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Szerdán délután megnyitották a 88. Ünnepi Könyvhét és 16. Gyermekkönyv napokat 
Miskolcon, az Erzsébet téren. Számos miskolci, kortárs íróval és egyéb kulturális 
csemegével találkozhatott, aki kilátogatott a könyv miskolci ünnepére. 

A Miskolci Rendőrkapitányság 2016. évi beszámoló-
ja, valamint az Önkormányzati Rendészet összefoglaló 
jelentése is szerepel a miskolci közgyűlés jövő heti 
ülésének napirendjén. 

2016 után ismét komoly elismerést nyerhet el egy miskolci strand.  
A termalfurdo.hu által szervezett megmérettetésén három kategóriában 
versenyeznek egymással a fürdők. Szavazni augusztus 31-ig lehet,  
az eredményt szeptember 5-én hirdetik ki. További részletek, szavazás  
hírportálunkon, a www.minap.hu weblapon. 
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Szerdán és csütörtökön reggel ismét útjára in-
dult a Salkaházi vonat. Több száz miskolci szép-

korúval ezúttal Garadna felé vette az irányt, ahol 
friss levegő, jó társaság, finom gulyás és Kar-

cagi Nagy Zoltán nótaénekes várta őket. Június 
14-én és 15-én újra utazhatnak majd a gyönyörű 

bükki tájon át a Salkaházi Program résztvevői. 

A TERMÉSZETBE VEZETETT 
A SALKAHÁZI PROGRAM
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NINCS KIVÉTEL!

SZAVAZZUNK  
A SELYEMRÉTI STRANDFÜRDŐRE!

„Az ünnepi könyvhét a könyv feltétlen és teljes ünnepe!”
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ZSÓKA JÁNOSNÉ: Eddig nem tud-

tak olyan programot kitalálni, amire 
ne mentem volna el szívesen! A bálok 
mellett színházba is szívesen járok, de 
a kisvasutazást sem hagytam volna ki 
semmi pénzért. Berekaljáról jöttem egy 
nagyobb csoporttal, barátnőkkel, bará-
tokkal. 

JENES LÁSZLÓNÉ: Nincs jobb a 
salkaházis báloknál! Egyszerűen imá-
dom ezeket a programokat, de a szín-
házi előadásokat is rendszeresen meg-
tekintem, tényleg igyekszem minden, 
nekünk, miskolci nyugdíjasoknak szer-
vezett programon ott lenni. Nagyon 
örülünk, hogy törődnek velünk, hogy a 

város nem felejtett el minket. 

BÓTA JÓZSEFNÉ: Már a tavalyi 
kisvonatozáson is részt vettem, és na-
gyon jól éreztem magam, idén már a 
korábbi munkatársaimat is magam-
mal hívtam. Igazából minden Salkahá-
zi Program tetszik, nem tudnám meg-
nevezni a kedvencemet. A kisvasútra 
egyébként mindig nosztalgiával gondo-
lok, régen is rendszeresen utaztam rajta.

MOLNÁR SÁNDORNÉ: Szűcs Ju-
dith, Balázs Pali, Fásy Ádám – és so-
rolhatnám még, ki mindenkivel talál-
koztam a Salkaházi Program keretében 
megrendezett bálokon. Nagyon örülök, 
hogy a kedvünkért eljönnek Miskolc-
ra ezek a sztárok. A Diósgyőri várnál 
megrendezett főzőversenyek szintén 

nagy kedvenceim, csakúgy, mint a mostani program. Jó az 
idő, így igazán élvezhetjük a programot, a társaságot. 

Szerdán és csütörtökön reggel ismét útjára indult a Salkaházi 
vonat. Több száz miskolci szépkorúval ezúttal Garadna felé vette 
az irányt, ahol friss levegő, jó társaság, finom gulyás és Karcagi 
Nagy Zoltán nótaénekes várta őket. Június 14-én és 15-én újra 
utazhatnak majd a gyönyörű bükki tájon át a Salkaházi Program 
résztvevői.

Az utasokat szerdán Kriza 
Ákos polgármester, csütörtökön 
pedig Pfliegler Péter köszöntötte 
indulás előtt. Lapunk érdeklődé-
sére többen elmondták, nem elő-
ször vesznek részt a programon. 
Zsóka Jánosné Berekaljáról egy 
nagyobb társasággal indult Ga-
radnára, de úgy fogalmazott: 
„eddig nem tudtak olyan prog-
ramot kitalálni, amire ne men-
tem volna el szívesen!”

Garadnán friss levegő, gu-
lyásleves, kellemes társaság és 

Karcagi Nagy Zoltán nótaéne-
kes várta a nyugdíjasokat. Az 
országszerte ismert nótaéne-
kes bejárta a világot, hiszen 
a szomszédos országok mel-
lett fellépett Németországban, 
Svédországban és Oroszor-
szágban, de koncertezett már 
Ausztráliában is.

A mostani programra magyar 
nótákkal, örökzöld slágerekkel 
és mulatós csárdásokkal készü-
lő nótaénekes hangsúlyozta an-
nak jelentőségét, hogy 2014 óta 

a hungarikumok listáját bővíti a 
klasszikus magyar nóta, amiben 
minden bizonnyal magas fokú 
művészeti értéke, elismertsége 
és szeretete is közrejátszik.

Karcagi Nagy Zoltán – aki is-
mert lehet a Nóta tv-ből például, 
a Dankó Rádióba pedig tavaly 
második alkalommal kapott 
meghívást felvételre – a Salka-

házi Program kapcsán hang-
súlyozta: akik ledolgoztak egy 
egész életet, mellette gyerekeket 
neveltek fel, megérdemlik, hogy 
törődjenek velük, hogy jól érez-
zék magukat nyugodt nyugdíjas 
éveikben. – Ha ehhez mi is hoz-
zá tudunk járulni, az számunk-
ra is nagy öröm – fogalmazott a 
magyarnóta-énekes.

Múlt évi beszámoló taggyű-
lését tartotta nemrégiben 
Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Polgárőr Szövetség. 

Csóra György, a megyei 
polgárőr szövetség elnöke be-
számolójában elmondta, ta-
valy több mint 1,1 millió órá-
ban teljesítettek szolgálatot a 
polgárőrök a megyében. Az 
önállóan teljesített polgárőr 
szolgálati órák száma megha-
ladta a 920 ezret, ebből közte-
rületi szolgálat 560 ezer óra, 
külterületi szolgálat pedig 
mintegy 356 ezer, lovas pol-
gárőr szolgálat 3662 óra volt.

A polgárőrök 276 elfogás-
ban működtek közre, tet-
tenérés 338 esetben, segít-
ségnyújtás 1201-szer történt. 
A megyében jelenleg 216 
polgárőr egyesület működik, 
5072 fővel. Bánné Gál Bog-
lárka, a megyei közgyűlés 
alelnöke kiemelte, a megye 
közrendje, közbiztonsága, 
országos összehasonlításban 
a legjobbak közé tartozik. 

Bogyay Ferenc városi ren-
dőrkapitány a szoros stra-
tégiai együttműködés fon-
tosságát említve. – Az elért 
eredményekre büszkék lehe-
tünk, de nem szabad elége-
dettnek lennünk. Keresnünk 
kell azokat az új lehetősége-
ket, amik mentén még to-
vább tudjuk javítani a hely-
zetet – fogalmazott.

Az eseményen jutalmakat, 
kitüntetéseket is átadtak. Má-
sok mellett elismerésben ré-
szesült Szakos István, a Mis-
kolc Avas PE elnöke, a megyei 
polgárőr-szövetség alelnöke, 
Polgárőr Érdemkereszt Ezüst 
fokozat kitüntetést vehetett át 
mások mellett Hudák And-
rea tü. alezredes, a megyei 
katasztrófavédelmi igazgató-
ság hivatalvezetője. Kiemel-
kedő Polgárőr Tevékenységért 
plakett kitüntetésben része-
sült mások mellett Kovács 
Krisztián, a Miskolc Győri 
kapu PE elnöke, s Pisák Sán-
dor, a Miskolc Bűnmegelőzési 
Centrum PE tagja.

