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Szenzációs győzelmet aratott Ma-
gyarország a franciaországi Euró-
pa-bajnokság F csoportjának keddi 
nyitómérkőzésén, ahol válogatot-
tunk 2-0-ra legyőzte a sokkal esélye-
sebbnek tartott Ausztria csapatát. 

A 44 év után Eb résztvevő magyar 
csapat a második félidőben parádés já-
tékot mutatott, s az osztrákoktól a jelek 
szerint a szerencse is elpártolt. Sokat tá-
madtak, de nem tudták kihasználni a 
lehetőségeiket, majd egy szabálytalan-
ságot követően emberhátrányba is ke-
rültek. Az első magyar gólt Szalai Ádám 
szerezte a 62. percben, majd a 87. perc-
ben Stieber gyönyörű találattal állította 
be a végeredményt, amely az ötperces 
hosszabbítás során sem változott. A két 
csapat 137 alkalommal találkozott már 
egymással, s a magyar győzelemmel to-
vább folytatódott az osztrákok húsz éve 
tartó nyeretlensége ellenünk. 

A fantasztikus magyar győzelem 
a jóval esélyesebbnek tartott oszt-
rák csapattal szemben Európa- és vi-
lágszerte hatalmas feltűnést keltett, a 
híradások az Európa-bajnokság meg-
lepetéscsapataként említik a magyar 
válogatottat, amely további komoly 

győzelmekre is esélyes lehet. A csapat 
felkészülését, edzettségi állapotát és já-
tékát egyaránt nagyon jóra értékelték. 

Bernd Storck szövetségi kapitány a 
mérkőzést követően elmondta, most 
térült meg a magyar labdarúgó-válo-
gatott számára, hogy az Európa-baj-
noki felkészülés során olyan erős ellen-
felekkel mérkőzött meg, mint például 
a világbajnok német vagy az Afrika 
bajnok elefántcsontparti csapat. – Na-
gyon sokat dolgoztunk az elmúlt 
időszakban és ez meglátszott a 
mutatott játékunkon, az ered-
ményen – nyilatkozta Storck, 
kiemelve, hogy a magyar válo-
gatott játékosai a felké-
szülés során „ki-
tolták saját 
határai-
kat.”

A r r a 
a kérdés-
re, bírni fogják-e az idősebb 
játékosok a terhelést, hogy 
négynaponta pályára kell lép-
niük, a kapitány úgy válaszolt: 
„nem fiatal vagy öreg, hanem 
jó futballisták vannak a keret-
ben”.

– A futballban mindig min-
denre van lehetőség. Ha 

mindenki száz-
száza lé-

k o -

san teszi 
a dolgát, akkor a 
következő győzelmet 

is meg lehet szerezni – je-
lentette ki a német szak-
ember, aki konkrétan 
a továbbjutás esélylatol-
gatásaival egyelőre nem 
kívánt foglalkozni. Mint 

mondta, szerinte mindig 

csak a következő meccs számít - most 
az Izland elleni találkozó - amelyet 
szombaton rendeznek Marseille-ben.

Bernd Storck beszélt a meccs leg-
jobbjának választott Kleinheisler Lász-
lóról is, akit – mint mondta – még 
U20-as utánpótlás-focistaként ismert 
meg, és nagyszerű tehetségnek tart. 

Kleinheisler László úgy nyilatko-
zott, a győzelem a csapat érdeme volt, 
mindenki teljesítette, amit a kapitány 
kért, mindenki hozzátett valamit eh-
hez a csodálatos sikerhez. A Werder 
Bremen játékosa hozzátette, rendkí-
vül büszkék magukra, ugyanakkor 
kiemelte, ez a fantasztikus győzelem 

nem jöhetett volna létre a szurkolók 
nélkül, akiknek ezúton is köszönetet 
mondott, akár a helyszínen drukkol-
tak, akár a televíziók előtt.

A lapzártánk idején csoportel-
ső magyar válogatott a továbbjutás 
szempontjából nagyon jó esélyekkel 
készülhet a következő mérkőzésé-
re: szombaton, 18 órától Izlanddal ta-
lálkoznak Marseille-ben, majd négy 
nappal később Portugália lesz az el-
lenfelünk Lyonban. (A részletes me-
netrendet l. a 11. oldalon.) A hat 
EB-csoportból az első és második he-
lyezetteken túl a négy legjobb harma-
dik is nyolcaddöntőbe jut majd. 

„MEGMUTATTUK EURÓPÁNAK!”

Szenzációs magyar győzelem  
az Európa-bajnokságon!

Örömmámorban Magyarország és Miskolc!

Magyarországhoz hasonlóan, Mis-
kolc is örömmámorban úszott kedden 
este. Városlakók tömegei szurkoltak lel-
kesen a mieinknek az önkormányzat 
által szervezett Szinva Foci Teraszon, 

Miskolc legnagyobb közvetítő helyén is. 
A helyszínen az országban egyedülálló 
módon, állandó telepítésű, nagymére-
tű LED falon kísérhetjük figyelemmel 

az eseményeket. A kiváló, HD minő-
ségben élvezhető közvetítést a Miskolc 
Televízió munkatársainak segítségével 
láthatják a focirajongók. A minap.hu 

honlapon folyamatosan friss  informá-
ciókat találnak a labdarúgó Eb-ről, a 
hírportál képgalériáiban bárki megke-

resheti magát, családját, barátait az em-
lékezetes élményt nyújtó szurkolás köz-
ben a Szinva Foci Teraszon. 

44 év – ennyi idő telt el azóta, hogy a magyar labdarúgó-válogatott 
utoljára Európa-bajnokságon játszott. 1972-ben Belgiumban rendez-
ték meg azt a tornát. Illovszky Rudolf volt a szövetségi kapitánya a ma-
gyar csapatnak, amely a negyedik helyet szerezte meg. Az 1972-es Eu-
rópa-bajnokság végeredménye: 1. NSZK, 2. Szovjetunió, 3. Belgium, 
4. Magyarország. 

Utolsó Eb szereplésünk
Egervári Sándor DVTK vezetőedző, korábbi szövetségi kapitány

– Óriási élmény volt valamennyiünk számára, hogy végre érzelmi alapon tudtunk szurkolni. 
Csak jó és nagyon jó teljesítményeket láthattunk a magyar csapat részéről. Ezzel a győzelemmel a 
teljes magyar labdarúgás felértékelődött, biztos vagyok benne, hogy a siker nagy lökést fog adni az 
egész focinknak, az abban dolgozó szakembereknek, játékosoknak egyaránt. Ugyanakkor minden 
meccs más, ezután is minden labdáért meg kell küzdenünk, hogy a következő mérkőzésen ismét 
győztesen hagyhassuk el a pályát. Fontos, hogy a most látott nyugalmat, szervezettséget, mentális 
állapotot mutassa majd a csapat szombaton is, az izlandi válogatottal vívott meccsen. Egy erős fizi-

kumú északi csapattal szemben Elek Ákos előtérbe kerülhet. Nagyon szurkolok neki, sokat tett azért, hogy az Európa-baj-
nokságon hozzá tudjon járulni a sikerhez. 

Tatár György, a DVTK aranycsapatának középpályása
Nagyon értékesnek tartom ezt a győzelmet, már csak azért is, mert az osztrák játékosok nagy része 

európai „TOP-bajnokságokban” pallérozódik. Alaba korai kapufáját követően játékban is felvettük 
a versenyt a „sógorokkal”. Ezt mutatja, hogy többen is 8-as osztályzatot kaptak a teljesítményükre a 
magyarok közül, a mértékadó szaklapoknál. Legalább egy pontot biztosan tudunk majd szerezni az 
erőszakos, hasonlóan szervezett védelemmel felálló, kontrákra játszó Izland ellen, így meglehet a to-
vábbjutás. Óriási volt a hangulat itt a Szinva Foci Teraszon, utoljára egy DVTK – FTC derbin láttam 
ilyet! Talpalatnyi hely sem volt, mindenki feltöltődve éltette a válogatottat, tényleg, felemelő érzés volt!

Hollósy András önkormányzati képviselő, a DVTK „hangulatfelelőse”
– Nagy várakozásokkal telve ültem le megnézni egy baráti társasággal a magyarok Eb-rajtját. 

Kezdettől fogva éreztem: ebben a csapatban megvan az a többlet, az az akarat, amivel jók lehe-
tünk, már az első összecsapáson. Szóval valahol számítottam rá, hogy nem kell majd szégyen-
keznünk az Eb-n, de ez a siker engem is meglepett. A magyarok már régóta vártak egy ilyen ki-
emelkedő eredményre, amely nagy jelentőséggel bír a nemzeti összetartozásunk erősítésében is. 
A siker megadta a tartást, az önbizalmat a csapatnak, ezt kell átmenteni az Izland elleni meccsre 
és akkor ellenük is sikerülhet a pontszerzés. Biztos vagyok benne, hogy Elek Ákos, a DVTK kö-

zéppályása lehetőséget kap majd és ugyanazzal az alázattal, küzdőszellemmel és példamutatással teszi a dolgát a válo-
gatottban, mint a klubcsapatában.



Magyarország Kormánya, a 60. év-
forduló alkalmából az idei évet az 
1956-os forradalom és szabadságharc 
emlékévévé nyilvánította. A jubileu-
mi események és programok méltó 
helyi megszervezése érdekében a vá-
rosi önkormányzat létrehozta a Mis-
kolci ’56-os Emlékbizottságot.

A bizottság elnöke, Somorjai Lehel, 
a Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Le-
véltár igazgató főlevéltárosa, tagjai, 
Kiss József, a levéltár osztályvezetője, 
Miskolc 1956-os történetének kutató-
ja és Béres Attila, a Miskolci Nemzeti 
Színház igazgatója.

Az önkormányzat és intézményei 
több pályázatot is benyújtott a Ma-
gyarország Emlékbizottsága által ki-

írtakra. A miskolci bizottság összeál-
lította az emlékév helyi programtervét 
és megkezdte a szervező munkát, 
melyről hétfőn sajtótájékoztatón szá-
molt be Kriza Ákos polgármester és 
az emlékbizottság tagjai. – A prog-
ramsorozat szervező elve a közösségi 
részvétel motiválása és az 56-os törté-
nelem személyes megélésének lehető-
sége – emelte ki a rendezvénysorozat-
tal kapcsolatban.

