50 száza-
lékos kedvezménnyel látogat-
hatták Magyarország legjobb 
régészeti kiállítását, az „Elit ala-
kulat” című tárlatot. A régészet 
napi program részeként átadták 
a Pro Archaeologia díjat. Az el-
ismerést tavaly ítélte oda elő-
ször a Magyar Régész Szövet-
ség és a Herman Ottó Múzeum 
olyan civil személyek, szerveze-
tek számára, akik kiemelkedő-
en sokat tettek a régészeti örök-
ség védelméért. Idén a Bükki 
Nemzeti Park Igazgatóságát 
tüntették ki. 

A Miskolci Települési Értéktár 
Bizottság legutóbbi ülésén felvet-
te a település értéktárába a kama 
sportágat, valamint annak miskol-
ci múltját, kultúráját.

A kama egy labdás csapatjáték. Bi-
zonyos tekintetben a teniszre, illetve 
az amerikai focira hasonlít, lényegét 
tekintve pedig olyasmi, mint a ké-
zilabda vagy a kosárlabda. És ami a 
legérdekesebb vonása: csak a borso-
di megyeszékhelyen és vonzáskörze-
tében létezik! Pontosabban: létezett. 

Pár évtizeddel ezelőtt, az előző 
század második felének nagy részé-
ben viszonylag népszerű és ismert 
volt a gyarapodó iparvárosban, an-
nak iskoláiban, terein, lakótelepein. 
Egy ideje azonban, a rendszerváltás 
óta kezdett eltűnni a kama a közte-
rekről. 

Valamiért feledésbe ment, ez ellen 
vette fel pár éve a harcot, a helytörté-
neti kutatásokban utazó civil szerve-
zet, az Észak-Keleti Átjáró Egyesület. 

Tudományos alapossággal vizs-
gálják, honnan eredhet a kama, s 
mindent megmozgatnak az életben 
tartása, újraélesztése, megismerte-

tése érdekében. Bár perdöntő ada-
tok még nem állnak rendelkezésre, 
úgy tűnik, az 1950-es 
években találhatták, 
fejleszthették ki, még-
hozzá Diósgyőrben, 
alighanem a vasgyári 
(XVII-es) fiúiskolában 
és környékén. Innen 
terjedt el igen hamar 
városszerte, illetve a 
megye egy-egy olyan 
településén, ahová mis-
kolci diákok vihették 
magukkal.

Az átjárósok im-
már harmadik éve ki-
sebb-nagyobb bajnok-
ságokat rendeznek a 
kamából. 

Céljuk, hogy a közel-
jövőben mind nagyobb, 
idővel komolyan városi 
(iskolai) bajnokság in-
duljon, ami talán kinő-
heti magát még széle-
sebb körűvé… 

Távlatilag jó volna a 
kamát országosan is-
mertté és elismertté ten-

ni, hivatalosan bejegyzett sportág-
ként.                                                 B. A.
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Egy sport, ami  
„miskolcikum”  
– települési  
értéktárban  
a kama

...és Most

A Szemere Bertalan miskolci, egész alakos szobrát, Róna József alkot-
ta meg. Annak idején éveken át a vármegyeháza pincéjében pihent, mert 
a politikai helyzet nem tette lehetővé kihelyezését. Végül 1906. november  
11-én avatták fel, a vármegyeháza melletti téren. (Mai nevén Szemere-kert) 
Itt korábban egy épületcsoport állt, amelyet „Bagolyvárnak” neveztek. 1903-
ban vetődött fel az épület lebontásának gondolata, és az, hogy helyén lenne 
a legmegfelelőbb Szemere Bertalan szobrát felállítani. A szobor elkészítte-
tésében földbirtokosok és középosztálybeliek mellett a megye és a város is 
mecénás szerepet vállalt. Az avatóünnepségre a kormány, a parlament és a 
Tudományos Akadémia is küldött képviselőket, emellett jelen volt számos 
egyesület és intézmény is. A Szemere-családot többen képviselték. Az ese-
mény egyik legemlékezetesebb pillanata volt, amikor Lévay József felolvasta 
„Szemere szobránál” című ódáját.                               fotó: f. KAdErjáK CsillA

AKKor...

A kamát két csapat (5-7 fő) játssza, egymás 
ellen, kézilabdakapukkal, kosárlabdapályán 
vagy nagyobb helyen. 

A játékszer teniszlabda nagyságú, nem túl 
kemény, de jól dobható golyó. A felek felvált-
va dobálják saját kapujuktól az ellenfélére, 
gólszerzés reményében. A kama gólra megy 
– de számít az ugyancsak kamának nevezett 
pontszerzési lehetőség: amikor a kapuradobást 
a védekezők még a levegőben elkapják. Ekkor 
kamavisszahordás következik: előbb összebúj-
nak a csapattagok, eldugják a labdát a póló alá 
(mindenki úgy tesz, mint ha épp nála volna), 
majd a rivális térfele felé rohanva igyekeznek 
minél jobb gólszerzési pozícióba jutni, illetve a 
labdavivő ezen szándékáról elterelni az ellenfél 
figyelmét. 

Utóbbi pedig próbálja ebben meggátolni 
őket, s minél kijjebb szorítani – akit megérin-
tenek, azt szerelik, vagyis megállásra kénysze-
rítik („lefagyasztják”). A labdacipelő ezen köz-
ben bármikor kapura dobhat vagy társainak 
passzolhat. Az ilyen akcióból kapuba juttatott 
labda ugyancsak gólt ér. A meccseredménynél 
viszont a kamaarányt is számolják.