Küldöttgyűlést tartott a 
megyei polgárőr szövetség

A jövő hét szerdai közgyűlé-
sen két, közbiztonságról szóló 
beszámoló is elhangzik majd: 
a Miskolci Rendőrkapitányság 
2016-os beszámolója, vala-
mint a Miskolci Önkormány-
zati Rendészet összefoglaló 
jelentése.

Soós Attila, a Fidesz miskol-
ci képviselőcsoportjának veze-
tője pénteki sajtótájékoztatóján 
elmondta, mindkét beszámoló 
impozáns számokat, javuló ten-
denciákat mutat. Örvendetes, 
hogy számok, adatok mellett a 
szubjektív biztonságérzet terü-
letén is pozitív fejleményekről 
számolhatnak majd be a köz-
gyűlésen.

A frakcióvezető emlékeztetett, 
2010-ben és 14-ben is nagyon 
fontos része volt a Fidesz-KD-

NP választási programjának a 
közbiztonság, a szubjektív biz-
tonságérzet erősítése. A létrejött 
közbiztonsági program elemeit 
részletezve Soós Attila kiemelte, 
pontosan hat éve annak, amikor 
Kriza Ákos polgármester kez-
deményezésére – az országban 

először Miskolcon – megalakult 
az önkormányzati rendészet. 
2011-től, évről-évre, korábban 
példátlan mértékű önkormány-
zati költségvetési támogatások-
kal, a személyi állomány létszá-
mának folyamatos növelésével, 
a rendészeti szervezet technikai 

felszereltségének fejlesztésével, 
korszerűsítésével, a rendőrséggel 
akció egységben alakították ki a 
csapatot. – Ez lett a miskolci köz-
biztonsági modell kerete. A köz-
gyűlési vitában pontos számok-
kal, részletes adatokkal fogjuk 
bizonyítani a fentieket – fogal-
mazott a frakcióvezető, hozzáté-
ve: a miskolci közbiztonsági mo-
dellt azután olyan nagyszabású 
programokkal töltötték, töltik 
meg, mint például a nyomor-
telep-felszámolási-, vagy a „fé-
szekrakók ki, egyetemi dolgozók 
be” program. – Miskolcon nem 
teszünk kivételt senkivel. Folya-
matosan ellenőrizzük, járőröz-
zük, figyeljük a városrészeket 
– például a város közterületeit 
lassan teljes egészében behálózó 
kamerarendszerünkkel is – zár-
ta tájékoztatóját Soós Attila.

Közbiztonsági beszámolók a közgyűlés előtt
„Miskolcon mindenkire ugyanazok a szabályok érvényesek”

EZÚTTAL A TERMÉSZETBE VEZETETT A 
SALKAHÁZI PROGRAM



Megközelítőleg 130 milli-
árd forint uniós forrás ér-
kezik a közeljövőben a me-
gyébe, ebből csak Miskolc 
több mint 35 milliárddal 
gazdálkodhat. A pályáza-
tok kapcsán tartott infor-
mációs napot nemrégiben 
a megyeházán a Nemzet-
gazdasági Minisztérium és 
a Magyar Államkincstár a 
megye településeinek veze-
tői számára.

Mint elhangzott, a Terület- 
és Településfejlesztési Opera-
tív Programban (TOP) Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megye a 
legaktívabb pályázó: 2014-től 
több mint 3600 pályázat ér-
kezett az uniós forrásokra. 
Számos fejlesztést hajthattak 
tehát végre a megyében és a 

fejlesztések a következő idő-
szakban is folytatódnak. 

Török Dezső, a megyei köz-
gyűlés elnöke kiemelte, május 
közepéig mintegy 37,5 milli-
árd forintról döntött az irányí-
tó hatóság, de ezt megelőzően 
már született döntés egy 8 mil-
liárdos „csomagról” is. Illetve, 
egy másik döntés értelmében 
négy- és öt számjegyű utakat 
újítanak fel, erre is közel 6 mil-
liárdos a keret. Összességében 
tehát már több mint 51 milli-
árdról döntöttek, a támogatási 
szerződések megkötése után le 
is lehet hívni az előlegeket, in-
dulhatnak a projektek.

Török Dezső felhívta a fi-
gyelmet arra, hogy több mint 
40 milliárd forint „még a ka-
lapban van”. Az újabb pályá-
zati felhívások már megjelen-

tek a Széchenyi 2020 oldalon. 
Elhangzott, a 2014-20-as idő-
szakban a fejlesztésekre szánt 
hazai és uniós források 60 szá-
zalékát a hazai kis- és közép-
vállalkozások megerősítésére 
fordítja a kormány. Ezek a cé-
gek foglalkoztatják ugyanis a 
munkavállalók kétharmadát, 
és 2020 után ők a garanciái 
annak, hogy a magyar gazda-
ság a saját lábán tud majd to-
vább növekedni, külső, uniós 
források nélkül is.

A legtöbb támogatás Bor-
sod-Abaúj Zemplén megyébe 
érkezik. Oláh Gábor, a Nem-
zetgazdasági Minisztérium 
regionális fejlesztési progra-
mokért felelős helyettes ál-
lamtitkára elmondta, orszá-
gosan mintegy 1300 milliárd 
forint áll rendelkezésre a TOP 

keretein belül. Borsodba közel 
130 milliárd érkezik, Miskolc 
ebből mintegy 35 milliárdot, 
a megye területén lévő telepü-
lési önkormányzatok pedig 93 
milliárdnál is többet fognak 
tudni felhasználni a követke-
ző években.

Közel 130 milliárd forint uniós támogatás érkezik megyénkbe
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Idén immár hatodik alkalommal rendezték meg az „Uniós Fej-
lesztések Nyílt Napja” című programsorozatot, melynek kere-
tében az európai uniós támogatásból megvalósult több tízezer 
fejlesztés közül a legizgalmasabbak kulisszatitkaiba tekinthet-
tek be az érdeklődők. 

A rendezvénysorozat május 
28-i állomása az Észak-ma-
gyarországi régió, helyszíne 
pedig a Diósgyőri vár volt. 
A sajtótájékoztatót Riz Gá-
bor, Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye fejlesztési biztosa és 
Tallósné Novák Irén, a Diós-
győri vár ügyvezetője tartot-
ta. Mint elhangzott, az elmúlt 

13 évben több tízezer uniós 
fejlesztési projekt zárult si-
kerrel Magyarországon. Fej-
lődött az ország, munkahe-
lyek százezrei jöttek létre, 
cégek ezrei tudtak sikeresen 
fejleszteni, számos városban 
és faluban épültek vagy újul-
tak meg intézmények, közte-
rületek. Az uniós fejlesztések 

története ma már sikertörté-
net Magyarországon. 

A Diósgyőr-Lillafüred 
komplex kulturális és ökotu-
risztikai fejlesztése elnevezésű 
projekt leghangsúlyosabb ele-
me a Diósgyőri vár megújulá-
sa, átalakulása. Bizonyos ré-
szek „visszaépültek”, teljesebb 
mértékben mutatják be a kö-
zépkori lovagvárak hangula-
tát, építészeti sajátosságait. Az 
új terek egyúttal új lehetősé-
geket teremtenek a középkori 
élet bemutatására, a vár törté-
netének megismertetésére, a 

rendezvények, kulturális ese-
mények körének bővítésére.

A felújítás paradigmavál-
tást jelentett a műemlékvéde-
lemben, hiszen teljes épület-
részeket rekonstruáltak, ami 
nemzetközi viszonylatban is 
egyedülálló. A program részei 
többek között a várudvar, Lo-
vagi Tornák Tere, vásártér és 
lillafüredi tematikus függőkert 
fejlesztése, mely a lillafüredi ví-
zesés közvetlen környezetében 
található. A projekt több mint 
2,6 milliárd támogatási összeg-
ből valósult meg.

Egy éven belül újra régi fényé-
ben tündökölhet a Népkerti 
Vigadó. Mint ismert, az épü-
letnek januártól új tulajdonosa 
van. A létesítmény sörkertje 
nemrégiben nyílt meg, itt étte-
rem és grillterasz is várja majd 
a vendégeket.