Mint elhangzott, Miskolc – a for-
radalom egykori legjelentősebb vidé-
ki helyszíne – kiemelkedő szereplője 
kíván lenni a jubileumi megemléke-
zéseknek. A programok a közösséget 
mozgósító pályázati felhívásokkal in-
dulnak, majd szeptemberben kiállítá-
sokkal, eredményhirdetésekkel foly-

tatódnak. Október 17-én elindul az 
ünnepi rendezvénysorozat, melynek 
csúcspontjai az október 23-ára terve-
zett flash mobok, utcán megrendezett, 
történelmi pillanatokat felidéző szín-
házi jelenetek, a fiatalok részvételére 
épülő előadások lesznek.

A levéltár összegyűjti a fellelhe-
tő személyes emléktárgyakat, relik-
viákat, melyekből kiállítást rendez 
a város. – A város fontosnak tartja, 
hogy az emberek a személyes emlé-
keik alapján, vagy a családi történe-
tek okán és a miskolci rendezvények 

segítségével a magukénak érezzék 
a miskolci 56-os események emlé-
két. A rendezvények éppen ezért a 
közvetlenségre, az interaktivitásra 
épülnek, mozgósító hatásúak lesznek 
– emelték ki a beharangozó sajtótá-
jékoztatón.
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Múlt pénteken mutatták be Kégl Ildikó „Tárgyi-
asult gondolatok – Értékek Borsodból, Abaújból 
és Zemplénből” című könyvének második kö-
tetét. A szerző ezúttal is megyénk – itt-ott már 
eltűnőben lévő – tradicionális értékeinek eredt 
a nyomába, a hagyományos népi kismestersé-
gek művelői, az agrárium szereplő mellett helyi 
származású előadóművészeket is bemutatva.

– Időtálló értékekről szerettem volna írni. Hí-
res-neves magyar produktumokról, kézműves 
tárgyakról, ruhadarabokról, élelmiszeripari ter-
mékekről, amelyek kimagasló minőségűek, és 
nem kevésbé az emberről, aki létrehozta azokat. 
Az emberről, aki megálmodta, majd – akadályo-
kat nem ismerve – megvalósította tervét. Sikertör-
ténetekről – történetesen borsodi sikertörténetek-
ről – amelyekbe belekapaszkodhatunk, ha az élet 
nevű úton megtorpanunk valamiért, akárcsak egy 
egészen rövid időre is. Sikertörténetekről és siker-
termékekről, amelyek Borsodból indultak, s ame-
lyekkel példálózhatunk. Hiszen mindannyiunk-
nak szüksége van a pozitív példákra. S miközben 
elindultam, hogy történeteket gyűjtsek, egyidejű-
leg azt is kutattam, vajon mi kell ahhoz, hogy ki-
törjön valaki egy Isten háta mögötti aprófaluból, 
ahol áthatolhatatlan ködfátyolként vonja be a há-

zakat a kilátástalanság, ahol az „úgyse sikerül-
het” mentalitás mára olyannyira elhatalmasodott, 
hogy idegméregként bénítja meg a helyi társada-
lom még cselekvőképes tagjait is – hangsúlyozza a 
kötet  ajánlójában Kégl Ildikó, kiemelve: a könyv-
ben szereplő mesteremberek nagyobb része most 
ugyan még tevékeny, de abban a pillanatban, hogy 
befejezik munkásságukat, velük együtt eltűnhet 
egy egész szakma, s annak évtizedeken, évszáza-
dokon át felhalmozott tudása.

A megyeháza dísztermében a könyvbemuta-
tóval párhuzamosan kiállítást is szerveztek a ki-
adványban szereplő mesterek Magyar Kézműves 
Remek díjas alkotásaiból. A rendezvényen jelen 
voltak a kötet szereplői – alkotók, művészek, mes-
teremberek – fellépett a Kiss Kata Zenekar, vala-
mint Szegedi Csaba, a Magyar Állami Operaház 
énekese.

KÜLÖNLEGES EMBEREK, ÉRTÉKEK, 
HAGYOMÁNYOK

A forradalom két fő bázisa megyénkben Miskolc és Ózd 
volt. Október 22-én a Miskolci Nehézipari Egyetemen meg-
alakult a Diákparlament, amely a megye első forradalmi gyű-
lése volt. A Diákparlament október 23-a után a forradalom 
egyik fő szervezője lett. Az egyetemiek még október 23-a előtt 
tájékoztatták működésükről és a budapesti előkészületekről 
a DIMÁVAG dolgozóit, akik tartották a kapcsolatot az egye-
temistákkal. Ennek hatására az országban elsőként a DIMÁ-
VAG Gépgyárban alakult meg október 20-án a munkástanács 
„Munkás Szervező Bizottság” néven. Először 17, majd 21 pon-
tos kiáltványt fogalmaztak meg. Nagy Imre miniszterelnök 
1956. október 25-én a kormányt felkereső forradalmi küldött-
ségek közül elsőként a miskolciak követeléseit fogadta el. Mis-
kolc a forradalom során regionális szerepet töltött be, itt jött 
létre a kelet-magyarországi megyék forradalmi vezetését ösz-

szefogó Észak-és Kelet-Magyarországi Nemzeti Tanács. Szo-
morú tény, hogy a forradalom leverését követően, az intézmé-
nyesített megtorlás is itt, Miskolcon kezdődött.

Miskolc élen járt a forradalmi történésekben

MEGALAKULT A MISKOLCI ’56-OS EMLÉKBIZOTTSÁG



A miskolci közgyűlés hat baloldali - 
MSZP-DK – képviselőjéből csupán 
egy szavazta meg a múlt heti közgyű-
lésen a Salkaházi Program bővítését. 
Öten nem szavaztak – hogy miért, ar-
ról ellentmondásosan nyilatkoztak. 

A jobbikosok megszavazták az előter-
jesztést, de Jakab Péter frakcióvezető to-
vábbra sem kér bocsánatot a nyugdíja-
soktól, amiért korábban igencsak bántó 
módon azt nyilatkozta róluk, hogy 
„csak bulizni tudnak” és „megvásárol-
hatók 10 ezer forinttal”. Mint arról már 
hírt adtunk, a városi közgyűlés döntése 
értelmében, tovább bővül a Salkaházi 
Program. Az eddigi jogosultakon kívül 
a kedvezményeket kiterjesztik azokra 
is, akik rehabilitációs ellátások, korha-
tár előtti ellátás, szolgálati járandóság, 
átmeneti bányászjáradék, bányászok 
egészségkárosodási járadéka, szülői 
nyugdíj, árvaellátás, mezőgazdasági 
szövetkezeti járadék, baleseti járadék, 
rokkantsági járadék, házastársi pótlék, 
vagy házastársi jövedelempótlék jogcí-
meken részesülnek nyugdíjszerű ellá-
tásban. Mindez azt jelenti, hogy újabb 
1300 fővel bővülhet a támogatottak 
köre. Az ellenzék kezdettől fogva kriti-
kával illette a programot, a Jobbik kam-
pányfogásról, „bulizó nyugdíjasokról” 
beszélt, az MSZP vezérszónoka pedig a 
2014-es választások előtt annak a véle-
ményének adott hangot, hogy a Salka-
házi program a választásokat követően 
biztos meg fog szűnni, bármelyik poli-
tikai erő is nyerje a voksolást.

A Fidesz-KDNP nyert, a program 
maradt, az ellenzéki indulatok azon-
ban nem csitulnak körülötte. A Fi-
desz-KNDP közgyűlési frakciójának 
tagjai hónapok óta kivonulnak Jakab 
Péter jobbikos frakcióvezető felszó-
lalásainál, míg az vissza nem vonja a 
nyugdíjasokra tett, sértő kijelentéseit. 
A közgyűlés legutóbbi ülésén öt balol-
dali (MSZP-DK) képviselő nem szavaz-
ta meg a Salkaházi Program bővítésére 

irányuló előterjesztést. Az MSZP mis-
kolci elnöke, képviselője Simon Gábor 
érdeklődésünkre elmondta, azért nem 
szavaztak a napirendnél, mert a köz-
gyűlés vezetése miatti tiltakozásul, ko-
rábban elhagyták az üléstermet. Arra a 
kérdésünkre, hogy egyébként támogat-
ja-e a szociális programot, a politikus 

nem kívánt válaszolni. Némileg ellent-
mond Simon Gábor állításának – hogy 
tudniillik azért nem szavaztak, mert 
korábban elhagyták az üléstermet – 
hogy a szintén MSZP-s Bartha György 
képviselő megszavazta az előterjesztést 
(tehát ott volt). Az ugyancsak MSZP-s 
Fodor Zoltán képviselő lapunknak 

azt mondta, családi ügyben kellett el-
távoznia, de ha jelen van, ő is megsza-
vazza a Salkaházi előterjesztést. Hogy 
az MSZP-s Földesi Norbert miért nem 
volt jelen, ezt nem sikerült megtud-
nunk – többszöri próbálkozásra sem 
értük el – ugyanígy a DK-s Tompa Sán-
dort sem. Ő ugyancsak nem szavazott 

Salkaházi-ügyben, hasonlóan a szin-
tén DK-s Nagy-Korsa Judit képviselő-
höz. Nagy-Korsa Judit érdeklődésünk-
re kritikával illette a programot ebben 
a formájában, s szorgalmazta, hogy a 
nyugdíjak összegétől függően, differen-
ciálják a Salkaházi támogatást.

A jobbikos képviselők megsza-
vazták az előterjesztést, Jakab Pé-
ter frakcióvezető azonban továbbra 
sem kíván bocsánatot kérni a nyug-
díjasoktól. Lapunknak úgy nyilatko-
zott, véleményük szerint a Fidesznek 
kellene ezt megtennie. Kérdésünk-
re – jelent-e valamiféle pálfordulást 
a mostani szavazatuk a programmal 
kapcsolatban – a frakcióvezető azt 
mondta, korábban is megszavazták a 
Salkaházi Program elemeit.

Teljesen érthetetlen számomra, mi-
ért nem fedezte fel még a magyar ag-
rárium a Tanítanék (?) mozgalomban 
rejlő lehetőségeket. Aszályos időszak-
ban elég lenne megrendelni egy-egy 
Pukli-Törley szeánszot: nem létezik 
olyan szárazság, hogy el ne kezdjen 
zuhogni, ha ez az összeszokott csapat 
meglengeti valahol a kockás kenyér-
kendőket. Állítólag már több afrikai 
törzs varázslója érdeklődött az esőcsi-
náló módszereik iránt, de úgy tudni, 
eddig még nem 
jött létre a kap-
csolat. (Nem lát-
szottak el idáig a 
füstjelek). 