Hirdetés Régészet napja a diósgyőRi váRban



A korábban kisebb sé-
rüléssel bajlódó, diósgyőri 
Elek Ákos is bizalmat kapott  
Bernd Storck szövetségi ka-
pitánytól. – Nagy álmom 
teljesült, hogy ott lehetek a 
franciaországi Eb-n – nyilat-
kozta a középpályás. – Ezért 
igazoltam haza Kínából, ezért 
dolgoztam kettőzött erőfe-
szítéssel. De ez csak az első lép-

csőfok, a neheze most követ-
kezik – tette hozzá. A DVTK 
– Paks mérkőzésen elszenve-
dett sérülése miatt sok szurko-
ló izgult, hogy időben rendbe 
jöjjön a közönségkedvenc já-
tékos. – Hétfőn megvizsgált a 
válogatott orvosi stábja és azt 
mondták, jól reagált a térdem 
a kezelésekre. Amikor kedden 
első alkalommal edzettem a 

csapattal, akkor sem jelentke-
zett fájdalom. A Németország 
elleni utolsó felkészülési mér-
kőzésen még nem biztos, hogy 
pályára lépek, de az Ausztria 
elleni bordeaux-i mérkőzésre 
száz százalékos állapotban le-
szek – hangoztatta a játékos. 
A magyarok esélyeiről Elek 
Ákos úgy nyilatkozott: „min-
den nagy versenyen akad egy 

meglepetéscsapat, amelyik fe-
lülmúlja a várakozásokat. Mi-
ért ne lehetne ezen az Eb-n ez 
a magyar válogatott?”  

Nem hosszabbította meg 
miskolci szerződését Jason 
Morgan, a jégkorong MOL 
Ligában címvédő DVTK Je-
gesmedvék vezetőedzője. A 
39 éves tréner a lengyel baj-
nokságban hetedik helyen 
zárt Orlik Opole együtte-
sénél folytatja - adta hírül a 

klub honlapja. Morgan ja-
nuár elején váltotta a mis-
kolciaknál Mayer Pétert, 
irányításával a gárda meg-
védte címét a MOL Ligá-
ban, amelynek fináléjában 
4-0-s összesítéssel győzte le 
a MAC-ot. Nemrégiben de-
rült ki viszont, hogy a MOL 

Liga-győztes Macik nem in-
dulhatnak a szlovák élvonal-
ban a 2016/17-es idényben, 
mert az ottani ligában érde-
kelt klubok nem támogatták 
a bővítést. A szlovák extra- 
liga képviselőinek döntésénél 
egyetlen szavazaton múlott 
az indulás.

A Korall Miskolci Szinkron
úszó és Úszó Club verseny
zői mini vegyes kombinációs 
kűr versenyszámban arany, 
junior páros és felnőtt kom
binációs kűr versenyszám
ban ezüstérmet hoztak el 
Monorról. 

A XII. Delfin Kupa nem-
zetközi szinkronúszó verse-
nyen hat ország 24 sporte-
gyesületének mintegy 540 
szinkronúszója vett részt. A 
megmérettetést május 20-

22. között rendezték meg a 
monori városi sportuszodá-
ban. A miskolci csapat tag-
jai: Bodnár Luca, Budaházi 
Panna, Daruka Fanni, Har-
sányi Dorka, Kató Gitta, Kis 
Luca Bianka, Kisida Luca 
Sára, Kismartoni Laura, Kiss 
Olívia, Kovács Fanni, Medve 
Dorottya, Ónodi Lilla, Ró-
zsahegyi-Bóta Kata, Seres 
Adrienn, Seres Kata, Szalay 
Eszter, és Tóth Zsuzsanna. 
Edzők: Szőke Zsuzsanna és 
Vas Mónika.

Megszerezte a győzelmet a  
Cretiu Liviu vezette MVLC 
csapata a 2015-2016-os sze-
zonban az Észak-keleti Liga 
Kupa gyermek V-ös korcso-
portjában. A sorozat küzdel-
meiben hét csapat mérkőzött 
meg egymással, minden csa-
pat kétszer találkozott a rivá-
lisokkal. Az MVLC csapata a 
12 lejátszott mérkőzés után 
10 győzelem, 1 döntetlen és 1 
vereség mérleggel nyerte meg 
a sorozatot. 

A csapat tagjai: Bareta 
Dániel, Gőz Benjámin, Hok 

Benedek Máté, Idesz Márk, 
Iván Balázs Márton, Karsai 
Kristóf, Képes Lukács, Kiss 
Botond, Kuru Marcell, Lövei 
Zora, Marczis Balázs, Min-
ka Botond, Pásztor Benedek, 
Sikó Márton, Széphalmi 
Iván, Tomorszki Áron, Ur-
bancsik Patrik, Veres Dávid

Végső sorrend: 1. MVLC, 
2. AQUA SE Nyíregyhá-
za, 3. Váci Vízilabda SE, 4. 
Zempléni Vízilabda Club, 5.  
Miskolci Egyetemi Atléti-
kai és Futball Club, 6. Göd, 
7. Gyöngyösi Aligátorok VC
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A-CSOPORT