Barkóczi István a Vigadó tu-
lajdonosa a megnyitón elmond-
ta, csodálatos múltja, hangulata 
van és volt ennek az épületnek 
– az egész helyszínnek – ezt sze-
retnék visszahozni, megidéz-
ni. – Ez egy multifunkcionális 
hely lesz Miskolcon. Nem csu-
pán szórakozásra, étel- és italfo-
gyasztásra szolgál majd, hanem 
hagyományosan a bálok és es-
küvők központja is lesz. Emellett 
egy jelentős kulturális központot 
szeretnénk itt létrehozni, amely-
ben kisebb színdarabokat, zenei 
estéket szervezünk majd – han-
goztatta a tulajdonos.

Kriza Ákos, Miskolc polgár-
mestere a megnyitón kihang-
súlyozta: újra be szeretnék né-
pesíteni a város szimbolikus 
szabadidős helyszínét, a Népker-
tet, s a területnek szerves része 
a Vigadó is. – Az volt a szándé-
kunk, hogy ezt a terület, amely-

nek csodálatos története van, 
újra benépesítsük. Ne csak hét-
végi találkozóhely legyen, ha-

nem hétköznap is minél több 
miskolci járjon ide – hangsú-
lyozta a polgármester. – A Nép-

kerthez pedig szervesen hoz-
zátartozik a Vigadó, a városi 
rendezvények számának növe-
kedése pedig a létesítmény for-
galmának is kedvezni fog – tette 
hozzá Kriza Ákos.

A Vigadó mintegy 400 fő be-
fogadására lesz alkalmas. Bi-
hall Tamás, a BOKIK elnöke 
elmondta, ez a lépés garantál-
tan növelni fogja Miskolc ide-
genforgalmi értékét. Kiemel-
te, nagyon örül annak, hogy 
olyan tulajdonos kezébe került 
az épület, aki garantálja a nívós 
eseményeket, rendezvényeket 
és produkciókat.

A Népkert és a Lövölde kert a 19. század második felében egy-
más szomszédságában elhelyezkedő park volt, s egykoron mind-
kettőben működött vigadó. 1896-ban merült fel egy új, korszerű 
szórakozóhely építésének a gondolata, az 1898-as helyi sajtóban 
meg is írták, hogy a „Népkertben régóta érezzük hiányát az alkal-
matos és díszes tánczteremnek; érezzük – annyival is inkább, mert 
néhány év óta minden minden tavaszi és nyári mulatság itt folyik 
le”. A terveket Adler Károly készítette el 1898-ban. A Népkert sé-
tányrendszerét nem akarták megbontani, ezért a város megvásá-
rolt egy 1400 négyszögöles területet a Lövölde kert mellett és ezu-
tán az épület 1902 és 1903 között már megépülhetett. 1903. április 
24-én adták át, első hivatalos rendezvénye június 7-én volt.

Az első bérlő Bokross Károly volt, általa terjedt el a Népkerti Vi-
gadó elnevezés. 1910-ben Böczögő József vette át, aki fellendítette 
a forgalmat. Hamarosan felvetődött az épület népkerti sporttelep-
hez kapcsolása, a Miskolci Sport Egyesület csarnokává, a szom-
szédos korcsolya- és teniszpályák kiszolgáló épületévé alakítása. 
Az átépítési terveket Hajós Alfréd készítette, 1926-ban, emeletrá-
építést hajtottak végre, torna- és vívócsarnokot alakítottak ki. Az 
új funkcióval bíró épületet 1927-ben nyitották meg, s lényegében 
ekkor nyerte el mai külső megjelenését. A neve ekkor „sport ven-
déglő” lett. Az 1980-as évek közepétől állaga folyamatosan rom-
lani kezdett, 1995-től kezdődően, Puskás Péter tervei szerint fel-
újították. A Népkerti Vigadót 1997. január 30-án avatták fel újra. 
2017. januárjában Barkóczi István vásárolta meg.

EGY ÉVEN BELÜL ÚJRA RÉGI FÉNYÉBEN  
TÜNDÖKÖLHET A NÉPKERTI VIGADÓ

Archív felvétel

Uniós fejlesztések nyílt napja a Diósgyőri várban

FOLYTATÓDNAK A BERUHÁZÁSOK



Mind a 32 miskolci óvoda és 
tagóvoda játékokat kapott 
ajándékba a Kórház- és Men-
zaétkeztetés (KEM) Szolgál-
tató Kft.-től gyermeknapra. 
A főóvodák vezetői pénteken 
az Avastetői Óvodában vet-
ték át az ajándékokat.

A maglódi vállalkozás 
több mint egy hónapja vég-
zi a miskolci közétkeztetést. 
Az intézmények vezetőivel 
folyamatosan tartják a kap-
csolatot, de a gyerekekhez is 
közel szeretnének kerülni és 
rászoktatni őket az egészsé-
ges táplálkozásra.

Egy kis bemutató is volt a 
zöldségekről és a gyümöl-
csökről az oviban. A gyere-
keket nem lehetett összeza-
varni, az összesnek tudták a 

nevét. A felnyújtott kezekből 
az is kiderült, hogy a zöldsé-
gek és gyümölcsök többsé-
gét mindenki szereti. Ezért 
már nem is maradt más hát-
ra, mint megkóstolni a levest, 
amit egészséges alapanya-
gokból főztek. A Kórház- és 
Menzaétkeztetés Szolgáltató 
Kft. több mint egy hónapja 
végzi a miskolci közétkezte-

tést. A maglódi vállalkozás 
azt tartja egyik legfontosabb 
feladatának, hogy rászoktas-
sa a gyerekeket az egészséges 
táplálkozásra. - Azt vettük 
észre, hogy egyre jobban ösz-
szecsiszolódtunk az intézmé-
nyekkel, a helyi specifikumok  
nagy részének eleget tudunk 
tenni. Folyamatosan látogat-
juk az intézményvezetőket, 
folyamatos a kommuniká-
ció, úgy gondolom, hogy ez a 
legfontosabb. Az értékelések, 
visszajelzések túlnyomó része 
mindenképpen abban erősít 
minket, hogy jó úton járunk 
– mondta el Tóth Balázs, a 
KEM Kft. ügyvezetője.

A közétkeztetést végző 
cég különböző ajándékokkal 
– labdákkal, homokozó játé-
kokkal, teke szettekkel – lep-
te meg a miskolci óvodákat.

Ünnepi rendezvényt tartot-
tak csütörtökön pedagógus-
nap alkalmából a miskolci 
városházán. 

Kiss János alpolgármes-
ter köszöntőjében úgy fogal-
mazott, ez az a nap, amikor 
köszönetet mondunk a pe-
dagógusoknak azokért a fá-
radozásokért, amely segít 
nekünk, a szülőknek, a csa-
ládoknak, a társadalomnak, 
hogy a felnövekvő generáció 

lelkileg, szellemileg és testi-
leg is készen álljon az előt-
te álló kihívásokra és rá váró 
XXI. századi feladatokra. – Ez 
az a nap, amikor megköszön-
jük, hogy kitartóan, kreatí-
van és rugalmasan azon dol-
goznak, hogy kiegészítsék és 
egyensúlyozzák a gyermekek 
otthonról hozott ismereteit, 
fejlesszék a képességeit, hogy 
egy-egy tudásténnyel vagy 
gyakorlati tapasztalattal gaz-
dagodva csillogóvá tegyék a 

gyermekeink szemét. Mi több, 
ez az a nap, amikor hálásak 
vagyunk, hogy a rendre, a sza-
badságra, a méltányosságra, a 
szolidaritásra tanítanak, hogy 
alapvető és fontos szellemi és 
erkölcsi értékeket közvetíte-
nek. Nemcsak oktatnak, ha-
nem nevelnek – emelte ki az 
alpolgármester.