E g y é b k é n t 
Pukli úrék múlt 
szombaton, a legutóbbi kollektív bőrig 
ázáskor már emberesen elmozdultak 
a show-biznisz irányába, valamint 
megtették az első lépést afelé, hogy fi-
zetős legyen a buli. A menet elején je-
lezték ugyanis, hogy aki esetleg anya-
gi támogatásban akarja részesíteni a 
mozgalmat, az ne fogja vissza magát, 
mert drága ám a technika! Hát, naná, 
és az esőt sem adják ingyen – teszem 
hozzá én. Meg az olyan produkció-
kat sem, mint az örök Sándor Mária 
(plusz company) kánonban zengett 
Kossuth nótája Pukli úrék bősz rap-
pelésével. (A kettő együtt: „Kossuth 
Lajos azt üzente…. nincs hatalmad 
fellettem, nincs hatalmad felettem!”) 
Ha Lánchíd kőoroszlánja kibírta az 
élményt üvöltés nélkül, mi is csak el-
leszünk valahogy.

Végül is alapjában szórakozta-
tó volt, de aztán eszébe jut a néző-
nek, hogy mégis csak ezek tanítanák 
(nék) a gyerekeket, s nemigen lesz 
nyugodtabb, a jövő generációk sor-
sát illetően. 

Jómagam akkor éreztem meg 
először igazán a történelem szelét, 
amikor Pukli István kihúzta magát 
a pódium szélén (alkalomhoz illő 
kockásban) és bejelentette a sereg-
nek, hogy „Rock ’n Roll!” 

Hoppá. Hát mi egyebet is mond-
hatna a szónok egy tanártüntetésen, 
nem…? Rock ’n Roll! Tényleg nagyon 
kíváncsian vártam mi következik, de 
nem Elvis Presley kezdte el a Jailhouse 
Rockot, hanem kisvártatva az ég 

mennydörgött 
akkorát, hogy az 
egyik szakszer-
vezeti vezető kis 
híján leugrott a 
színpadról. Ez 
sem volt rossz. 

A show vitathatatlan fénypontjának 
azonban kétségkívül az ígérkezett, 
amikor Törley Katalin mozgalmár 
kisebb polémiába kezdett a nedvese-
dő tömeggel arról, hogy ki is a „farok”. 
Nem mondom, hogy néha  nem izgal-
mas ilyeneket hallani egy nőtől, de eb-
ben a szituációban nagyon úgy tűnt, 
hogy már egyik-másik jelenlévőnek is 
kezd kínos lenni a dolog. Belekezdtek 
hát osztályozni (ha már így összegyűl-
tek, természetesen a kormánytagokat) 
erről meg szegény Laska Józsi bácsi 
szavajárása jutott eszembe, hogy tud-
niillik „máma már ne igyatok többet 
gyerekek!”

Ha valamiből, akkor önbizalom-
tól duzzadó, hatalmas vállalásokban 
aztán tényleg nincs hiány az esőcsi-
nálóknál. Hol az életet akarják meg-
állítani, hol a kormányt kezdik el osz-
tályozni… vajh mi lesz a következő? 
Embert küldenek a Marsra? 

Mondjuk, lenne egy-két ötletem, 
kikkel kellene kezdeni. 

Szepesi Sándor

Elsődleges cél, hogy ez év végére 
elkészüljenek az M30-as autó-
pálya Miskolc és a szlovák határ 
közötti szakaszának rendezési 
tervei és akkor jó eséllyel jövő ta-
vasszal megkezdődhet az út épí-
tése Kassa felé – mondta Demeter 
Ervin csütörtöki, miskolci sajtó-
tájékoztatóján.

Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gye kormánymegbízottja, miután 
találkozott a szakhatóságok és a 
tervezett autópálya menti önkor-
mányzatok vezetőivel, úgy fogal-
mazott: „ha nem tudjuk határidőre 
megcsinálni az autópályát, ak-
kor mások vihetik el az erre szánt 
pénzt”. Demeter Ervin emlékezte-
tett, hogy néhány héttel ezelőtt hir-
dettek eredményt a tervezői pályá-
zatról.

Csöbör Katalin, a Fidesz-KDNP 
országgyűlési képviselője tájékoz-
tatott, hogy jó úton járunk, ha az 
úthálózatunkat fejlesztjük, mert 
ez is segíti a térség gazdasági nö-

vekedését. Elmondta, bár az au-
tópálya tervezése megkezdődött, 
ugyanakkor rengeteg szakhatósá-
gi probléma is felmerült, miután 
huszonegy önkormányzatot érint 
ez a szakasz.

Az M30-as Miskolc és Tornyos-
németi közötti hatvan kilométeres 
szakasza a „Via Carpatia” terv ré-
sze, amelyet Lengyelország, Litvá-
nia, Szlovákia fogadott el. A terv 
lényege az Európán áthaladó közle-
kedési hálózat fejlesztése rövidebb 
útvonal kiépítésével.

Az M30-as autópálya az M3-as 
autópályát Miskolccal összekötő 
gyorsforgalmi út, ezt építik tovább 
a határ felé. A hatvan kilométe-
res, kétszer két sávos, leálló sávval 
is bíró szakaszon 45 műtárgy, hét 
csomópont, egy komplex és két 
egyszerű pihenő épül.

Közélet Miskolci Napló4

Esőtánc és  
Rock ’n Roll

Jövőre megkezdődhet az M30-as 
továbbépítése Kassa felé

Az MSZP és a DK öt képviselője nem szavazta meg a Salkaházi bővítést

„KINN IS VAGYOK, BENN IS VAGYOK…”

A napirend  szavazása a közgyűlés jegyzőkönyvi kivonata alapján

Fodor Zoltán Nem sz. MSZP-DK-EGYÜTT Nagy-Kórsa Judit Nem sz. MSZP-DK-EGYÜTT
Dr.Simon Gábor Nem sz. MSZP-DK-EGYÜTT Dr. Tompa Sándor Nem sz. MSZP-DK-EGYÜTT
Badány Lajos Igen JOBBIK Barta Gábor Igen FIDESZ
Bartha György Igen MSZP-DK-EGYÜTT Deák-Bárdos Mihály Igen FIDESZ

Eperjesi Erika Igen FIDESZ G.né Pankucsi Katalin Igen FIDESZ
Glatz Katalin Igen FIDESZ Hollósy András Igen KDNP
Hubay György Igen FIDESZ Jakab Péter Igen JOBBIK
Katona Ferenc Igen FIDESZ Dr. Kiss János Igen FIDESZ
Dr.Kovács László Igen KDNP Kovácsné Budai Mária Igen FIDESZ
Dr. Kriza Ákos Igen FIDESZ Molnár Péter Igen KDNP
Dr.Nánási-Kocsís Norbert Igen FIDESZ Dr.Nehéz Károly Igen FIDESZ
Novák Józsefné Igen FIDESZ Pakusza Zoltán Igen JOBBIK
Révész Péter Igen JOBBIK Soós Attila Igen FIDESZ
Szécsényí Marianna Igen FIDESZ Szilágyi Szabolcs Igen JOBBIK
Földesi Norbert Távol MSZP-DK-EGYÜTT



Június 25-én Szent Iván tüze vilá-
gítja meg a Diósgyőri várat, amely-
nek fényénél a vár ismét titkokat 
mesél királyi szerelmekről, szenve-
délyes táncokról, bűvös virágokról 
és népi hiedelmekről. 

Az év legrövidebb éjszakáján tűz-
kígyó öleli körbe a várat, planétás ho-
roszkópos és veronai mágus vidámítja 
a vendégeket, párválasztó varázslato-
kat ismerhetünk meg, hogy aztán pa-
razsat ugorva teljesüljenek legtitkosabb 
vágyaink. Az este hét órakor kezdődő 
program a Múzeumok Éjszakája orszá-
gos rendezvénysorozat része.

Szent Iván titokzatos éjszakáján 
hatalmas tüzek gyúlnak mindenütt, 
hogy fényükkel eloszlassák a sötétsé-
get, melegítsék, bátorítsák az embe-
reket és összepárosítsák a magányos 

szíveket. A Múzeumok Éjszakáját idén 
is az év leghosszabb napján rendezik 
meg, ez alkalomból pedig a Diósgyőri 
várban újabb évszázados titkok tárul-
nak föl: hogyan lett a magyaroknál 
Keresztelő Szent János születésének 
ünnepéből Szent Iván éjszakája? Mi-
lyen hiedelmeket, babonákat őrzött 
meg a népi emlékezet? Játsszunk el a 
gondolattal, vajon megváltoztatta vol-
na-e királynéink sorsát egy Szent Iván 
éji varázslat…?

A programok az alsó és felső várud-
varon folyamatosan zajlanak este 7 
órától kezdődően. A vendégeket Ve-
ronai Zappato, a nagy mágus szóra-
koztatja majd ámulatba ejtő középkori 
bűvész előadásával, amelyből nem hi-
ányozhatnak ezen az éjszakán a sze-
relmi varázslások és a tüzes bűvész 
mutatványok sem. A planétás horosz-

kópos és csodaszer árus mindenféle 
középkori varázsszert, afrodiziáku-
mot kínál majd az ifjú párok felvidí-
tására. A szerelmesek egy párválasztó 
táncházban is egymásra találhatnak 
a Nagykállói Silvatica népzenekar já-
tékain, a rövid éjszaka sötétjét pedig 
a Vaga Banda tűzszelidítői világítják 
meg lélegzetelállító bemutatóikon. 
Szent Iván éjjelén megelevenedik majd 
Keresztelő Szent János legendája Salo-
me végzetes táncával, a teraszon lesz 
csillagles, de pajzs-, és fejdíszkészítés 
is szerepel a programon a legkisebb 
apródok és udvarhölgyek örömére. A 
Diósgyőri várban engedjük szabadon 
szárnyalni a képzeletet ezen az éjsza-
kán, majd a legvégén a várárokban 
egymás kezét fogva ugorjuk át a pa-
razsat, hogy teljesüljenek legtitkosabb 
vágyaink. Kapunyitás: 18.45. 

Éld át a varázslatot – szórakozz, tanulj, 
gyönyörködj a Múzeumok Éjszakáján!
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Idén is színes, érdekes, különleges 
programokkal várják a látogatókat 
a Herman Ottó Múzeum intéz-
ményei a Múzeumok Éjszakáján, 
2016. június 25-én Miskolcon.