Június 10.  21.00  Franciaország–Románia  
Június 11.  15.00  Albánia–Svájc  
Június 15.  18.00  Románia–Svájc  
Június 15.  21.00  Franciaország–Albánia  
Június 19.  21.00  Románia–Albánia  
Június 19.  21.00  Svájc–Franciaország  

B-CSOPORT
Június 11.  18.00  Wales–Szlovákia 
Június 11.  21.00  Anglia–Oroszország  
Június 15.  15.00  Oroszország–Szlovákia 
Június 16.  15.00  Anglia–Wales  
Június 20.  21.00  Oroszország–Wales  
Június 20.  21.00  Szlovákia–Anglia  

C-CSOPORT
Június 12.  18.00  Lengyelország–Észak-Írország 
Június 12.  21.00  Németország–Ukrajna 
Június 16.  18.00  Ukrajna–Észak-Írország 
Június 16.  21.00  Németország–Lengyelország 
Június 21.  18.00  Ukrajna–Lengyelország  
Június 21.  18.00  Észak-Írország–Németország

D-CSOPORT
Június 12.  15.00  Törökország–Horvátország 
Június 13.  15.00  Spanyolország–Csehország 
Június 17.  18.00  Csehország–Horvátország 
Június 17.  21.00  Spanyolország–Törökország 
Június 21.  21.00  Csehország–Törökország 
Június 21.  21.00  Horvátország–Spanyolország

E-CSOPORT
Június 13.  18.00  Írország–Svédország  
Június 13.  21.00  Belgium–Olaszország  
Június 17.  15.00  Olaszország–Svédország  
Június 18.  15.00  Belgium–Írország  
Június 22.  21.00  Olaszország–Írország  
Június 22.  21.00  Svédország–Belgium 

F-CSOPORT
Június 14.  18.00  Ausztria–MAGYARORSZÁG 
Június 14.  21.00  Portugália–Izland  
Június 18.  18.00  Izland–MAGYARORSZÁG 
Június 18.  21.00  Portugália–Ausztria  
Június 22.  18.00  Izland–Ausztria
Június 22.  18.00  MAGYARORSZÁG–Portugália

Foci terasszá alakul a fran
ciaországi labdarúgó Euró
pabajnokság idejére a Szin
va terasz.

A helyszínen egy több mint 
15 négyzetméteres, HD mi-
nőségű LED falon kísérhet-
jük figyelemmel a mérkőzések 
eseményeit, szurkolhatunk a 
kedvenceinknek és mindenek 
felett persze a magyar csapat-
nak, Bernd Storck szövetségi 
kapitány legénységének. A jó 
hangulat mellett sörsátor, va-
lamint bőséges étel- és italvá-
laszték is várja a szurkolókat a 
Miskolc városa által szervezett 
Szinva Foci Teraszon – igazi 
közösségi élményben lehet te-
hát részük azoknak, akik kilá-
togatnak. A kontinenstorna a 
Franciaország – Románia mér-
kőzéssel kezdődik meg, június 
10-én, 21:00 órakor.

Bernd Storck szövetségi ka-
pitány kedden kihirdette az 
Európa-bajnokságon részt 
vevő magyar válogatott tag-
jainak nevét. A 23-fős kere-
ten csak sérülés vagy beteg-
ség esetén lehet változtatni. 
Erre az első csoportmérkőzé-
sig van lehetőség, s csak abban 
az esetben engedélyezett, ha 

az Európai Labdarúgó Szövet-
ség (UEFA) orvosi bizottsága 
jóváhagyja. A torna kezdetét 
követően már 
csak abban a 
speciális eset-
ben van lehe-
tőség a cserére, 
ha több kapus 
megsérül, ek-
kor az UEFA 
engedélyt ad-
hat egy új há-
lóőr behívá-
sára. Az Eb-re 
44 év után kijutott magyar vá-
logatott szombaton 18 órakor 
a világbajnok német csapattal 
találkozik Gelsenkirchenben. 
Az Eb-n június 14-én elsőként 

Ausztriával csap össze Bor-
deaux-ban, majd négy nappal 
később Marseille-ben Izland-

dal, végül 22-
én Portugália 
lesz az ellen-
fele Lyonban.

A váloga-
tott kerete: 
kapusok: Ki-
rály Gábor 
( S w i e t e l s -
ky-Haladás), 
Dibusz Dénes 
( F e r e n c v á -

ros), Gulácsi Péter (RB Leip-
zig).

Védők: Fiola Attila (Puskás 
Akadémia), Bese Barnabás 
(MTK Budapest), Guzmics 

Richárd (Wisla Kraków), Ju-
hász Roland (Videoton FC), 
Lang Ádám (Videoton FC), 
Kádár Tamás (Lech Poznan), 
Korhut Mihály (DVSC-Teva).

Középpályások: Elek Ákos 
(DVTK), Gera Zoltán (Fe-
rencváros), Nagy Ádám (Fe-
rencváros), Kleinheisler 
László (Werder Bremen), Lov-
rencsics Gergő (Lech Poznan), 
Pintér Ádám (Ferencváros), 
Stieber Zoltán (Nürnberg).

Támadók: Dzsudzsák Ba-
lázs (Bursaspor), Szalai Ádám 
(Hannover), Németh Kriszti-
án (al-Gharafa), Nikolics Ne-
manja (Legia Warszawa), Pris-
kin Tamás (Slovan Bratislava), 
Böde Dániel (Ferencváros).