Az ünnepi eseményen át-
adták a Pedagógus Szolgálati 
Emlékérmeket is. Idén húszan 
részesültek elismerésben. Zsi-

ros Tünde, a Száz szorszép 
Óvoda vezetője a múlt héten 
Balog Zoltán minisztertől a 
Brunszvik Teréz-díjat is át-
vehette. A díjazottak közül 
sokan több évtizede dolgoz-
nak már a gyermekek mel-

lett. Horzsa Sándorné évekig 
mentor óvónőként is részt vett 
a főiskolások oktatásában. 
A pedagógus idén már a 42., 
szakmában töltött évét zárja. 
– Életem legfontosabb része 
volt, imádtam a gyerekeket. 

Kicsit fájó szívvel búcsúzom, 
de egyszer minden véget ér. 
Nagyon sok szép emléket őr-
zök magamban, azt hiszem, 
ez életem végéig elkísér – fo-
galmazott a Belvárosi Óvoda 
óvodapedagógusa.

„NINCS NAGYOBB ÖRÖM,  
MINT VALAKIT MEGTANÍTANI  
VALAMIRE, AMIT NEM TUD”

Közélet Miskolci Napló4

Mint minden hónap harmadik vasárnapján, június 18-
án is összegyűlnek a termelők, kézművesek az Erzsébet 
téren, hogy finomságokat és szemet gyönyörködtető kéz-
műves holmikat kínáljanak a látogatóknak a népszerű 
Miskolci Termelői Napon. 

Egészségtudatos táplál-
kozás, a folyadékfogyasztás 
fontossága, szépészet gyógy-
növények által, a testmozgás 
szerepe az egészségmegőr-
zésben – erre hívják fel a fi-
gyelmet a Miskolci Egyetem 
Egészségtudományi Karának 
hallgatói. A gyerekek számá-
ra készülnek krumplinyom-
dával, tésztaékszerekkel, 
olajos magvakat felismerő 
játékkal a játszóházban, ér-
dekes kísérletekkel, de lesz-
nek megfogható-összerakha-

tó 3D-s makettek az emberi 
szervezetről. Gyógyitalok és 
egészséges hűsítő italok kós-
tolhatók majd. 
Valamint lehető-
ség lesz ingyenes 
fittség- és álla-
potfelmérésre. A 
zumba, jóga és a 
pilates bemutató 
pedig már csak 
„hab a tortán”...

Hogyan ké-
szülnek a szőt-
tesek, a háncsfo-

natok és mi készíthető még a 
háncsfonatokból? - ezt mu-
tatja meg a Miskolci Autista 
Alapítvány az érdeklődők-
nek. A bátrak ki is próbál-
hatják a szövés-fonás tech-
nikáját: mini szőtteseket 
készíthetnek, de ott lesz a té-
ren az óriás szövőszék is.

A pedagógusokat köszöntötték

Szentháromság-napi bú-
csú lesz június 11-én Sajóbá-
bonyban, a 12 órakor kezdő-
dő szentmisét Lipcsák János 
mindszenti templomigazga-
tó mutatja be. A Fáy András 
Görögkatolikus Közgazda-
sági Szakgimnázium vendé-
ge lesz június 13-án, kedden 
11.30 órától Henri Boulad SJ 
atya. Ezen a napon, Páduai 
Szent Antal ünnepén, a mi-
norita templomban a 18 órai 
szentmisén liliomszentelés 
után megáldják a gyermeke-

ket. Jövő vasárnap, Úrnapja 
lesz. Minden templomban 
a meghirdetett időpontban 
lesz körmenet a szentmise 
után. Ezen napon tartja tan-
évzáró szentmiséjét a mino-
rita templomban 15 órától 
a Fráter György Katolikus 
Gimnázium. 

Június 11-én, 17 órától, a 
Miskolc Televízió HívőSzó 
című műsorában a göröm-
bölyi római katolikus temp-
lom 11 órai, Szentháromság 
vasárnapi búcsúi szentmi-

séjét közvetítik, felvétel-
ről. A szentmisét bemutat-
ja: Szarvas Péter esperes, a 
Szent Anna templom plé-
bánosa. A barokk stílusú 
görömbölyi templom 1774 
körül épült, a török idők-
ben rommá lett középkori 
templom helyén. A beren-
dezés egy része - a főoltár, 
a szószék – XVIII. századi 
barokk alkotás. A templom 
hajója egyboltszakaszos, 
csehsüveggel fedett, bejá-
ratánál két vaskos pilléren 

nyugvó orgonakarzattal, 
szentélye lapos ívvel záró-
dik. A déli oldalához épült 
a sekrestye. A főhomlok-
zat fölött kisméretű, gúla-
sisakos fa huszártorony áll. 
Orgonaszekrénye a XVIII. 
század végéről való. A ró-
mai katolikus templomkert 
szentély felöli sarkában a 
XIX. század közepéről szár-
mazó nyitott faharangláb 
található. A templom plébá-
nosa Tóth István pápai káp-
lán, érseki tanácsos. 

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

Megszerettetni a gyerekekkel 
az egészséges táplálkozást

NYÁRKÖSZÖNTŐ TERMELŐI NAP
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Hirdetés

Szerdán délután megnyitották a 88. Ünnepi Könyvhét és 16. 
Gyermekkönyv napokat Miskolcon, az Erzsébet téren. Szá-
mos miskolci, kortárs íróval és egyéb kulturális csemegével 
találkozhatott, aki kilátogatott a könyv miskolci ünnepére. 

Kiss János alpolgármes
ter a megnyitón Vörös
marty Mihályt idézte:  
„Mente/A könyvek által a vi
lág elébb?” – Költői volt a kér
dés valószínűleg Vörösmarty 
számára is, és költői a 
számunkra is hiszen 
az eldöntendő kér
dés magában foglalja 
a tömör választ: ter
mészetesen igen! Hi
szen a könyv kézen 
fogva jár a tudással, a 
könyv a tudást szim
bolizálja, amely tudás 
nélkül egyik korban, 
sem a romantika ko
rában, sem pedig ma 
a XXI. században, 
nem lehet létezni.

A könyv mindenképpen 
„elébb” viszi a világot. – Még 
akkor is, ha a digitális forra
dalom korában a könyvhöz 
való viszonyunk nagymér
tékben és folyamatosan vál

tozik. Már nemcsak a könyv 
az információhordozás esz
köze, a digitális forradalom 
idején hihetetlenül sok esz
köz áll a rendelkezésünkre. 
De a könyv sosem lesz meg
fosztva attól a különleges, él
ményszerű hatóerőtől, amely 
a digitális eszközökben egy
általán nincs meg. A könyvet 
jó érzés kézbe venni, lapozni, 
érezni a valóságos és képletes 
súlyát. Jó érzés tudni, hogy 
sok mindenki ugyanezt teszi, 
s velük így egyfajta lelki, szel
lemi közösségbe kerülünk – 
húzta alá az alpolgármester, 
kiemelve: az ünnepi könyv
hét a könyv feltétlen és teljes 
ünnepe. 

Török Dezső, a megyei 
közgyűlés elnöke a megnyi
tón úgy fogalmazott: a könyv 

a képzeletünk katalizátora. 
Borsod pedig büszke lehet a 
könyvvel való kapcsolatára, 
gondoljunk csak a vizsolyi 
bibliára vagy Tompa Mihály
ra, aki éppen kétszáz évvel 

ezelőtt született. Édesapja 
borsodi volt, élt Igriciben is.

Serfőző Simon Kossuth és 
József Attiladíjas költő és író 
szerint nagyon sokan söté
ten látják a könyv jövőjét. – 

Elfordulunk a könyvektől, a 
számítógépek térhódítása ki
iktatja az életükből az olvasás 
élményét. Az interneten ren
geteg ismeretre lehetne szert 
tenni, de legtöbbször főleg 

játszanak vagy zenét 
hallgatnak. Ne áll
junk be azok közé az 
emberek közé, akik 
így gondolkoznak. 
Ragaszkodjunk az 
eredeti könyvekhez – 
hangsúlyozta az író. 

A könyvbarátokat 
egész héten színes, 
érdekes programok
kal, bemutatókkal 
várták az Erzsébet té
ren és a könyvtárak
ban.

„Az ünnepi könyvhét a könyv feltétlen és teljes ünnepe!”