Herman Ottó Múzeum Központi Épülete
17:00 - 23:00 HOMbár - múzeumi tereferéző és 

szürcsölde
17:00 - 21:00 Színezd újra! - Klasszikus festmé-

nyek új köntösben - gyermekprogram
18:00 - 23:30 „A raktárak mélyén … Bepillantás 

a képzőművészeti gyűjtemény kincseibe”. A 
látogatás tervezett időtartama csoportként 30 
perc. Csoportlétszám 5 fő. 

19:00 - 20:00 SMINK koncert
Herman Ottó Múzeum Pannon-tenger Föld-

történeti és Természetrajzi Tár
17:00 - 23:45 Barlangok világa – a Marcel Lou-

bens Barlangkutató Egyesület programjai. a) 
Köteles mászás, b) Csomózási technikák okta-
tása, c) Barlangász eszközmustra.

17:00 - 23:45 Leletfogdosós és „társasjátszós” 
tárlatvezetések folyamatosan az Őserdei ösvé-
nyeken – A bükkábrányi mocsárciprus-erdő és 
kora című kiállításban

18:00 - 23:45 Ásványok a mindennapi életünkben 
– Játékos nyersanyagkeresés

19:00 - 19:30 Fekete Zsombor: Rejtett barlangok 
rejtélyes világa (előadás)

Miskolci Galéria Rákóczi-ház
17.00 - 24.00 (Kondor-terem) Glaser Katalin: Há-

rom nagymamám volt és FIN című animációs 
kisfilmjeinek vetítése (folyamatosan)

17.00 -18.00 Tárlatvezetés a Kövesi-kiállításban
18.00 - 20.00 (udvar)
Common jam / Eat-art akció – Közös lekvár: befő-

zés a környék gyümölcseiből, közös Spájz- polc 
működtetése

Candy Vénusz muffinja: Muffin kínálóasztal és 
folyamatos vetítés a tűzfalra

Gyermekprogram: címkedíszítés, falvédőtervezés
20.00 - 21.30 (belső tér) A hangok és a képek 

ajándéka - Szabó Eszter Ágnes előadása
20.00 - 21.00 Rendhagyó családi tárlatvezetés a 

Kövesi-kiállításban
21.00 - 22.00 (udvar) HALAS koncert
22.00 - 23.00 Tartósított nőművészek, Fajgerné 

Dudás Andrea performansza, majd utána tár-
latvezetés a Nőttön-nő című kiállításban

23.00 - 24.00 Éjszakai tárlatvezetés a Kövesi-ki-
állításban

Papszeri Öreg Kiállítási Épület
18:00 - 19:00  Gyűjtők és gyűjtemények 3. „Egy 

vasárnap délután felöltöztem nagy cifrán” c. 
kiállítás megnyitója a szihalmi néptánc - cso-
port kísérő produkciója

19:00 - 20:00 Kincskereső - fedezd fel a múzeum 
kincsit!

19:00 - 21:00 MÁS/VILÁG - bronzkori tárlathoz tar-
tozó kísérleti régészeti bemutató és előadás

19:15 - 20:00 Joó Csaba népviseletgyűjtő rendha-
gyó tárlatvezetése a Gyűjtők és gyűjtemények 
3. kiállításhoz kapcsolódóan

20:00 - 21:00 Zenei Szemere - szalon
21:00 - 22:00 1848-as egyenruha másolatok - 

Tárlatvezetés a Szemere-kiállításban
21:00 - 22:00 Huszár egyenruhák - Tárlatvezetés a 

Szemere-szalonban

22:00 - 23:45 Kertmozi: A lovasíjász c. film
Színészmúzeum Thália-ház
18:00 - 23:45 „Kivilágos kivirradtig...” Nonstop ze-

nés vetítés régi miskolci előadásokból: dalla-
mok, amelyek naponta a fülünkbe csendülnek.

18:00 - 23:45 Jelmezes beöltözés, papírszínházi 
játékok

18:00 - 18:30 VOKE- Vokális varázs gyermekkon-
cert kicsiknek és kicsit nagyobbaknak

– A közelmúltban megrendezett VI. Vasutas 
Gyermekdal Találkozó legnagyobb sikert ara-
tott fellépőinek koncertje

Herman Ottó Emlékház
Lillafüreden a Pele lakban (Herman Ottó Emlék-

ház) számos program várja a kirándulni vá-
gyókat és a gyerekeket egyaránt. 

17.00-23.00 - Családi programok csak természete-
sen! Polihistory – túráz és nézz tárlatot! A túrák 
a Pele-lakból indulnak, egyéni túrák térkép és 
előzetes eligazítás alapján. 1. Szeleta kultúra 
kincskereső ösvény túra (4km, 2 óra 30 perc) tú-
ratérkép alapján. 2. Lilla útja kincskereső ösvény 
túra (2 km, 1,5 óra) túratérkép alapján. Ismerd 
meg Herman Ottó titkokkal teli életét és mun-
kásságát! – tárlatvezetések egész este.

18.00-20.00 „Pók-emberek” akcióban. Kreatív 
foglalkozások természetes anyagok felhasz-
nálásával

Magyarország településeinek vi-
torlás fesztiválját rendezték meg 
az elmúlt hétvégén, Siófokon. A 
regatta versenyen nagyon szépen 
teljesített a Kiss Gábor alpol-
gármester vezényletével indult, 
miskolci csapat, a Települések 
Íze versenyen pedig az egyik do-
bogós helyezést is sikerült meg-
csípni!

A kétnapos siófoki eseményen 
300-an versenyeztek. A hajókat és 
kormányosokat a Magyar Vitorlás 
Szövetség biztosította, a legénysé-
get azonban a települések maguk 
állították ki.

A miskolciakat Kiss Gábor al-
polgármester vezette, a csapat tagja 
volt mások mellett Borbélyné Bucs-
kó Andrea, a Miskolci Közintéz-
mény-működtető Központ igazga-
tója, Mátyás Lajos érsebész-főorvos, 
a DVTK Jegesmedvék képviseleté-

ben Mayer Péter, az MVSI-től Illyés 
Miklós ügyvezető és Deák Bárdos 
Mihály Európa-bajnok magyar bir-
kózó, valamint Vojcsik „Golyó” Fe-
renc rallyversenyző. A miskolciak 
az első futamban negyedik, a kö-
vetkezőben pedig a második helyen 
futottak be. A versenyt kísérő ren-
dezvényen, Magyarország Telepü-
léseinek Fesztiválján nem csupán a 
Balaton parti városok mutathatták 
be turisztikai kínálatukat. Az or-
szág más települései is lehetőséget 
kaptak, hogy felhívják a figyelmet 
értékeikre, látványosságaikra. Mis-
kolc a Holdviola és a Szinvavölgyi 
Néptáncműhely műsorával mutat-
kozott be. A Simkó Attila – Taskó 
János páros a harmadik helyet sze-
rezte meg a Települések Íze verse-
nyen (bükki vadak húsából készült 
avasi pince pörköltet főztek házi 
kenyérlángossal) s városunk hozta 
el a legszebb stand díját is. 

Június utolsó hétvégéjén ismét 
fesztivál utcává válik a Kisavas El-
sősor. Nyolc helyszínen, minőségi 
borászatok és neves vendéglátók 
várják a szórakozni vágyókat.

A részletekről Kriza Ákos pol-
gármester a rendezvény fővédnöke, 
és Kis Attila a Cellarium Hungari-
cum Közhasznú Egyesület elnöke 
számolt be csütörtökön. Kriza Ákos 
egyebek mellett elmondta, jó úton 
halad a város, a gazdaság fejlődés 
mellett azonban, legalább ennyire 
fontosak a közösségépítő rendezvé-
nyek is. Ezért támogatja a város a ci-
vil kezdeményezéseket, mint példá-
ul a Miskolci Fröccsfesztivált.

A rendezvény a Cellarium Hun-
garicum Közhasznú Egyesület és 
a borházak tulajdonosainak ösz-
szefogásával jön létre, mértékadó 

miskolci vendéglátósokkal kar-
öltve, akik változatos ételeikkel 
egészítik ki a pincészetek borkí-
nálatát. A kisavasi fesztivált ha-
gyományosan a Múzeumok Éjsza-
kája időpontjában rendezik meg. 
Fő célja, hogy az újjáéledő avasi 
pincesor adottságait és hangulatát 
kihasználva, népszerűsítse a hun-
garicumnak számító italt, a fröcs-
csöt. A helyszínen megvásárolha-
tó fesztivál poharakba az ingyenes 
szódából a különböző fröccsöket 
mindenki magának keverheti az 
egri, tokaji és bükki pincészetek 
boraiból, június 24–25-én.

XI. Miskolci Fröccsfesztivál a 
Kisavason

Szent Iván-éji „varázslatok”  
a Diósgyőri várban

NEMZETI REGATTA,  
MISKOLCI SIKEREKKEL
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Idén is színes, látványos utcai fel-
vonulással, karneváli hangulattal 
kezdődött el június 10-én a Bar-
tók Plusz Operafesztivál. A menet 
délután a Hősök teréről indult és 
a Kazinczy utca – Villanyrendőr 
– Széchenyi utca útvonalon ért a 
Szent István térre, ahol „fesztivál-
ízelítő” nyitókoncertet 
tartottak. 

Az Operafesztivál hi-
vatalos megnyitója este 
kezdődött a Miskolci 
Nemzeti Színházban, 
ahol Balog Zoltán, az 
emberi erőforrások mi-
nisztere és Kriza Ákos 
polgármester mondott 
beszédet. Mint elhang-
zott, a Bartók Plusz Ope-
rafesztivál Európa leg-

rangosabb komolyzenei eseményei 
közé tartozik, világhírű előadókkal, 
kiváló rendezőkkel és remek közön-
séggel.

– Bartókot játszani vagy énekelni 
minden szólista álma – hangoztatta 
Balog Zoltán. – Bátorság, elszántság 
kell ahhoz, hogy a semmiből felépít-

sen egy városvezetés, egy színház 
egy ilyen hatalmas fesztivált, amely 
közel hozza Bartókot az emberek-
hez, bekapcsolja Miskolc térségét a 
zenei életbe. Kultúrával, a kultúra 
által tud felemelkedni egy nemzet! 
– fogalmazott a miniszter, kiemelve: 
Miskolcon otthon van Bartók! Balog 

Zoltán számos belföldi, 
és határon túli kulturá-
lis fesztivált említett, ki-
hangsúlyozva, hogy ezek 
között fontos szerepet 
játszik a Bartók Plusz. 