SzuRkOlj vElünk!
SzinvA FOCi TERASz

Elek Ákos: „miért ne lehetnénk mi  
a meglepetéscsapat?”

Lengyelországba szerződött a Jegesmedvék vezetőedzője

Miskolci sikerek a nemzetközi szinkronúszó versenyen

FOCi EB 2016 - MEnETREnD

MVLC-kupagyőzelem



Miskolci NaplóHirdetés10

Apróhirdetés
Halmajon lévő elegáns bisztróba 
szakképzett szakácsot keresünk! Je-
lentkezés fényképes önéletrajzzal: 
1.molnarlaci@gmail.com 
A Kis ANNA Halászkert fiatal (nő 
vagy férfi) PINCÉRT  felvesz. Előnyt 
élvezhet a következők birtokosa: 
nyelvtudás, á la cart munkában el-
töltött idő, tapasztalat, szakmai mo-
tiváltság. Jelentkezni személyesen, 

önéletrajz leadásával: Kis ANNA Ha-
lászkert, Miskolctapolca, Görömbö-
lyi út 38.
Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 
63 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók 
(műanyag, fa, alumínium), garázska-
puk cseréje óriási kedvezménnyel, 
teljeskörű árnyékolástechnikával. 
Tel./fax: 46/402-292, mobil: 30/336-
5528, web: www.aluport.hupont.hu, 
bemutatóterem: Miskolc, Bükk áru-
ház I. emelet. Nyitva: h, sz, cs, p: 9–17 
óráig, k: 9–14 óráig, szo: 9–12 óráig.

2016. június 12-én (vasárnap) 18 órakor

JÓTÉKONYSÁGI HANGVERSENY
a Miskolctapolcai Református Templomban 

Kálvin János sétány 1. sz. (Bástya hotel mögött)

Orgona: Dr. Tóth-Vajna Gergely és Dr. Tóth-Vajna Zsombor zeneművészek.
Közreműködik: Miskolctapolcai Vegyes Kórus

Dr. Romhányi Róbert vezetésével.
Belépés díjtalan.  A perselyadomány a templom további munkáját szolgálja.

ÁllÁSHIRdETÉS
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási  

Intézet felvételt hirdet

BIZTONSÁGI- ÉS KÖRLETFELÜGYELŐ
 hivatásos (tiszthelyettesi) beosztás betöltésére.

Amennyiben rendelkezik állami középfokú iskolai  
végzettséggel, betöltötte 18. életévét és büntetlen előéletű  

magyar állampolgár várjuk fényképes önéletrajzát.

Havi bruttó illetmény: 220 600 Ft
Cafetéria (évi bruttó):  200 000 Ft

e-mailen: miskolc.uk@bv.gov.hu
levélben:   B.–A.–Z. Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet  

3525 Miskolc, Fazekas u. 4.

INDULJON A NYÁR SZUPER ÁRAKKAL
JÚNIUS 1–7-IG!

Új burgonya        
1 kg (zöldséget árusító üzl.)

299 Ft

Eh. csontos 
csirkemell    
1 kg (baromfit árusító üzl.) 

999 Ft

COOP Trappista 
sajt                             

1 kg

 899 Ft

A mELEG NAPOKRA AJÁNLJUK:
magnum jégkrém classic, 120 ml, egységár: 3325 Ft/l 399 Ft
COOP jeges desszert erd.gy, narancs ízű, 150 ml, egységár: 927 Ft/l   139 Ft
COOP pálcikás jégkrém  eper, kak. bevon., 65 ml, egységár: 600 Ft/l, július 3-5-ig! 39 Ft

VÁRJUK VASÁRNAP IS!  
TÁJÉKOZóDJON AZ ÜZLETEINKBEN ELhELYEZETT PLAKÁTOKON!

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



Visszatekint, de új kor-
szakot is nyit a XX. Borso-
di Fonó Folkfesztivál, amely 
idén háromnapossá bővült, 
és a Diósgyőri vár mellett 
már a szomszédos Lovagi 
Tornák Tere is bekapcsoló-
dik a helyszínekbe. A nulla-
dik napon, június 3-án este 
az IMMIGRANTS, LITT-
LE G. WEEVIL és a QUIM-
BY bizonyította sokoldalú-
ságát, az első nap programja 
viszont már délelőtt elkez-
dődik a gyermekeknek szó-
ló műsorokkal. Június 4-én 
fellép PETRUSKA, SZABÓ 
BENEDEK ÉS A GALAXI-
SOK de a KFT is. A feszti-
vál első napján kétségtelenül 
„lesz valami a levegőben”, 
hiszen a HALOTT PÉNZ 
is fellép a huszadik Fonón. 
Míg szombaton a „popze-

nei élet fenegyerekei” fokoz-
zák a hangulatot, vasárnap a 
népművészek mutatják meg, 
hogyan lehet még a cipőnket 
is „eljárni” tánc közben. KO-
LOMPOS, CIMBALIBAND, 
SZINVAVÖLGYI NÉP-
TÁNCEGYÜTTES, FIGU-
RÁS EGYÜTTES és a PAR-
NO GRASZT is hivatalosak 
a vasárnapi programra.