Sziláki Jánosné (38)  
digitalizáló

Ha olvasásról van szó, ak-
kor számomra csak a könyv és 
a könyvtár jöhet szóba. Régen a 
gyerekekkel jártam ki a könyv-
hetekre, a kézműves foglalkozá-

sokat is szerettük. Számukra főleg ifjúsági és 
gyermekkönyveket vásároltam, engem pedig 
leginkább a krimik és az orvosi könyvek érde-
kelnek. Danielle Steelt és Stephen Kinget olva-
sok a legszívesebben, ők a kedvenceim.

Orlóczki Tibor (56)  
logisztikai munkatárs

Műszaki érdeklődésem van, 
leginkább ilyen témájúak az ol-
vasmányaim is. Ezt pedig érde-
mes inkább a neten nézni, mert 
mire kijön egy könyv, addigra a 

leírtakon sokszor már túllép a technika. Ha 
mégis olvasok könyvet, akkor Lőrincz L. Lász-
ló szórakoztató művei érdekelnek, mert azok 
sokszínű kultúrákat mutatnak be. A régiségvá-
sáron is szívesen veszek könyveket.

Szabó Enikő Csilla (22) tanuló
Az, hogy az ember a kézbe 

fogható könyvet vagy az inter-
netet választja-e, attól is függ, 
hogy az adott íráshoz hogyan 
lehet hozzájutni. A kötelező ol-
vasmányokat ma már nemcsak 

megnézni tudják a diákok a filmeken, hanem 
meg is hallgathatják hangos könyvben. Én 
angolul is szoktam olvasni, főleg a klassziku-
sokat szeretem eredeti nyelvükön: Yeats ver-
seit és Poe írásait. Magyarul Agatha Christie 
krimijeinek illetve Sir Arthur Conan Doyle 
történeteinek szerelmese vagyok. MISKOLCIAK A KÖNYVRŐL
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229 Ft

COOP jeges tea     
1,5 l citrom, őszib. ízű,  
zöldtea kivon., egységár: 93 
Ft/l, (COOP ABC, COOP Szuper)

COOP energiaital, üdítő    
classic, meggy ízű energiaital,
colaízű üdítő, 0,25 l, COOP ABC, 
COOP Szuper,  egységár: 396 Ft/l

99 Ft

COOP Szénsavas üdítők               
2,5 l cola-, narancs-, bodza-, 
alma ízű.0, egységár: 92 Ft

139 Ft

A MELEG NAPOKON FOGYASSZA 
AKCIÓS ÜDÍTŐINKET JÚNIUS 7–13-IG!

Keresse COOP ABC, COOP Szuper áruházainkban az akciós PICK és SÁGA termékeket:
Pick uzsonna szelet 1 kg 2199 Ft
Herz Budapest szalámi csemege, paprikás, 1 kg 3799 Ft
Sága füstli klasszikus, sajtos, 140 g,  egységár: 1779 Ft/kg 249 Ft

Már csak június 11-ig gyűjtheti kirakós nyereményjátékunkhoz  
a puzzle darabokat, a wellness hétvégéért!  

Gyűjtse, hogy Ön nyerjen a június 19-i sorsoláson!

INGYENES INFORMATIKAI KÉPZÉS
Első lépések a digitális világba

(E-000110/2014/D004)
Önállóan használom az informatikai eszközömet

(E-000110/2014/D005)

OKJ-S KÉPZÉSEK:
Építő- és anyagmozgató gép kezelője

Targoncavezető 
(E-000110/2014/A003)

Földmunka-, rakodó- és szállítógép
(E-000110/2014/A004)

Emelőgépkezelő (kivéve targonca)
(E-000110/2014/A002)

 
Villanyszerelő (E-000110/2014/A012)
CNC gépkezelő (E-000110/2014/A001)

 
Hegesztő

(E-000110/2014/A007)
Raktáros 

(E-000110/2014/A013)

JÁRMŰVEZETŐ KÉPZÉSEK:
C kategória 

(Tehergépkocsi vezető)
CE kategória 

(Nehézpótkocsi)
D kategória (ingyenes is)

(Autóbuszvezető)
 

HATÓSÁGI KÉPZÉSEK:
 Tűzvédelmi szakvizsga

 
Hatósági gépkezelő vizsga

 
GKI alap– és továbbképzés

3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 10.
adószám: 22198107-2-05, engedélyszám: E-000110/2014

www.miskolcifelnottkepzo.hu • info@miskolcifelnottkepzo.hu • Telefon: 46/781-918

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

Az akció érvényes: 
2017. 06. 03-tól 2017. 06. 16-ig 

Malizia foly. mosószer, 1,820 l, 439 Ft/l 799 Ft

Mosódió labda, 5 mosáshoz 299 Ft

Signal fogkrém, 75 ml, 3720 Ft/l 279 Ft

Biopon Takarékos Gél, 3,3 l, 545 Ft/l 1799 Ft

Tomi mosópor, 4,2 kg, 571 Ft/kg 2399 Ft

Silan textilöblítő, 2 l, 499 Ft/l 999 Ft

Jade textilöblítő, 2 l, 335 Ft/l 669 Ft

Ajax általános felmosó, 1 l  549 Ft

Dove tusfürdő, 250 ml, 2396 Ft/l  599 Ft

Jar mosogató, 0,9 l, 632 Ft/l 569 Ft

Felmosó teleszkópos nyéllel és pótfejjel  799 Ft

Mosószóda 1 kg 379 Ft

Divat táskák, gurulós bevásárló táskák, férfi táskák,

utazó táskák nagy választékban érkeztek.

Apróhirdetés
Hi-Sec acél biztonsági ajtók 
már 63 900 Ft-tól, továbbá nyí-
lászárók (műanyag, fa, alumíni-
um), garázskapuk cseréje óri-
ási kedvezménnyel, teljeskörű 
árnyékolástechnikával. Tel./
fax: 46/402-292, mobil: 30/336-
5528, web: www.aluport.hu-

pont.hu, bemutatóterem: Mis-
kolc, 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 no zás, lambé-
riázás, filagóriák, elő tetők, ke-
rítések, kerti házak és egyéb 
famunkák készítése; Velux ab-
lakok beépítése, cseréje; íves 

fedések és hajlatok készíté-
se; 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.

Jelentkezéseket fényképes szakmai önéletrajz csatolásával és a pályázni kívánt 
munkakör megjelölésével a mhhrpalyazat@miskolcholding.hu e-mail címre vagy a 
3530 Miskolc, Petőfi 1-3. címre várunk 2017. június 19-ig.

A Miskolc Holding Zrt. munkatársat keres a Miskolctapolca Barlangfürdő-
höz, Miskolctapolcai Strandhoz és a Selyemréti Strandfürdőhöz az alábbi 
munkakörökbe:

SZAKÁCS

A leendő munkatárs  
feladatai:

•  Menü összeállításában 
való közreműködés, 
ételek szakszerű  
elkészítése.

•   Meglévő készletek 
felmérése, a szükséges 
nyersanyagok  
megrendelése.

•  Betartja a HACCP 
előírásait: előkészítésre, 
hűtésre, hőkezelésre, 
folyamatellenőrzésre 
vonatkozó előírásokat

 
A pályázókkal szemben 
támasztott elvárások:

•  Szakirányú középfokú 
végzettség, érettségi

•  Legalább 1 év  
szakterületen szerzett 
tapasztalat

•  Jó kommunikációs 
készség

•  Megbízhatóság,  
rugalmasság

•  Idegennyelv-ismeret 
előnyt jelent

Ajánlatunk:
• Stabil háttér
• Teljes munkaidős állás
• Béren kívüli juttatások

ELADÓ – PÉNZTÁROS

A leendő munkatárs  
feladatai:

•  A strand területén  
működő vendég- 
látó-ipari egységek-
ben italok elkészítése, 
kimérése, ételek, italok 
szakszerű ki- és  
felszolgálása.

•  Pénztárgép, számító- 
gépes rendszer 
kezelése, nyitás-zárás 
elvégzése.

•  Vendégek kiszolgálása, 
tájékoztatás nyújtása.