Kriza Ákos polgármes-
ter elmondta, Miskolcon 
minden feltétel adott egy 
világraszóló, több napos 
operaünnep megrende-
zéséhez, majd megkö-
szönte Balog Zoltánnak, 
hogy az idei fesztiválra ő 

és a magyar kormány kiemelt figyel-
met fordított, jelentős összeggel segí-
tették annak megrendezését. 

A polgármester kiemelte, hogy 
idén Bartók Béla születésének 135. 
évfordulóját ünnepeljük, 2016 pedig 
Bartók év Magyarországon. – Mis-
kolcon azonban tizenhat éve tart 
a Bartók év. Nyugodtan mondhat-
juk: Miskolc nélkül nincs Opera-
fesztivál  és Operafesztivál nélkül 
ma már elképzelhetetlen lenne Mis-
kolc. A vidéki városok közül egye-
dül nálunk van többnapos ünnepe 
az opera műfajának – hangsúlyoz-
ta a polgármester, kiemelve, hogy 

az Operafesztiválnak igen jelentős 
közösségteremtő, közösségformáló 
ereje van.

– A fesztivál a többi miskolci kul-
turális értékkel keretét jelentheti a 
2023-as Európa Kulturális Fővárosa 
pályázatunknak. Miskolc tehát indul 
a 2023-as Európa Kulturális Fővá-
rosa címért, a pályázatnak megkez-
dődtek az előkészítési munkálatai – 
jelentette be Kriza Ákos. 

A megnyitó beszédek után elkez-
dődött az ünnepi nyitógála, ame-
lyen fellépett Szonja Joncseva, a New 
York-i Metropolitan bolgár szárma-
zású énekesnője.

Az Operafesztivál „Ezrek ope-
rája” sorozatában idén Kerényi 
Miklós Gábor rendezésében a 
spanyol cigánylány, a katona és 
a torreádor tragikus szerelmi há-
romszögének történetét mesélte 
el parádés szereposztással három 
este, három különböző helyszí-
nen. A miskolci közterek adta 
természetes díszletek különleges 
dimenziót adnak Georges Bizet 
Carmenjének.

Az első beavató előadást, az 
opera I-II. felvonását hétfőn dél-
után 18 órától láthatta a miskol-
ci közönség, a Szent István téren, 
a III. felvonást pedig szerdán, az 
avasi kilátónál. A teljes operát 
péntek este, lapzártánk után ad-
ták elő, a Lovagi Tornák Terén.  – 
Az opera ma többféle módon fel-

fogható. Gondolhatunk rá úgy, 
mint egy nagy esztétikai élményt 
nyújtó alkotásra, amihez fel kell 
nőni, aminek befogadására fel 
kell készülni, előzetesen ismere-
tet kell gyűjteni.

Tekinthetjük néhányszor meg-
nézhető különlegességnek és fel-
foghatjuk gondolatokat közlő, de 
népszórakoztató, sok embernek 
örömöt okozó játékként. Ez utób-
biban hiszek, és mindig ilyen előa-
dást készítek – nyilatkozta Kerényi 
Miklós Gábor rendező. –  Ebben 
az esetben külön kihívást jelente-
nek a különböző helyszínek. Kü-
lön örömöt, hogy még inkább lehet 
kockáztatni abban az értelemben, 
hogy be lehet vonni a nézőket, 
szinte együtt lehet játszani a kö-
zönséggel, tehát közös akció.

Színes és izgalmas kísérőren-
dezvényekben sem volt hiány az 
operafesztiválon. Kedden este a 
nemrégiben elhunyt, legendás an-
gol popénekesre, David Bowie-ra 
emlékeztek a Szent István téren is-
mert színészek és zenészek. 

Mások mellett színpadra lé-
pett Gyabronka József, Müller 
Péter Sziámi, Hámori Gabriella 
és Ónodi Eszter. Utóbbi elmond-

ta, David Bowie nagyon sokféle 
műfajban kipróbálta magát, min-
den korszakában maradandót al-
kotott.  – Nagyon bírom az ilyen 
„kaméleon” típusú alkotókat, na-
gyon könnyen találtam az élet-
művében olyan dalokat, amelyek 
érzésem szerint nekem valók, s 
amelyeket hitelesen tudok tolmá-
csolni ebben a műsorban – fűzte 
hozzá.

A Bartók jubileumi év 
egy egészen különleges 
produkció létrehozására 
inspirálta a Bartók Plusz 
Operafesztivált. Mara-
toni színházi estén, egy-
más után, egy helyszínen 
láthatta az Operafesztivál 
közönsége Bartók Béla 
három színpadi művét, A 
fából faragott királyfit, A 
csodálatos mandarint és 

A kékszakállú herceg vá-
rát. Opera, balett, tánc-
játék – a Bartók-maraton 
koncepciója szerint négy 
előadásban. A fából fa-
ragott királyfi különbö-
ző szemléletű megközelí-
tésben, más szereplőkkel, 
kétszer került színre. 

A zenei csemege mel-
lé kiváló alkotói, előadói 
gárda és egyedi látvány-

világ társult múlt szom-
baton este.  A három mű 
nem összefüggő alko-
tás. De amellett, hogy 
egymás után meghall-
gatva, különleges ze-
nei felfedezésekben le-
hetett részünk, érdekes 
közös tartalmi szálat is 
kibontott M. Tóth Géza 
Balázs Béla-díjas film-
rendező, a Színház- és 

Filmművészeti Egyetem 
rektora: az emberi vi-
szonylatok megélésének 
kétféle lehetőségét, ami 
lehet teljes és lehet olyan, 
amelyikből hiányzik a 
teljesség. Mindhárom 
darab szereplői ezt a 
teljességet építve vagy 
bontva jutnak el a végki-
fejletig – ami csak ritkán 
boldog. 
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Különleges dimenzióban 
a Carmen

David Bowie-ra emlékeztek

Bartók-maraton a Jégcsarnokban

Színes, látványos operaünnep, különleges előadásokkal

Kesselyák Gergely, a fesztivál igazgatója 
Okszana Lyniv karmesterrel



Közélet Miskolci Napló8
A Miskolci Ügy-

védi Kamara egyko-
ri székháza a Szeme-
re Bertalan utca 2. 
alatt, a Grünfeld-ház 
szomszédságában 
áll, tulajdonképpen 
a Szemere és a Kan-
dia utca impozáns 
sarokháza. A Mis-
kolczi Ügyvéd Egy-
let 1869-ben alakult 
meg, ebből jött létre 
1875-ben a Miskol-
ci Ügyvédi Kama-
ra. Elnöke Répász-
ky Alajos, titkára 
pedig Bizony Ákos 
(1846–1922) lett. Székházuk a Széchenyi utcán állt, a mai 11. szám alatt. A 
kamara 1900 körül költözött át a Szemere útra és ekkoriban, 1902-ben lett 
a szervezet elnöke Bizony Ákos. Az 1938/1939-es címtár szerint a kamara 
székházát már a Werbőczy (ma Dózsa György) utca 11. szám alatt találjuk. 
A költözést minden bizonnyal célszerűségi szempontok is befolyásolták, így 
ugyanis a kamara az Igazságügyi Palota közvetlen közelében lehetett, más-
részt a kamarai ügyvédek száma is megnövekedett (1928-ban 353 ügyvéd és 
60 ügyvédjelölt tagja volt, közülük a Miskolcon praktizálók száma 110). Az 
épület ezután lakóházként működött, majd a 2000-res években a kereskede-

lem és a vendéglátás is 
megjelent. A földszin-
ti sarokrészen hír-
lapüzlet működött 
egészen 2014-ig, a 
Kandia utcai oldalon 
teraszos szórakozó-
helyek és kisebb bol-
tok jöttek létre. Az 
emeleti lakások helyi-
ségeiben is üzleti vál-
lalkozások és cégek 
irodáit alakították ki.                               

FOTÓ:
MOCSÁRI LÁSZLÓ

Hirdetés

AKKOR...

...ÉS MOST

A Diósgyőri Papírgyár 1782-ben 
alapított magyar papíripari cég, 
amely az ország egyetlen bankjegy- 
és biztonságipapír-gyártó vállalata. 

A diósgyőri papírmalmot a Gömör 
vármegyei Rochfalváról érkező Mar-
tinyi Sámuel alapította, de létesítésé-
nek időpontjáról nincs pontos adat. 
Martinyi 1836-ban elhunyt, özvegye, 
Farkas Mária pedig nem tudta foly-
tatni a termelést. Végül árverést ren-
dezett, itt Fiedler Károly kassai keres-
kedő és társai kezébe került a malom. 

1846-ban, az iparkiállítás évében, 
Diósgyőrben 24 féle papírt állítot-
tak elő. Valószínűleg 1846-ban ke-
rült a Diósgyőri Papírgyárba a kiváló 
szakember, a gyár műszaki vezetője, 
Greutter Antal. A papírgyár köré az 
idők folyamán munkáslakások épül-
tek, egyszerű, szoba-konyhás épü-

letek. A gyárban 1876-ban 36 mun-
kás dolgozott, az alkalmi munkások 
száma 5–10 fő volt. 1879-ben Kolba 
Mihály vette meg a gyárat és műsza-
ki fejlesztésekbe fogott. A Diósgyőri 
Papírgyár közben folyamatosan részt 
vett szakkiállításokon. A legnagyobb 
elismerést az 1900-as párizsi világki-
állításon érte el, ahol a termékei el-
nyerték a kiállítás nagy aranyérmét. 

A papírgyár új beruházásaként 
1904. június 14-én elkezdték egy új 
telep, az „alsógyár” építését a gyár-
tól mintegy 500 méterre, ahol a fi-
nom papírhoz fel nem használható 
hulladékot dolgozták fel. Kolba ha-
lála után fiai, unokája lettek a tulaj-
donosok, Kolba Róbert, Kolba Vik-
tor és ifj. Kolba Mihály. Az újabb 
korszerűsítéshez nem volt elegendő 
tőkéjük, ezért 1925. december 31-
én megalakult a Diósgyőri Papír-

gyár Részvénytársaság. A Nemzeti 
Bank vállalta, hogy a tervezett kor-
szerűsítésekhez biztosítja az anya-
gi fedezetet. 1948-ban a Diósgyőri 
Papírgyárat államosították. Az első 
munkásigazgató Konczwald Imre 
volt. 1956–1957-ben komoly re-
konstrukciót hajtottak végre, a cél 
változatlanul a különleges papírmi-
nőségek gyártása volt. A Diósgyőri 
Papírgyár – az országos általános 
struktúra átalakítási hullám része-
ként – az 1963-ban létrehozott, a 
papírgyárakat és a papírfeldolgozó 
üzemeket egyesítő Papíripari Válla-
lat egyik gyára lett. 