A jubileumi fonó prog-
ramját a fesztivál immár 
elmaradhatatlan fellépő-
je, a Csík Zenekar koro-
názza meg, amely vasárnap 
este Ferenczi Györggyel és a 
Rackajemmel egészül ki. A 
három nap alatt mesterség 
bemutatók, népi játszótér, 
kézműves vásár, utcazene, 
fesztiválkocsma, táncházak 
és finom falatok is várják a 
látogatókat.

Idén is rendkívül színes, gaz-
dag program várja az érdek-
lődőket, az opera mellett pe-
dig számos egyéb klasszikus 
és könnyűzenei műfaj képvi-
selteti magát a Bartók Plusz 
Operafesztiválon június 10. 
és 19. között Miskolcon.

A fesztivál idei zászlóshajó-
ja a Bartók-maraton: Bartók 
Béla színpadi műveit egy estén, 
monumentális kiállításban lát-
hatja a közönség június 11-én 
a Miskolci Jégcsarnokban. A 
hagyományokhoz híven idén 
sem hiányozhat magyar ope-
ra ősbemutatója. „Beischer-
Matyó Tamás Kreatív kap-
csolatok” című új művének 
története négy ember egymás-
hoz fűződő viszonya körül bo-
nyolódik. Az előadás, amely a 
Budapesti Operettszínház és 
a Bartók Plusz Operafeszti-

vál koprodukciójában jött lét-
re, június 16-án lesz látható a 
Nagyszínházban.  

A programnak ismét része 
a balett. Rómeó és Júlia min-
denki által jól ismert történe-
tét több zeneszerző is feldol-
gozta, de talán egyik mű sem 
örvend olyan népszerűségnek, 
mint Szergej Prokofjev Rómeó 
és Júliája, amely a balett-iro-
dalom egyik gyöngyszeme. A 
produkciót a konstancai „Oleg 
Danovski” Nemzeti Opera és 
Balett vendégjátékában tekint-
hetik meg június 15-én, a mis-
kolci Jégcsarnokban.

A koncertek közül kiemelke-
dik a június 10-i nyitógála, ame-
lyen világsztárt köszönthetünk 
majd a fiatal bolgár szoprán, 
Szonja Joncseva személyében. 
A Nagyszínházban rendezett 
esten közreműködik a Miskolci 
Szimfonikus Zenekar.

Az MVK Zrt. a költészet 
napján, április 11-én „Ver-
seld meg a manbuszt” cím-
mel pályázatot hirdetett, 
melyre 47 alkotás érkezett.

– Ebből a sokszínű, értékes 
anyagból nehéz volt a zsűri tag-
jainak, többek között Nyiri Pé-
ternek, a Magyar Nyelv Múze-
um igazgatójának kiválasztani 

a legjobbakat – írja közlemé-
nyében a miskolci közlekedé-
si vállalat. Az első három he-
lyezett: 1. Király Eszter: CNG; 
2. Francia László: Buszvers; 3. 
Radványi László: Megjöttem, 
kit régen vártok. A pályázatra 
több gyermekvers is érkezett, 
ezért a zsűri különdíjjal jutal-
mazta „Fábián Bálint: A mis-
kolci buszok” című munkáját.   

A miskolci TDM szervezet 
rajzpályázatot hirdetett 
10-15 éves, miskolci köz-
oktatási intézményekben 
tanuló diákok részére, ,,A 
kedvenc miskolci látniva-
lóm” címmel.

Ö s s z e -
sen 47 diák 
nyújtott be 
pá lya mű-
vet, az 
eredmény-
h i rde té s -
re május 31-én került sor. 1. 
helyezést nyert: Jakab Zsófia 
-,,Miskolc csúcsán” (Miskol-
ci Szabó Lőrinc Általános és 
Két Tanítási Nyelvű Iskola); 
második helyezett lett: Kucs-
ma Kinga - ,,Kisvasút” (Fényi 
Gyula Jezsuita Gimnázium 

és Kollégium); Harmadik 
helyezést nyertek: Vass Zol-
tán - ,,Templom a fák között” 
(Fényi Gyula Jezsuita Gim-
názium és Kollégium), Szabó 
Zsanett -,,Miskolc szeme-fé-
nye” (Fényi Gyula Jezsuita 
Gimnázium és Kollégium). 

Neg ye d i k 
h e l y e z e t-
tek: Szil-
ágyi Han-
na - ,,Séta a 
Hámori-tó-
nál” (Fényi 

Gyula Jezsuita Gimnázium 
és Kollégium), Száva Evelin - 
,,Lillafüredi erdei vasút” (Ba-
lázs Győző Református Lí-
ceum). Különdíj: Sike Gábor 
- ,,Nagy Lajos vára” (Fényi 
Gyula Jezsuita Gimnázium 
és Kollégium). 

Pár nap és kezdődik 
az Operafesztivál!

2016. június 4. | 22. hét | XIII. évfolyam 22. szám
Miskolci Napló – A város lapja

programajánló
Program/közélet

Feledy-ház
Június 10. 17 óra. IRODALMI FONÓ. Téma: 

Faludy György versei. 
Miskolci Csodamalom Bábszínház
Június 5. 10.30 óra. Meseláda – évadzá-

ró előadás. Utána játékvásár, jó idő 
esetén az udvaron. 