 
A pályázókkal szemben 
támasztott elvárások:

•  Szakirányú középfokú 
végzettség, érettségi

•  Legalább 1 év  
szakterületen szerzett 
tapasztalat

•  Jó kommunikációs 
készség

•  Megbízhatóság,  
rugalmasság

•  Idegennyelv-ismeret 
előnyt jelent

Ajánlatunk:
• Stabil háttér
• Teljes munkaidős állás
• Béren kívüli juttatások

ÉTTERMI CSOPORTVEZETŐ

A leendő munkatárs feladatai:
•  Éttermi szolgáltatás biztosítása,  

ellenőrzése (áru, személyzet,  
technikai feltételek)

•  Munkaszervezés, munkarend kialakítása
• Kínálat kialakítása
• Pénztárak ellenőrzése
•  Étterem leltározásának megszervezése, 

lebonyolítása
•  A vonatkozó előírások betartatásának 

biztosítása(fogyasztóvédelem,  
tűzvédelem, munkaügy, munka- 
védelem, HACCP)

•  Beszámolók, jelentések, előterjesztések 
előkészítése

 
A pályázókkal szemben támasztott  
elvárások:

•  Szakirányú egyetemi/főiskolai végzett-
ség (kereskedelmi vagy vendéglátó ipari)

•  A szakirányú végzettség melletti  
pénzügyi végzettség előnyt jelent

•  Legalább 2 év szakterületen szerzett 
tapasztalat

•  Vezetői, irányítói gyakorlat
•  Döntési képesség
•  Teljesítmény-orientáltság
•  Rendszerszemlélet
•  Rugalmasság

 
Ajánlatunk:

• Stabil háttér
• Teljes munkaidős állás
• Béren kívüli juttatások

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink!
Adják fel apróhirdetésüket kedvez-
ményes 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

l  SOPRON KÖRNYÉKI BARANGOLÁS  
– Fertőd, Nagycenk, Kismarton, Ruszt,  
Pozsony:  augusztus 5-6.: 25.000 Ft/fő
l  ZÁGRÁB – PLITVICEI TAVAK:  

július 29-30.: 29.000 Ft/fő
l  SELMECBÁNYA – SZENTANTAL:  

július 1.: 7.500 Ft/fő
l  BUDAFOK ÉRTÉKEI ÉS A TÖRLEY CSALÁD 

NYOMÁBAN:  július 15.: 7.500 Ft/fő
l  ZARÁNDOKLAT FATIMÁBA 10 nap/9 éj  

(Zaragoza, Nazaré, Santiago de Compostela, 
Lourdes) augusztus 21–30.: 222.000 Ft/fő
l  ZARÁNDOKLAT RÓMÁBA 6 nap/5 éj, reg-

gelivel, Bologna, Róma, Vatikán, Assisi: 
augusztus 28–szeptember 2.: 116.000 Ft/fő

RÉSZLETEKRŐL, TOVÁBBI AJÁNLATAINKRÓL 
ÉRDEKLŐDJÖN IRODÁNKBAN  

VAGY MEGÚJULT HONLAPUNKON!

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

WWW.KOLOMBUSZTOURS.HU

"

"

500 FT ÉRTÉKŰ  

KUPON EGY FŐRE,  

EGY ÚTRA ÉRVÉNYES.



Miskolc önkormányzata a 
népkerti országzászlónál 
tartott megemlékezést júni-
us 4-én, a nemzeti összetar-
tozás napján.  

Kriza Ákos polgármester 
beszédében úgy fogalmazott, 
a békediktátum óta eltelt idő 
alatt több generáció élt „sza-
badság nélkül, elnyomásban, 
kisebbségben, összetörten.” 
Összetörten a szovjet rabiga 
alatt, kommunista diktátorok 
nacionalista magyarellenes-
ségét eltűrve. 

Az 1990-es rendszerváltás 
azonban sorsfordító változást 
hozott: a kádári elit bár „hosszú 
ideig a nyakunkon maradt”, de 
a nemzeti összetartozás felé ve-

zető utat néhányan azért meg-
nyitották. Utat mutatott mások 
mellett Csoóri Sándor, Lezsák 
Sándor és Antall József.

– Ők voltak azok, akik első-
ként beszéltek szabadon Tria-
nonról a magyar parlamentben, 
kommunista béklyók és libe-
rális beidegződések nélkül. Az 
általuk felemelt zászlót aztán a 
Fidesz-KDNP és kisgazda kor-
mány vitte tovább 1998-ban. 
De aztán „megint jöttek a Ká-
dár-utódok”, akiknek a nemzet 
semmit nem jelentett, csak mu-

szájból foglal-
koztak a kér-
déssel.

– 2004-ben, 
amikor nép-
szavazáson 
kellett volna 
kinyilváníta-
ni, hogy igen-
is a nemzet 
oszthatatlan, 
egybe tarto-
zó közösség, 
akkor ők újra 

megtagadták ezt az összetar-
tozást. Arra buzdítottak, hogy 
magyar tagadjon meg magyart 
– hangoztatta Kriza Ákos. – 
2010-ben aztán a magyarság 
felébredt és kétharmados fel-
hatalmazást adott a nemzeti 
oldalnak. Az új kormány pe-
dig első intézkedései között ki-
nyilvánította, hogy a nemzet 
egy és oszthatatlan. 2010. má-
jusában törvénybe iktatták. „A 
nemzeti összetartozás melletti 
tanulságtételről" címet viselő 
törvényjavaslatot.

– Boldog és büszke vagyok 
arra, hogy e korban élhetek 
és arra, hogy abban a nemze-
ti csapatban játszom, amelyik 
merte és meg tudta tenni ezt a 
lépést. De feladatunk van még 
bőven: néhány napja Maros-
vásárhelyen a román hatósá-
gok elkezdték leszedni a ma-
gyar utcanévtáblákat. Ezzel 
párhuzamosan pedig Brüsz-
szelben a migránsok beenge-
déséről tárgyaltak azok, akik 
2004-ben még magyar testvé-
reiket sem akarták beengedni 
a nemzet közösségébe – fűzte 
hozzá a polgármester.

Ma azt ünnepeljük, hogy a 
nemzet a nemzeti kormány 
által tud fordítani a nem-
zet sorsán. Mert tudja, hogy 
minden magyar összetar-
tozik minden magyarral és 
hogy örökre igazak Szabó 
Dezső szavai: minden ma-
gyar felelős minden magya-
rért. Ez 97 év után is Trianon 
valódi üzenete – zárta szavait 
Kriza Ákos. 

Hetven fát ültettek el múlt 
szombaton az avastetői 
sportpályán annak tisztele-
tére, hogy az elmúlt évben 
ennyi gyermek született a 
városrészben található 7. sz. 
választókörzetben. 

Fodor Zoltán, a terület 
önkormányzati képviselő-
je elmondta, hat évvel ez-
előtt indította el a kezdemé-
nyezést, hogy a körzetben 
született gyermekeknek, a 

szülőkkel közösen emlékfá-
kat ültessenek, s idén már 
a hatodik ilyen „újszülöttek 
parkját” avatják. – Ezzel is 
kiemeljük, mennyire fonto-
sak a gyerekek, a parkokkal 
szépül a városrész és még 
erősebb lesz a közösségünk 
is – nyilatkozta Fodor Zol-
tán. A képviselő elmondta, 
az út és a fák között kerítést 
építenek a gyermekek védel-
mében, s lépcsősor is vezet 
majd ide. 

A reformáció 500. évfor-
dulója alkalmából Szalay 
Sámuel református püspök 
nevét vette fel a miskolci 
Selyemréti Református Két 
Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola.

Ábrám Tibor tiszáninne-
ni főgondnok elmondta, a 
névválasztással a keresztyén 
értékrend iránti elkötelező-
dést és a Kárpát-medencei 
reformátussághoz való tar-
tozást szeretné megerősíteni 
a három éve egyházkerületi 
fenntartásban működő in-
tézmény. Szalay Sámuel neve 
kiváló munkára kötelez, 
aminek a megvalósításához 
a fenntartó, a nevelőtestület, 
a szülők és a tanulók együt-
tes munkája szükséges. 