A rendszerváltáskor, 1990-ben a Di-
ósgyőri Papírgyár leányvállalati ran-
got kapott. 1993-ban a Pénzjegynyom-
da Zrt. tulajdonába került és azóta újra 
részvénytársaságként működik.

SOMORJAI LEHEL

Miskolc értékei 21.

A Diósgyőri Papírgyár

NYÁRI KARBANTARTÁS  
A MIHŐ RENDSZERÉN

A MIHŐ Kft. a távhőszolgáltató rendszer nyári karbantartási munkáit  
a lehető legrövidebb idő alatt igyekszik elvégezni.

2016-ban az alábbi területen és időpontban lesz szolgáltatási szünet  
a távhőszolgáltató rendszeren:

AZ AVASI ÉS BELVÁROSI VÁROSRÉSZBEN

2016. június 28-án 0.00 órától 
előreláthatólag

2016. június 29-én 24.00 óráig

DIÓSGYŐR VÁROSRÉSZBEN:

2016. augusztus 22-én 08.00 órától 12.00 óráig

szünetel a használati melegvíz szolgáltatás.

BULGÁRFÖLD VÁROSRÉSZBEN:

a nyári karbantartás ideje alatt nem várható szolgáltatási szünet.

Egyes hőközpontoknál vagy kisebb ellátási területen lehet  
néhány órás szolgáltatási szünettel járó karbantartás, melyről  

a MIHŐ Kft. külön tájékoztatja az érintett lakókat.

A távhőszolgáltatási szünet alatt a melegvíz csapokból  
hideg víz folyik, amit a melegvíz mérőóra érzékel és mér,  

ez indokolatlan többletköltséget okozhat. Ennek elkerülése  
érdekében a MIHŐ Kft. javasolja, hogy a karbantartás ideje alatt  

a melegvíz csapokat ne használják.



A következő idényben is 
az Aluinvent DVTK-ban ját-
szik Czank Tímea, a csapat 
kapitánya. A kiváló irányító 
2013-ban érkezett Diósgyőr-
be, ahol rögtön a csapat ve-
zéregyéniségévé vált. Csapat-
kapitánnyá választották és a 
szurkolók is szívükbe zárták. 
Nagyon boldog vagyok, hogy 
Diósgyőrben folytathatom a 
pályafutásom – nyilatkozta 
Czank Tímea. – Voltak aján-
lataim más kluboktól is, de 

három évet játszottam már 
piros-fehérben, Miskolc a 
második otthonom. Nagyon 
szeretem ezt a várost, az em-
bereket, a szurkolókat. Remé-
lem, jövőre is hasonlóan nagy 
sikereket tudunk elérni, mint 
az előző szezonban – tette 
hozzá. 

Az idén 18 éves Miskolc 
Városi Sportiskola évzáró 
ünnepségen 70 utánpótlás 
sportolót díjaztak az egyete-
mi körcsarnokban. Az intéz-
mény szakosztályaiban csak-
nem ezer gyermek sportol, 
országos szinten is figyelem-
re méltó eredményekkel. 

Az MVSI-nél a diákok 14 
sportág közül választhatnak, 
és ötven edző segíti felkészü-
lésüket. A 2015-16-os tanév is-
kolai záróünnepségén azokat a 

versenyzőket jutalmazták, akik 
magyar bajnokságon díjat nyer-
tek, vagy valamilyen sportág-
ban a legjobban teljesítettek.   

Illyés Miklós, a sportiskola 
ügyvezetője elmondta, legkö-
zelebbi céljuk a győri Ifjúsá-
gi Olimpiai Fesztiválon való 
részvétel, illetve a jó szerep-
lés. Mint mondta, minden 
olyan sportágban, amelynek 
a művelői intézményükben 
esélyesek az Ifjúsági Olimpi-
ai Fesztiválon való indulásra, 
a versenyzők, edzők számára 

külön felkészülési programot 
fognak kidolgozni, külön fi-
nanszírozással.

Kiss Gábor alpolgármes-
ter gratulált a sportolóknak, 
a felkészítőknek és az iskola 
vezetésének az elért eredmé-
nyekhez. – Azt kérem, ugyan-
ilyen módon folytassátok to-
vább a sport pályafutásotokat. 
Reméljük, ülnek itt olyanok, 
akik valamikor majd a világ-
versenyeken öregbítik tovább 
Miskolc és Magyarország hír-
nevét – fogalmazott.

Rutinos amerikai edző, 
a korábban DEL- és 
EBEL-csapatoknál dolgo-
zó Doug Bradley veszi át 
a családi okok miatt távo-
zó Jason Morgan helyét a 
DVTK Jegesmedvék veze-
tőedzői székében.

Az Egyesült Államokban 
született Doug Bradley vé-
dőként szerepelt középiskolai 
és egyetemi bajnokságokban, 
majd Európában kezdett 
edzősködni. Pályafutása so-
rán dolgozott Németország-
ban, Ausztriában, illetve ült 
a szlovén Jesenice és a horvát 

Medveščak Zagreb kispad-
ján az EBEL-ben. Pályafutá-
sának legutóbbi három évét 
Észak-Amerikában töltötte. 
Főként a Pittsburgh franchi-
se csapatainál állt alkalma-
zásban, ahol a játékosmegfi-
gyelés és a tehetségek egyéni 
képzése tartoztak a főbb fel-
adatai közé. 
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Bulgárföldi  
Háztartási Bolt
BORSODCOLOR KFT. Miskolc, Kiss tábornok u. 6/a. Tel.: 46/530-336

Terítők,  
székpárnák 

széles  
választékban 

kaphatók!

A kép illusztráció.

NAGYSZABÁSÚ NYÁRI AKCIÓVAL  
VÁRJUK VÁSÁRLÓINKAT VALAMENNYI COOP ÜZLETÜNKBEN JÚNIUS 15-21-IG:

Sertés zsír poharas 500 g, Pick COOP Sajttal tölt.pulykahús 
800 g

COOP Aquarius ásv.
víz dús,mentes 1,5 l

Pomm. Frites hasábburgonya gyf., 1 kg          299 Ft
Paloma őr. vák. kávé 225 g, egységár: 1996 Ft/kg          449 Ft

Silan Fresh Sky öblítő 1 liter          499 Ft
és még számos akciós termék, keresse a polcokon!

„Utazzon a minőségre” – nyereményjáték indul június 13-tól COOP Szuper áruházainkban!
1000 Ft-onként Wenger hűségpontot kap és megvásárolhatja kedvezményesen  

a prémium minőségű Wenger táskás egyikét!
Részletek az üzletekben kihelyezett plakátokon és a szórólapokban!

159 Ft
Egységár: 318 Ft/kg 899 Ft

Egységár: 1124 Ft/kg 49 Ft
Egységár: 33 Ft/l

Június 8-án benépesült a 
DVTK Edzőközpont, az első 
csapat tagjai gyülekeztek 
a 2016/2017-es idény első 
edzésére. Az első két hétben 
Miskolcon készültek a pi-
ros-fehérek, majd tíz napra 
edzőtáborba vonul a csapat, 
ahol a tervek szerint kiváló 
minőségű pályákon, jó kö-
rülmények között, erős kül-
földi csapatokkal találkoz-
nak majd. Összességében hét 
edzőmérkőzést terveznek.  

A DVTK az 
edzőtábor alatt 
izraeli, orosz 
és szlovák első 
osztályú ellen-
felekkel is ta-
lálkozik Bük-
fürdőn. Már 
korábban tud-
ni lehetett, 
hogy a Diós-
győr idén nyá-
ron felkészülé-
si mérkőzésen 
a Budapest 
Honvéd, az 
MŠK Rimavs-
ká Sobota, az 
1. FC Tatran 
Prešov és az FK Lokomotíva 
Košice csapatai mellett a Bei-
tar Jerusalemmel is összeméri 
az erejét. Az eredeti tervekkel 
ellentétben azonban nem uk-
rán, hanem egy orosz első osz-
tályú gárda lesz a DVTK má-
sodik ellenfele Bükfürdőn. Az 
FK Gazovik Orenburg csapa-

tával tavaly nyáron is találkoz-
tak a piros-fehérek, akkor még 
a másodosztályban játszottak, 
de időközben megnyerték 
azt, így nyártól már az orosz 
első osztályban szerepelnek. 
A harmadik csapat, mellyel a 
Diósgyőr az edzőtáborban ta-
lálkozik, Aranyosmarótról ér-

kezik. Az FC 
Zlaté Morav-
ce a szlovák 
első osztály-
ban a kilen-
cedik helyen 
végzett a leg-
utóbbi ki-
írásban. A 
felkészülést 
követően jú-
lius 16-án 
kezdődik az 
OTP Bank 
L i g a 
2 016 / 2 017. 
évi kiírása, a 

sorsolás és a pontos időpont 
még nem ismert. 

A felkészülés programja: 
június 17., péntek (Mis-

kolc) 17:00 DVTK - Budapest 
Honvéd (OTP Bank Liga 8. 
helyezett); június 20., hétfő 
(Bükfürdő) edzőtábor kezde-

te; június 21., kedd (Bükfür-
dő) 17:30 DVTK - Beitar Je-
rusalem (izraeli I. osztály, 3. 
helyezett); június 25., szom-
bat (Bükfürdő) 17:00 DVTK 
- FC Zlaté Moravce (szlovák 
I. osztály, 9. helyezett);  júni-
us 28., kedd (Bükfürdő) 17:30 
DVTK - FK Gazovik Oren-
burg (orosz II. osztály 1. he-
lyezett); június 30., csütörtök 
(Bükfürdő), edzőtábor vége.  
Július 2., szombat (Miskolc) 
18:00 DVTK - MŠK Rimavská 
Sobota (szlovák 2. Liga, Kele-
ti-csoport alsóházi rájátszás 
5. helyezett); július 6., szer-
da (Eperjes) 17:00 1. FC Tat-
ran Prešov (szlovák 2. Liga, 
felsőházi rájátszás 2. helye-
zett) – DVTK; július 9., szom-
bat (Miskolc) DVTK - FK Lo-
komotíva Košice (szlovák 2. 
Liga, felsőházi rájátszás 4. he-
lyezett); július 16., szombat: A 
bajnokság első fordulója.