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár
Június 6. 16.30 óra. Múzsák kertje. A Ma-

gyar Nyelv Múzeuma könyvsorozatá-
nak bemutatója

Június 7. 16.30 óra. Csorba Piroska Szabó 
Lőrinc-díjas költő Magánterület című 
verseskötetének bemutatója. Köz-
reműködik: Seres Ildikó Jászai-díjas 
színművész. A beszélgetést vezeti: Fi-
lip Gabriella könyvtáros. 

Június 8. 14 óra
Gyermekekkel találkozik Lackfi János Jó-

zsef Attila-díjas költő
Június 8. 17 óra.  Lackfi János József Atti-

la-díjas költő szerzői estje
Június 11. 11 óra. Könyvheti árverés. Az 

Újdiósgyőri Antikvárium és Régiség-
bolt könyvárverése. 

Szabó Lőrinc Idegennyelvi  
Könyvtár 

Június 6. 14.30 óra. Minikönyv-kiállí-
tás. Megnyitja Vass Tibor József At-
tila-díjas költő, képzőművész, a Spa-

nyolnátha művészeti folyóirat alapító 
főszerkesztője. 

Június 9. 17 óra.  Szaniszló Judit: Pet-
ri György-díjas író „Beenged” című 
könyvének bemutatója. Az íróval be-
szélget Pazár Éva művésztanár. 

Fókusz Könyváruház
Június 10. 13 óra. Vass Tibor József At-

tila-díjas költő, képzőművész A Nagy 
Bibin és a műlovarnő (versek, elekt-
rográfiák,) c. könyvheti kötetének 
bemutatója. A kötetet ajánlja: Filip 
Gabriella Szabó Lőrinc-díjas szer-
kesztő. 

Művészetek Háza
Június 10.16.30 óra. Rosonczy Ildikó: 

Orosz fegyverekkel Ferenc Józsefért 
(Tanulmányok I. Miklós 1849-es ma-
gyarországi beavatkozásról) című 
könyvének bemutatója. 

Június 11. 10 óra. „Dunán innen, Tiszán 
túl” IFJÚSÁGI NÉPMŰVÉSZETI TEHET-
SÉGKUTATÓ VERSENY - DÖNTŐ. 

Belvárosi Liget
Minden pénteken 7-13 óráig: Belvá-

rosi biovásár a Belvárosi Ligetben! 
Bioélelmiszerek közvetlenül a ter-
melőktől. A biopiac szervezője az 
Észak-Magyarország Flórája Faunája 
Alapítvány.

Egésznapos rendezvényt 
szervezett múlt vasárnapra a 
Miskolci Kulturális Központ 
a Népkertbe, ahol minden a 
gyermekekről és a családokról 
szólt. A városi gyermeknapon 
szórakoztató programok so-
kasága várta a kicsiket és na-
gyokat egyaránt. Lehetett ne-
vezni az aszfaltrajz-versenyre, 
a színpadon mesezenekar lé-
pett fel és mesejátékot is előad-
tak. Volt tündér és herceg jel-
mezverseny, buborékfújás és 
táncház, s bohócok hajtogat-
tak lufikat. A kiegészítő prog-
ramok között szerepelt még 

egyebek mellett planetáriu-
mi előadás, kismesterség-be-
mutató, pónilovaglás, állatsi-
mogató és vurstli. Olyan civil 
szervezetek mutatkoztak be, 
mint a Miskolci Kisbocsok 
Sakkszakosztály és a Szimbió-
zis Alapítvány.

Az esti koncerteken fellé-
pett Horányi Juli, a Bagossy 
Brothers Company, a Karma-
polis és a Belmondo, utána pe-
dig, az Ezer Lámpás Éjszaká-
ján, magasba engedték a több 
ezer LED-fénnyel világító lég-
gömböt, hogy utat mutassa-
nak az eltűnt gyermekeknek.
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Hubay györgy önkormányzati képviselő, la-
kossági fórumot tart 2016. június 7-én (kedden), 
17 órakor a Bársony János utcai Általános Isko-
lában.

lakossági fórum

Jubileumi Borsodi Fonó

CsaládOk  százai látOgattak el hétvégén a néPkertBe

gyermekszemmel

Király Eszter: CNG 
Hát, az úgy volt, kérem, BAZ megyében voltam,
S amit láttam, attól (alacsony)padlót fogtam!
Pedig én bringázom, nálam az a tézis:
minden négykerekű csak mozgásprotézis.
Hetvenöt igazán szimpatikus járgány!
Csak az úton gurul, nem trollkodik járdán,
s levegőt is kímél, így lesz ez üde hely!
Ugyanis mindegyik földgázzal üzemel,
De az Acélváros, mely „mindig várni fog”,
csípőből kivágta a tuti cáfolatot.

Villantotta azt, mit nem láttunk, csak kevést:
heringeffekt helyett emberközlekedést!
ami olyan sűrű, mint anyám pudingja.
Sőt, eszünkbe juthat Mufasa és Simba,
mert a buszt a gyártó (trendiségét nézte!)
méltán keresztelte Lion’s City névre.
Öreg Lada, jó bringa…
mondd, haver, te mit tolsz?
Az tuti: buszt biztos nem, ha lakhelyed Miskolc.
Élhető városért – leesett a tantusz? –
tenni is kell! Látták: jó – s így lett a MAN-busz.
S a megtakarítás! Számolok… annyi, mint:

kilométerenként harminc-negyven forint.
Ne tátsd szád, ez igaz! Nem kamu, nem sci-fi!
(Azt nem is mondtam még, hogy van rajta Wifi.)
Földbarát gépszekér, lenyűgözött már most.
Eggyel több ok, hogy ne hagyjam el a várost.
Spártai lóerő, és féltucat henger!
Büszke lehet utas, sofőr s polgármester.
Ez a busz az élet, hidd csak el, öregem.
Közlekedünk. Ha jól: tisztán és közösen.
Válts jegyet, és szállj föl!
Könnyebb lesz a lábunk,
s egymással szolidáris, földi utazásunk.