Csöbör Katalin országgyű-
lési képviselő a névadó-ün-
nepségen az európai keresz-
tyén értékek megtartására és 
megerősítésére hívta fel a fi-
gyelmet, ami véleménye sze-
rint csakis a templomon és az 
iskolán keresztül lehetséges. 
Emlékeztetett, hogy a máso-
dik világháború után nehéz 
helyzetbe kerültek az egy-
házak és az egyházi iskolák, 
ezért is büszke arra, hogy ma 
ennyi református intézmény 
működhet Miskolcon.

Szalay Sámuel 1749 és 
1761 között a miskolci re-
formátus gimnázium igaz-
gatója volt. 1761-1770-ig 
miskolci lelkipásztorként, 
1770-1792 között a Tiszá-
ninneni Református Egy-
házkerület püspökeként 
szolgált. 

Közélet Miskolci Napló8
Átkeresztelték  

a selyemréti  
iskolát

„Minden magyar felelős minden  
magyarért – 97 év után is ez Trianon  
üzenete”

1944. június 2-án Miskolcot 
az egyik legsúlyosabb bomba-
támadás érte a II. világháború 
során. A légitámadás délelőtt 
9 óra után kezdődött, mint-
egy 100 bombázó támadt a 
városra. A szövetséges nagy-
hatalmak gépeit olasz támasz-
pontokról indították. 

1944-ben a szövetségesek 
a Frantic Joe nevű hadműve-
let keretében bombázták Ke-
let-Közép Európát, köztük 
Magyarországot. Ennek értel-
mében egy bevetés alatt két-
szer is csapásokat tudott mér-
ni a repülőgépflotta, hisz egy 
Dél-Olaszországból felszállt 
repülőgép, miután ellensé-
ges területek felett kiszórta 
bombáit, nem tért vissza tá-

maszpontjára, hanem tovább 
repült, egy a szovjetek által el-
lenőrzött ukrán reptérre. Itt 
feltöltötték bombákkal, s ere-
deti felszállóhelye felé vissza-
repülve újból bevethető volt. 
1944. június 2-án a szövetsé-
ges légierő körülbelül 200 ton-
na robbanóanyagot dobott le 
a Tiszai pályaudvartól a piac-
térig érő sávban. A több hul-
lámban támadó repülőgépek 
elsődleges célpontja a rende-
ző pályaudvar volt, – ezen ke-
resztül haladtak a magyar és 
német hadsereg utánpótlásai 
Ukrajna felé –, de bombázták 
a gyalogsági, a tüzérségi, a lo-
vassági laktanyát, a Tiszai pá-
lyaudvart, a helyőrségi kórhá-
zat, a Búza téri vásárcsarnokot, 

a Szilágyi Diskant gépgyárat, a 
Madarász Viktor utca lakóhá-
zait, illetve a mai Vörösmarty 
lakótelep környékét. A Nép-
kertet valósággal „eltüntette” a 
bombázás. 160 lakóház omlott 
össze, 600 megrongálódott 420 
ember megsebesült, 206-an 
meghaltak. Elpusztult a vásár-
csarnok 60%-a, a járványkór-
ház 70%-a, az Erzsébet kórház 
20%-a. A Tiszai pályaudvar 

20%-a sérült meg, a rendező 
pályaudvar épületei szintén el-
pusztultak. A bombatámadás 
áldozatait napokkal később a 
tetemvári piactéren ravataloz-
ták fel, Borbély-Maczky Emil 
főispán mondott búcsúbeszé-
det. 1944 őszén Diósgyőrre is 
több száz bomba hullott. Üze-
mek, házak omlottak össze, s 
44-en haltak meg. 

SOMORJAI LEHEL

Újabb parkot avattak az újszülötteknek

Emlékezés az áldozatokra

Júniusban történt Miskolcon
Két miskolci emlékhelyen már június 2-án megemlékezé-
seket  tartottak a nemzeti összetartozás napja alkalmából.

Kovácsné Budai Mária 
önkormányzati képviselő 
a Feszti Árpád úti ország-
zászlónál úgy fogalmazott: 
bárhogy is akarták a győz-
tes hatalmak, öntudatun-
kat, méltóságunkat nem 
tudták földbe döngölni. – 
Népünk 97 éve őrzi és vál-
lalja büszkén magyarságát, 
múltját, hagyományait az 
elszakított területeken élő 
nemzettestvéreivel való ro-
konságát – fogalmazott Ko-
vácsné Budai Mária.  

A Gyula utcai Trianon 
emlékműnél Hollósy And-
rás arról szólt: ismét egy 
sorsfordító ponthoz értünk 
a magyar történelemben. 
–  Ismét meg kell védenünk 
Európa határait és hála Is-
tennek azzal az összefo-
gással, ami nem csupán a 
nemzeti összefogás napjára 
jellemző, talán sikerül meg-
állítani mindazokat, akiket 
nem szeretnénk beengedni 
Magyarországra – fogalma-
zott a képviselő. 

Megemlékezések



Az éremszerzés a cél mind 
a diák, mind a serdülő kor-
osztály számára az országos 
birkózó csapatbajnoki dön-
tőben. Június 10-én és 11-
én Miskolcon küzdenek a 
helyezésekért a csapatok. A 
szakemberek szerint mind-
két korosztályban esélyesek 
a DVTK MVSI tehetséges 
fiataljai. A Magyar Birkózó 
Szövetség és a DVTK MVSI 

birkózó szakosztálya közös 
rendezésében az ország leg-
jobb diák és serdülő birkó-
zói küzdenek majd a csapat-
bajnoki aranyéremért. Deák 
Bárdos Mihály, az MVSI 
szakmai vezetője elmond-
ta, a diák korcsoport június 
10-én, míg a serdülő csapat 
június 11-én lép szőnyegre 
a Zrínyi Ilona Gimnázium 
tornatermében.

A miskolci versenytáncos 
páros gőzerővel készült a 
nemrégiben Debrecenben 
megrendezett profi kon-
tinensviadalra, melyre 19 
nevező érkezett Európa kü-
lönböző országaiból. 

A miskolci vonatkozásban 
eddig is egyedülálló ered-
ményeket produkáló páros 
(Eb, vb középdöntő, German 
Open Rising Star győzelem) 
most újabb sikert könyvel-
hetett el, hiszen bejutott a 

döntőbe és végül a negyedik 
helyen zárta a megmérette-
tést. – Nagyon boldogok va-
gyunk, hiszen az előzetes 
nevezések alapján a döntőbe 
jutást tűztük ki célunknak, 
azon belül is a dobogós vagy 
dobogó közeli helyezést – 
mondták el a verseny után a 
táncosok, akik azt is elmond-
ták: folytatják a felkészülést 
az előttük álló kontinensvia-
dalokra (eb Szentpéterváron, 
világkupa Baden Badenben), 
hogy a legjobbat hozhassák 

ki magukból. Süttő Roland 
és Tombácz Anikó továbbra 
is köszönetét fejezi ki felké-
szítő tanáraiknak, az M1 Fit-
ness-nek, a Biotech Usa Shop 
Miskolc-nak és a Paoul Dan-
ce Shoes-nak.

A svéd Mikael Tisell irá-
nyítja a következő szezon-
ban a háromszoros MOL 
Liga-győztes DVTK Jeges-
medvék csapatát. A tapasz-
talt edző 1+1 évre kötelezte 
el magát a klubnál.

Mikael Tisell nagyon fiata-
lon állt edzőnek, így 53 éves 
kora ellenére, már több, mint 
30 éve edzősködik a svéd ligák-
ban. Vezetőedzőként számos 
másod osztályú csapatnál dol-
gozott és vezette a svéd ifjúsági 
válogatottat is két éven keresz-
tül. Mellette másodedzőként 
tevékenykedett a svéd első osz-
tályban és a svéd junior váloga-
tottnál is. Sok remek játékossal 
dolgozott együtt, így például 
edzője volt a később Magyar-
országon is dolgozó Stephan 
Lundhnak. Két alkalommal 
volt Vas János edzője, aki a Hal-
mstad Hammersnél végzett kö-
zös munkájukat követően szer-
ződött Észak-Amerikába.