Megkezdte a felkészülést a DVTK

Hosszabbított a  
csapatkapitány

A Jegesmedvék  
új vezetőedzője

Magyarország legeredményesebb  sportiskolája a miskolci
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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, sz, cs, p: 9–17 óráig, k: 9–14 
óráig, szo: 9–12 óráig.  

Ács-, tetőfedő munkák, gipsz kar-
to nozás, lambé riázás, filagóriák, elő-
tetők, kerítések, kerti házak és egyéb 
famunkák készítése; Velux ablakok be-
építése, cseréje; íves fedések és hajlatok 
készítése; tetők szellőztetése. www.ke-
rekgyarto-acs.hu. Tel.: 06-20/460-6775.

Nem italozó, önállóan dolgozni tudó 
ácsot és korábban ács mellett dolgo-
zó segédmunkást keresek Miskolc és 
környékére, nem csak tetőn végzendő 
munkákra. Tel.: 06-20/460-6775.

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 

Miskolc város közigazgatási területén 

díszfák növényvédelmi permetezését  
végezzük 2016. 06. 20. és 2016. 07. 04. között. 

Az alábbi szerek felhasználásával:
Dimilin 25 WP, Runner 2 F, Topas 100 EC,  

Mospilan SG, Decis Mega, 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



Szombaton, 18-án 14 órá-
tól mutat be szentmisét a Di-
ósgyőri vár Szent Hedvig ká-
polnájában Juhász Zoltán, a 
mindszenti plébánia káplán-
ja. 19-én, vasárnap 15 órá-
tól a minorita templomban 
lesz a Fráter György Katoli-
kus Gimnázium tanévzáró 
szentmiséje.

Jövő vasárnap, 26-án lesz 
a mindszenti templom Szent 
Péter és Pál apostolok bú-

csúja. Az ünnepi szentmisét, 
mely 10 órakor kezdődik, 
Medvegy János apát, mező-
kövesdi plébános mutatja be.

Ugyancsak jövő vasárnap 
lesz a felsőzsolcai Keresztelő 
Szent János születése temp-
lom búcsúja. A 11 órakor 
kezdődő ünnepi szentmisét 
Daniel Ernő-András szent-
széki tanácsos, nyikóma-
lomfalvi (Erdély) plébános 
mutatja be.

A Herman Ottó Múzeum 
bizonyult a legnépszerűbb 
hazai múzeumnak egy kö-
zönségszavazáson.   

A Múzeumok Éjszakája 
2016. hivatalos oldalának fel-
hívására a legismertebb kö-
zösségi oldalon lehetett sza-
vazni június 1-12. között, a 
legérdekesebb programmal 
előálló múzeumra. Debre-
cenben, a Déri Múzeumban 
június 15-én adták át az Em-

beri Erőforrások Miniszté-
riuma 2016. évi Múzeumok 
Éjszakája „Hősök, felfede-
zők, újítók” című pályázat 
közönségszavazásán nyertes 
múzeumok számára az el-
ismerő okleveleket. A több 
mint 600 hazai múzeum kö-
zött meghirdetett pályázatra 
három kategóriában lehetett 
nevezni. „A Közönség ked-
vence” címet idén a Herman 
Ottó Múzeum nyerte.

Bevásárlás egy délutáni 
piknikhez? Nem gond a 
Miskolci Termelői Napon 
június 19-én vasárnap, hi-
szen sokféle finomság közül 
válogathatunk ezúttal is. 

Sajtok, füstölt húsáru, pék-
sütemények, kemencés süte-
mények, kézműves sör, házi 
szörpök, lekvárok, mézek, 
friss zöldségek és fűszernö-
vények – mind belefér a ko-
sárba.

„Én elmentem a vásár-
ba” címmel délelőtt 9 órá-
tól kezdődnek a progra-
mok. Lovam mondja: Bükki 
Lovas Postakocsi Szolgálat 
lovaskocsikázás. Tyúkom 
mondja: magyar tyúkfajták 
a bükkaranyosi baromfiud-
varról. Vitéz László mondja: 
délelőtt 11 órától a Miskol-
ci Csodamalom Bábszínház 
művészeinek kíséretében. 
Ön pedig azt mondja: ott le-
szek!

2016. június 18. | 24. hét | XIII. évfolyam 24. szám
Miskolci Napló – A város lapja

PROGRAMAJÁNLÓ
Program/közélet

Művészetek Háza
Június 25. 18 óra.  A SZINVAVÖLGYI NÉP-

TÁNCMŰHELY BEMUTATÓJA. Műsor 
két részben: 1. Levelek az első világ-
háborúból (gondolatok, érzések, da-
lok táncok a múltból). 2. Szinvavölgyi 
sokadalom (gálaműsor a Szinvavölgyi 
Néptáncműhely csoportjainak a rész-
vételével). Rendező-koreográfus: Ma-
ródi Attila. Kísér a Tényleg zenekar. 

Feledy-ház
Június 23. 17 óra. Korkos Jenő emlékkiál-

lításának megnyitója.
Miskolci Nemzeti Színház Nyári 

Színháza
Június 23. 16, 18 és 20 órai kezdettel. 

Promenád koncert - Miskolci Szimfo-
nikus Zenekar.

Görömböly
Június 22. 8 óra. ÚTKERESŐ gyalogos zarán-

doklat indul a Felvidékre, a Bódva felső 
völgyében, Torna és Abaúj hegyei men-
tén fekvő Debrőd híres Szent László bú-
csújába. A zarándokok a tervek szerint 
Miskolcon, Szirmabesenyőn, Boldván, 
Hangácson, Irotán, Keresztétén keresz-
tül, 3 nap alatt jutnak el a határra, majd 
június 25-én Jánokon, Bodollón és Szep-
si városán keresztül vonulnak be Debrőd 
Szent László búcsújára. Várják a csatlako-
zókat, az évezredes magyar búcsújárás 
hagyományát éltetni akarókat! (Informá-
ciók: Bárdos István 20/ 426-50-51)

Szabó Lőrinc Idegennyelvi Könyvtár
Június 25. 18.00–24.00 óráig. Múzeumok 

Éjszakája. 18.00 Megnyitó; 18.05 A sze-
relmesvers-maraton indítása; 18.15 Éne-
kelt versek a Verszenekar előadásában; 
19.15 ClaXoTon Quartet műsora; 20.30 A 
négy évszak - Zsekov Mónika és zenész 
barátai előadása; 21.45 Ildi Rider zene-
kar; 23.00 Vaultage zenekar. Óránkénti 
könyvtárlátogatás a Lévay Könyvtárban, 
a Vizsolyi Biblia eredeti példányának 

megtekintése. Egy szelet lilahagymás 
zsíros kenyér. Kedvezményes könyvtári 
beiratkozás. Ingyenes részvétel. A szerel-
mesek éjszakáján szerelmesvers-mon-
dókat hív a szerelmesek hídjához („laka-
tos híd”) a könyvtár és a Múzsák Kertje 
Alapítvány. A szerelmesvers-maraton a 
Szabó Lőrinc Könyvtár kertjéből indul a 
programsor megnyitása és kis ráhangoló 
produkció után!

Akropolisz Szabadtéri Színpad
Június 25. 20 óra. A MagyaRock Dalszín-

ház bemutatja. Dés-Nemes: Valahol 
Európában – musical. 

LÁÉV Dorottya utcai végállomástól
Június 25. 12 órai kezdettel. Múzeumok Éj-

szakája – Lillafüred fényei erdei vasúttal. 
A programok már délben elkezdődnek. 
A Miskolc-Dorottya utca végállomáson 
mozdonybemutató várja az érdeklődő-
ket. A Múzeumok Éjszakája különvonat 
este hat órakor indul. A felsőhámori te-
metőben mécsest helyezhetnek el az 
utasok Herman Ottó, a Fazola-család és 
Vásárhelyi István sírjánál. Lillafüreden 
az Ökoturisztikai Központot és a Herman 
Ottó emlékházat, Fazola-kohó megálló-
nál pedig a kivilágított kohót és a Massa 
Múzeumot tekinthetik meg a résztvevők. 
A különvonat folyamatosan közlekedik 
19.00-től 22.45-ig Lillafüred és Fazola-ko-
hó megálló között.

Csanyikvölgy
Július 8. 10 óra. Szittya Motoros Klub te-

hetségkutató. A XI. Szittya motoros 
találkozón, július 8-án 10-től 16 óráig 
tehetségkutató lesz a színpadon.

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.

A Szent Miklós Görögkatoli-
kus Iskola és Óvoda tisztelet-
tel és szeretettel meghívja Önt 
és kedves családját az Ösz-
szefogás Tábor 2016 rendez-
vénysorozatának tábornyitó 
szentmiséjére. 
Időpont: 2016. június 26.  
(vasárnap) 18.00 óra
Helyszín: Baradla-barlang hangversenyterme, Aggtelek
Szentmisét tart: Böjte Csaba OFM, ferences rendi szerzetes.
A rendezvényen lehetőség lesz adományozásra a helyszí-
nen elhelyezett adománygyűjtő ládákon keresztül, melynek 
bevételét a Dévai Szent Ferenc Alapítvány gyermekei javára 
ajánlják föl. 
„Az irgalom ajtaját nyisd meg nekünk, áldott Istenszülő Szűz.” 
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Miskolci olvasónkat egy 
polgári peres ügyben idézte 
meg a bíróság. Mint írja, ez 
neki igen kellemetlen, nem 
tudja, mihez van joga és 
mik a kötelezettségei ilyen 
esetben.

A tanú az a személy, aki 
az általa észlelt múltbeli té-
nyekről tesz vallomást a bí-
róság előtt. A bíróság által 
lefolytatott bizonyítási eljá-
rás egyik legfontosabb esz-
köze sok esetben a tanúval-
lomás. 

A büntető perben tanú-
ként az hallgatható ki, aki-
nek bizonyítandó tényről 
tudomása lehet. A polgári 
perben, ha a fél tényállítá-
sait tanúkkal kívánja bizo-
nyítani, meg kell jelölnie a 
bizonyítani kívánt tényeket 
és be kell jelentenie a tanúk 
nevét, idézhető címét. 

A tanú jogairól és kötele-
zettségeiről az eljárási tör-
vények rendelkeznek. A 
tanú alapvető kötelezettsé-
ge, az idézésre történő meg-

jelenési kötelezettség.  En-
nek elmulasztása esetén, a 
bíróság pénzbírságot is al-
kalmazhat, de a tanú előve-
zetését is elrendelheti.