rímekBe FOglalták a miskOlCi „manBuszt”



Ékszereket,  
drágaköveket loptak

Egy miskolci lakásból ék-
szereket és drágaköveket eltu-
lajdonító férfiak azonosításához 
kéri a rendőrség a lakosság segítségét. Az egyelőre ismeretlen személy-
azonosságú férfiak május 23-án délelőtt Miskolcon, a Bacsinszky And-
rás utcában egy házból ékszereket és drágaköveket tulajdonítottak el, 
több százezer forint értékben. Az elkövetőkről egy biztonsági kamera 

felvételt készített. A rendőrség kéri, 
hogy aki a képen látható személye-
ket felismeri, kilétükről, tartózko-
dási helyükről információval ren-
delkezik, jelentkezzen személyesen 
a Miskolci Rendőrkapitányság Bű-
nügyi Osztályán (3525 Miskolc, 
Fábián kapu 4. szám), vagy mun-
kaidőben hívja a 46/514-511-es te-
lefonszám 24-76-os mellékén az 
ügy előadóját. A 06-46/514-506-os 
telefonszámon, továbbá a 107-es 
vagy 112-es központi segélyhívó 
számokon a nap 24 órájában fo-
gadják a bejelentők hívásait. 

Hamar elfogták a késes postarablót
Negyedórán belül elfogták a borsodi rendőrök azt a 46 éves 

férfit, aki hétfőn délben kirabolt egy postát, majd a zsákmányolt 
pénzzel megkísérelt kereket oldani. A rendőrség információi sze-
rint az elkövető hétfőn dél körül bement egy szögligeti postára, s 
az egyik alkalmazottól a bevételt követelte. Azzal fenyegetőzött, 
amennyiben nem teljesítik a kérését, előveszi a kabátja alatt rej-

tegetett kést. Erre azonban nem 
került sor, a támadó megkapta 
pénzt, majd elmenekült a hely-
színről. A támadásban senki 
nem sérült meg. A bejelentés-
től számított negyedóra múlva, 
a rendőrök azonosították, el-

fogták majd a rendőrka-
pitányságra előállították a 
bűncselekmény elköveté-
sével megalapozottan gya-
núsítható F. József 46 éves 

perkupai lakost, akitől hiánytalanul lefoglalták a rabolt pénzt.

Elfajult családi viszony
Emberölés bűntett kísérlet elkövetésének megalapozott gyanúja mi-

att folytat büntetőeljárást a rendőrség Sz. Tibor 50 éves tiszalúci lakos-
sal szemben. A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján a gyanúsított 
május 30-án a reggeli órákban egy vitát követően konyhakéssel mellka-
son szúrta 49 éves, volt feleségét. A sértett 8 napon túl gyógyuló, súlyos, 
életveszélyes sérüléseket szenvedett. A férj részletes beismerő vallomást 
tett, tettét féltékenységgel indokolta. A gyanúsítottat a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi őrizetbe vette.  

Autóra zuhant a kidöntött villanyoszlop
Átsodródott a szemközti sávba, árokba hajtott, majd beton villa-

nyoszlopnak ütközött hétfőn reggel egy kamion Miskolcon, a Futó 
utcában, közel a Miskolctapolcai úthoz. A kidöntött oszlop egy sze-
mélyautóra borult. A műszaki mentéshez a miskolci hivatásos tűzoltó-
kat, a katasztrófavédelmi mobil labort és a regionális műszaki mentő-
bázis daruját riasztották. Az egységek áramtalanították a járműveket, 
gyűjtőedényekben felfogták a kamion üzemanyagtartályából folyó 
üzemanyagot, majd megszüntették a forgalmi akadályt. A mentés ide-
jére teljes útzár volt az érintett útszakaszon. 

Mozaik Miskolci Napló

HEti Horoszkóp
Kos (március 21 – április 20) Úgy érzi, lemaradt valamiről, pe-
dig csak időt hagyott magának arra, hogy átgondolja a lehetősé-
geit. Még nem késő cselekedni, ne aggódjon fölöslegesen. Hagy-

jon időt magának a héten a hosszabb beszélgetésekre. 

Bika (április 21 – május 20) A végletekig hajszolja magát, mert 
igazán szeretne elérni valamit. Ne feledje azonban, hogy semmi 
nem lehet annyira fontos, hogy az egészségét is kockára tegye 

miatta. Most kulcskérdés a határozott fellépés. 

Ikrek (május 21 – június 21) Valaki szeretné bevonni valamibe, 
ami az ő számára fontos, de Ön kissé szkeptikus a dologgal kap-
csolatban. Ha fontosnak érzi az illetőt, adjon a helyzetnek egy 

esélyt. Ehhez azonban az is kell, hogy őszinte legyen. 

Rák (június 22 – július 22) Nagyon nehezére esik elengedni va-
lamit, ami már régóta Önnel van, még akkor is, ha tudja, hogy itt 
van az ideje a továbblépésnek. Nem kell most rögtön meghoznia 

a döntéseit, van idő rá, hogy végiggondolja. 