A tanú köteles a tárgyalás 
rendjét tiszteletben tartani. 
A megjelent tanút a bíróság 
hallgatja meg, e körben, a 
tanúnak vallomástételi kö-
telezettsége van, melynek 
keretében, terheli az igaz-
mondási kötelezettség.

A tanúnak joga van arra, 
hogy a vallomását összefüg-
gően előadhassa. Termé-
szetesen, megilleti az anya-
nyelvhasználat joga.

Fontos szabály, hogy az 
eljárási törvényekben meg-
határozott esetekben, a ta-
núvallomás megtagadható. 
Így megtagadható a vallo-
mástétel büntető ügyben, ha 
a tanú terhelt hozzátartozó-
ja, továbbá, aki magát vagy 
hozzátartozóját bűncse-
lekmény elkövetésével vá-
dolná, az ezzel kapcsolatos 
kérdésben nem köteles val-
lomást tenni. Megtagadhat-
ja a vallomástételt az is, aki 
foglalkozásánál vagy köz-
megbízatásánál fogva titok-
tartásra köteles. A tanúnak 
joga van arra is, hogy a  bí-
róságon való megjelenésével 
kapcsolatban felmerült költ-
ségeinek megtérítését igé-
nyelje.

STRASSBURGER GYULA 
ÜGYVÉD

A JOGÁSZ VÁLASZOL

A tanú jogai és
kötelezettségei

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

A Herman Ottó Múzeum 
a legnépszerűbb

Miskolc mondja: termelői nap!
MEGHÍVÓ

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
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Villanyoszlopnak csattant 
a SEAT 'a Tapolcai úton

Személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt hétfőn 
délután négy óra körül Miskolcon, a Tapolcai úton a Testvér-
városok útja 30 sz. magasságában – tájékoztatott a rendőrség. A 
helyszínen, egy SEAT típusú személygépkocsi ismeretlen okból 
villanyoszlopnak hajtott. Az autó sofőrjét kórházba szállították. 

Előre kitervelt rablás
Csoportosan elkövetett rablás bűntett elkövetésének megala-

pozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást a Kazincbarcikai 
Rendőrkapitányság V. Árpád 56 éves rudabányai lakos és négy 
társa ellen. A gyanúsítottak június 8-án 21 óra körül betörtek 
egy helyi férfi lakásába, ahol bántalmazták őt, majd alvó bér-
lőjétől eltulajdonítottak több mint százezer forintot és egy kis-
malacot. Ezt követően elmenekültek a helyszínről, a rendőrök 
rövid idő alatt azonosították és elfogták a gyanúsítottakat. 

A börtönbüntetés 
elől bujkált

Szinte napra ponto-
san három éve köröz-
ték azt a férfi, akit a 
napokban Sajószent-
péteren fogtak el a 
rendőrök. A Kazinc-
barcikai Járásbíróság 
még 2013. június 3-án 

lopás miatt ítélte letölten-
dő szabadságvesztésre a 
32 éves, sajószentpéteri E. 
Zoltánt. A terhelt azonban 
nem kezdte meg börtön-

büntetését, ezért európai elfogatóparancsot adtak ki vele szemben. 
A férfi felkutatására tett intézkedések 2016. június 10-én hoztak 
eredményt, amikor a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság és a Sa-
jószentpéteri Rendőrőrs munkatársai egy sajószentpéteri portán 
azonosították, majd elfogták, a most is menekülni próbáló tolvajt.

Évet értékeltek a polgárőrök
Tízezer órát, ebből kétezret a rendőrökkel közös szolgálat-

ban teljesítettek a miskolci polgárőrök 2015-ben. Cseh László, 
a Bűnmegelőzési Centrum Polgárőr Egyesület elnöke nemrégi-
ben tartott évértékelő rendezvényükön elmondta, mozgalmas 
évük volt tavaly. A járőrszolgálaton és az iskolák környékének 
biztosításán túl komoly bűncselekmények felderítésében illet-
ve azok megelőzésében is segítséget nyújtottak. Közreműköd-
tek ajtóékek és személyi riasztók kiosztásában, veszélyeztetett, 
idős emberek számára.  Mint elhangzott, a Hidegsoron működő 
lovas iskola is segít majd nyáron a közbiztonságot segítő járőrö-
zésben. Az országos polgárőr szövetség pedig úgy határozott, 
hogy 2016 a nagyvárosi bűnmegelőzés éve lesz. Péntek és szom-
bat éjszakánként Miskolcon is fokozott ellenőrzéseket tartanak, 
s egy-egy alkalommal hétköznapokon is.

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 – április 20) Kellemetlen helyzetekben talál-
hatja magát, amiből minél előbb szabadulni szeretne. Ne hagyja, 
hogy elsodorják az események, tartsa magánál az irányítást. Ezen 

a héten érdemes energiát fordítani a kapcsolatépítésre. 

Bika (április 21 – május 20) Ne halogassa a dolgokat, ezen a 
héten fejezze is be, amit elkezdett, mert ezen múlhat, eléri-e a 
célt, amit kijelölt magának. Nem biztos, hogy a befektetett mun-

ka azonnal megtérül majd, de értékes tapasztalatokat nyerhet.

Ikrek (május 21 – június 21) Türelmesnek kell lennie, és nem ez 
a legfőbb erőssége. A héten mégis fontos, hogy önuralmat gyako-
roljon, mert különben saját maga ellensége lesz. Együtt kell mű-

ködnie valakivel, akivel nem biztos, hogy szeretne. 

Rák (június 22 – július 22) Nehéz munka van Ön mögött, de 
végre elégedett az eredménnyel. Merje megosztani a sikereit 
másokkal is, mert minden oka megvan rá, hogy büszke és maga-

biztos legyen. Élvezze ezt ki, addig, amíg lehet. 

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Érdemes meghallgatnia 
másokat, mert olyasmit taníthatnak Önnek, amire magától soha 
nem gondolt volna. Ne zárkózzon el az új ismeretektől, vannak 

olyan területek, amin még fejlődhet a szaktudása – használja ezt ki!

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Kicsit csalódott, mert 
sok munkája van valamiben, az eredmény mégsem egészen olyan, 
mint amilyet szeretett volna. Panaszra azonban így sincs oka, pró-

bálja pozitívan szemlélni a dolgokat. Ne hagyja, hogy bármi is megijessze. 

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Ez a hét tökéletes arra, 
hogy megszabaduljon a régi rossz szokásaitól. Nem kell sürgetnie 
semmit, sínen vannak a dolgok. Minden úgy alakul, ahogyan sze-

retné. Próbálja élvezni a héten a pillanatok jelentőségét. 

Skorpió (október 24 – november 22) A héten a tartalék ener-
giáit is fel kell használnia, de cserébe maradandót alkothat. Ha át-
esik a kellemetlenségeken, egy darabig már nem kell új kihívással 

foglalkoznia, pihenni is tud. Hagyatkozzon a megérzéseire. 

Nyilas (november 23 – december 21) Szeretne már maga 
mögött hagyni egy helyzetet, de valaki mindig emlékezteti múlt-
ja egy lezárt részére. Lehet, hogy a kapcsolataiban is szükség lesz 

egy kis vérfrissítésre, hogy valóban tovább tudjon lépni.

Bak (december 22 – január 20) Amikor valami nem úgy ala-
kul, ahogyan képzelte, akkor is lesz, ami visszatereli a helyes útra. 
Ez segíteni fog, hogy megtartsa az elképzeléseit, és ne tévedjen 

el a cél felé vezető úton. Ez most nem a lazítás ideje. 

Vízöntő (január 21 – február 19) Úgy érzi, sokat várt már vala-
mire, és most maradéktalanul szeretné élvezni a kialakult helyzetet. 
Meg is van rá minden oka, hogy örüljön a boldogságnak. Kedvező 

fordulat állhat be a héten az anyagi helyzetében is. 

Halak (február 20 – március 20) Egy kicsit elcsúszik most a 
feladataival, és hirtelen nem is tudja, hogy pontosan mihez len-
ne érdemes fognia. Rakjon rendet az életében, és akkor sikerül 

egyről a kettőre jutnia. Elégedett lehet majd azzal, amit a héten véghez visz.

FORRÓ NYOMON

Számos érdeklődőt vonzottak az Operafesztivál kísérőrendezvé-
nyei is, Miskolc belvárosában. A Miskolci Balett látványos produk-
ciója vasárnap délután a Déryné-kertben és a színházteraszon gon-
doskodott a hamisítatlan fesztiválhangulatról.

Utcatánc

A hét fotója
VÉGH CSABA  

FELVÉTELE

Egyetemi rektorok
4

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

K
AL

EN
DÁ

RI
U

M
 –

 2
01

6
M

IS
K

    
   L

CI
 

59
9 

Ft

KALENDÁRIUM
MISK       LCI 

2016

Első alkalommal, de hagyományteremtő céllal rendeztek vitorlásversenyt az elmúlt hétvégén a Hámori-tavon. Bödör Gergely, a 
Deboti VSE szakmai vezetője elmondta, szombaton a Hámori-tó zöld szalagjáért futottak a versenyzők, lézer és optimist hajóosztály-
ban. A verseny vasárnap külön futamokkal folytatódott. – Ez a megmérettetés azért fontos, hogy felmérjük a tó vitorlás „kapacitását”, 
teherbíró képességét. Reméljük, az idei, regionális verseny jövőre országossá növi ki magát. Pár év elteltével pedig akár nemzetközi 
versenyeket is szeretnénk majd itt rendezni! – tette hozzá Bödör Gergely. A verseny fővédnöke Litkey Farkas volt, aki tizenegyszer 
nyerte meg Európa legrangosabb tókerülő versenyét, a balatoni kékszalagot. – Ez a környezet egyszerűen fantasztikus! Reális a cél-
kitűzés, hogy nemzetközi versenyt rendezzenek itt – nyilatkozta.                                                                                            FOTÓ: VÉGH CSABA

VITORLÁSVERSENY

Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesz-
tőségünk címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A borí-
tékra írják rá: „Mindenkit érhet jogeset”. E-mail címünk, 
amelyre üzeneteiket, problémáikat elküldhetik: info@mi-
kom.hu. Dr. Strassburger Gyula és dr. Tulipán Péter ügy-
véd írásban válaszol!

MINDENKIT ÉRHET JOGESET
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