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Ne engedje, hogy mások 
mondják meg, mit kellene gondolnia egy dologról, mert akkor 
nem fogja tudni elsajátítani az érzést. Szerezzen saját magának 

tapasztalatokat és akkor azonosulni is tud majd a gondolattal.

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Szeretné, ha valaki 
több energiát fektetne egy dologba a közös cél érdekében, de úgy 
tűnik, ez Önnek a fontosabb. Nem baj, ha nem követi mindenki az 

Ön elképzeléseit, de adjon időt magának a helyzet felmérésére. 

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Új lehetőségek nyílnak 
meg a karrierjében, érdemes élni ezekkel, mert anyagilag is jöve-
delmezőek lehetnek, s komoly sikerélményt jelenthetnek. Partne-

rével meg kell találniuk az Önöknek megfelelő, saját megoldásaikat.  

Skorpió (október 24 – november 22) Úgy érezheti, mintha 
valaki elfordulna Öntől, vagy nem a valódi arcát mutatná, de az is 
lehet, hogy csak kissé érzékenyebb mostanában. Próbálja annak 

látni a helyzetet, ami és nem a legrosszabbat feltételezni.

Nyilas (november 23 – december 21) Ne aggódjon fölöslege-
sen olyasmi miatt, aminek egyelőre még nem is tudja a kimene-
tét. Ezen a héten próbáljon mindig a jelenben maradni, és azzal 

foglalkozni, amire hatással tud lenni. Ezt diktálja a realitás is.  

Bak (december 22 – január 20) Meglepi, ahogyan valaki más 
egy helyzetet kezel. Ön egészen másképpen reagálna, de nem 
lehet mindenki egyforma. Ettől még ugyanúgy megtarthatja a 

saját véleményét, ne hagyd, hogy ellenkező irányba vezessék. 

Vízöntő (január 21 – február 19) Attól fél, hogy nem lesz elég, 
amit adni tud, de akiknek igazán fontos, azok mindenképpen kitar-
tanak Ön mellett. Ne akarjon másnak látszani, mint aki valójában, az 

első sikerek gyors visszaigazolást jelentenek majd.

Halak (február 20 – március 20) Valaki egészen más megvi-
lágításba helyez egy dolgot, mint ahogyan eddig gondolta, és ez 
segíthet abban is, hogy új utakat találjon magának. Merjen vé-

gigmenni ezeken az utakon, csak magának tartozik felelősséggel.

Ha nem kapják meg időben lapunkat, ha terjesztési problémákat tapasztalnak, 
kérjük, hívják a 46/503-501/100-as telefonszámot, ahol rövid üzenetet hagy-
hatnak üzenetrögzítőnkön. Ha elérhetőséget is hagynak, problémájuk megol-
dása érdekében visszahívjuk Önöket!
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Egyetemi rektorok
2

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben a Miskolci 
Egyetem néhány korábbi rektorának a nevét rejtettük el. 
Kérjük, a megfejtéseket együtt, egy levélben vagy e-ma-
ilben, legkésőbb 2016. június 29-én éjfélig juttassák 
el szerkesztőségünkbe (3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.) 
vagy az info@mikom.hu e-mail címre. A helyes meg-
fejtéseket beküldők között egy-egy 2016-os Miskolci 

Kalendáriumot sorsolunk ki. 
Előző rejtvényünk helyes megfejtései: 1. Benkő Sámuel; 2. Bizony Ákos; 3. 
Gálffy Ignác; 4. Kondor Béla. Nyertesek: Gáspár Marianna (Tiszaújváros, Ti-
sza út), Welther Mária (Miskolc, Győri kapu). Gratulálunk, nyereményüket 
postán küldjük el. 

Családi aszfaltrajz-versenyt, valamint a Népkert tündére és her-
cege jelmezversenyt hirdetett múlt vasárnap a Miskolci Kulturális 
Központ a városi gyermeknap és az Ezer Lámpás Éjszakája alkal-
mából. Az első öt helyezett értékes nyereményekben részesült, me-
lyek között szerepelt családi ebéd, családi belépő tárlatlátogatással 
a Diósgyőri várba, valamint számtalan játék, plüss állatka.

A Népkert tündére  
és hercege

A hét fotója
Mocsári LászLó  

FELvÉtELE
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Idén is népszerűek voltak az elmúlt hétvégén megrendezett Zsongó Lillafüred sport- és kulturális programjai. Komoly érdek-
lődés övezte a Diósgyőri Kajak-kenu Sport Club házi versenyét, a Hámori tavon. A gyönyörű helyszínen, szikrázó napsütésben 
zajló rendezvénysorozat résztvevőit Kiss Gábor alpolgármester köszöntötte. Örömét fejezte ki, hogy immár tizenhatodik alka-
lommal sikerült megrendezni a Zsongó Lillafüredet, amely eredményesen népszerűsíti a sportot, az egészségmegőrzést, emellett 
a város kulturális értékeit is képes fölmutatni. A vállalkozó kedvű nézők idén is bekapcsolódhattak a produkciókba, amelyekből 
ezúttal sem volt hiány. Összességében több mint húsz sportág képviselői tartottak bemutatót.                          Fotó: Mocsári LászLó

zsoNgó LiLLAFürEd