Mint a dvtk.eu-nak elmondta, 
izgatottan várja a következő éva-
dot. – 19 éves koromig magam is 
játszottam, de egy csúnya sérü-
lés miatt abba kellett hagynom 
a versenyszerű sportolást. Szinte 
azonnal edzőnek álltam a Djur-
garden-nél. Számos klubnál és 
válogatott korosztálynál dolgoz-
tam, az egyik legkülönlegesebb 
évem az volt, amikor egy rend-
kívül fiatal csapattal sikerült fel-
jutnunk az Allsvenskanba. Ösz-
szességében már több, mint 30 
éve űzöm ezt a szakmát. Ezért 

is döntöttem 
úgy, hogy egy 
kisebb pihenőt 
tartok, így az 
utóbbi két év-
ben nem dol-
goztam csapat 
mellett. Szük-
ségem volt fel-
töltődésre, és 
vártam egy 
olyan felada-
tot, amely igazán komoly ki-
hívást jelent számomra. Ezért 
voltam nagyon boldog és vál-
tam rendkívül izgatottá, amikor 
megkeresett a DVTK. A magyar 
jégkorongról keveset tudtam, 
de a megkeresés után ezt gyor-
san pótoltam. Vas János kétszer 
is volt játékosom, mindig re-
mek kapcsolatot ápoltunk, így 
az ő személye garancia volt szá-
momra, hogy egy remek helyre 
hívnak. A tárgyalások során az 
a vízió, amit a DVTK vezeté-
se elém tárt, inspirálóan hatott 
rám, nagyon boldog vagyok, 
hogy sikerült megegyeznünk – 
hangoztatta a svéd tréner. 

A klub hivatalos honlapjá-
nak kérdésére - melyek a céljai 
a következő szezonra – azt nyi-

latkozta: véleménye szerint egy 
igazán profi klubhoz jött, ahol 
hatalmasak az elvárások. – Egy 
háromszoros bajnokcsapatot 
átvenni nagyon szép feladat és 
az a célom, hogy az elmúlt idő-
szak sikereit folytatni tudjuk. 
Tudom, hogy az elmúlt sze-
zonban remek hangulat és csa-
pategység uralkodott a klubnál. 
Ezt mindenképpen meg aka-
rom tartani, és a játékosokon 
felül, a szervezet minden tagjá-
val jó kapcsolatra kívánok töre-
kedni. Úgy gondolom, hogy az 
edzői stábban és klubvezetés-
ben uralkodó hangulat min-
dig befolyásolja a csapatot is és 
ha ez harmonikus, az minden-
ki munkájára jó hatással van, 
együtt mindig jobbak lehetünk 

– fogalmazott 
Mikael Tisell. 

Az edzői fi-
lozófiájáról azt 
mondta, min-
denre készen 
kell állni. – A 
jó szereplés tit-
ka a megfele-
lő felkészülés, 
mind mentá-
lisan, mind fi-

zikailag. Ha mindenre készen 
állsz, és mindenért keményen 
megdolgozol, annak mindig 
megvan a gyümölcse. Ha a csa-
pat jól felkészült, jól szervezett, 
támadásban és védekezésben is 
mindent megtesz, akkor a sze-
rencse is mellé áll. Minden já-
tékosnak tudnia kell, hogy az 
adott szituációban hol kell len-
nie a jégen és ott mi a pontos fel-
adata. Megfelelő játékos, a meg-
felelő helyen. A győzelem alapja 
a jó védekezés, a gyors támadó-
játék és a speciális csapatrészek. 
Ha ezek jól működnek, győzni 
fogsz. Minden nap azért fogok 
dolgozni, hogy ezek megfelelő-
en működjenek – hangoztatta a 
DVTK Jegesmedvék új vezető-
edzője. (Forrás: dvtk.eu)

Idén Bükkszentkeresztre 
várják a kikapcsolódni és 
kulturálódni vágyó miskol-
ciakat az átjárósok. 

A negyedszer megrende-
zendő Kertek Alatt Feszti-
vált (KAF) a varbói tópartról 
költözteti át a hegyek közé a 
civil szervezet. A június 14-
18. közötti öt napban hason-
ló programokkal csábítják az 
érdeklődőket, mint az elő-
ző években: kamabajnokság 

és más sportok, népi játékok, 
film vetítés, számháború és 
szabadegyetem, civil piknik és 
kézművesvásár, erdei túrák. A 
kilátogatók számára ingyenes 
a belépés. Szálláshely a fahá-
zakba váltható, adott a lehető-
ség sátorozásra is.

Idestova egy évtizede, hogy 
az Észak-Keleti Átjáró Egye-
sületnél kitalálták a KAF rö-
vidítésű fesztivált, azzal a cél-
lal, hogy kicsábítsák miskolci 
barátaikat a nagyvárosból, 

a természetbe, a megye más 
érdekes pontjaira. A bükk-
szentkereszti Ifjúsági Tábor 
területén főleg péntektől vár-
ják a nagyközönséget. Soka-
kat bizonyára a civil piknik 
és kézműves vásár vonzhat, 
másokat a zenés programok, 
vagy a sportversenyek, ka-
mázástól kezdve népi játéko-
kig, mint a méta, a gorodki. 
Lesz hely és idő az irodal-
mi és színpadi előadásokra, 
amiként középiskolai sza-

badegyetemet is meghir-
detnek a szervezők. Hagyo-
mányosan az erdei túrák 
és az egzotikus dokumen-
tumfilm-vetítések is beke-
rülnek a péntek-szombati 
programba.

Minderről legkönnyebb 
tájékozódni, érdeklődni, 
vagy akár jelentkezni, helyet 
foglalni a Facebook révén, az 
Észak-Keleti Átjáró Egyesü-
let, a Kama Projekt és a Ker-
tek Alatt Fesztivál oldalain.

Jubileumi, tizedik Euró-
pa-bajnokságára készül a mis-
kolci rádiós tájfutó Kovács At-
tila Gábor. Az előző kilencen 
egyetlen kivétellel mindegyik-
ről érmet hozott haza. 

Az eddigi Eb termése: 1 
arany, 5 ezüst, 5 bronz (+ 3 
világbajnoki ezüst és 3 világ-
bajnoki bronz). Szeptember-
ben ismét éremért hajt majd 
Litvániában, bár a nemzet-
közi mezőny egyre sűrűbb, 
s itthon mindössze 7 rádi-
ós tájfutó verseny van. Ezért 

aztán felkészülésében fontos 
szerepet kapnak a hazai tájfu-
tó versenyek. Május közepén 
például a Nyírség-Szabolcs 
Kupa mindhárom futamát, 
Pünkösdkor pedig a Homok-
háti Jonathermál Kupa 3 na-

pos versenyt is megnyerte az 
M65 kategóriában. Legkö-
zelebb június közepén a Ge-
recse-hegységben, Puszta-
maróton, a Puskás Tivadar 
Kupán használhatja újból ve-
vőkészülékeit.
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Mikael Tisell a DVTK Jegesmedvék  
új vezetőedzője

A 2017-es budapesti úszó 
világbajnokság és a Duna 
Aréna főpróbájának számí-
tó Budapest Open nemzet-
közi versenyen Kiss Attila, 
az MVSI úszója, Miskol-
cot egyedül képviselve 800 

méter gyorson aranyérmet, 
míg 400 gyorson bronzér-
met szerzett. Az USA-ban 
tanuló sportoló a nyári sza-
badságát tölti itthon, ennek 
keretében vett részt a pati-
nás versenyen.

Egy arany,  
egy bronz 

AZ ÉREMSZERZÉS 
A CÉL

Sport, túra, vásár és film - hosszú hétvége a Bükkben

Tizedik Európa-bajnokságára 
készül

EURÓPA KUPA-DÖNTŐS 
A SÜTTŐ-TOMBÁCZ DUÓ
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Népzene, világzene, különleges 
produkciók és egyedi programok 
várták idén is a Borsodi fonó láto-
gatóit. Három nap alatt a legjobb 
zenészek táncoltatták meg a kö-
zönséget, de volt többek között mi-
nicirkusz és szalmalabirintus is.  

A fonóra a régi ismerős zenekarok mellett idén újak is ér
keztek, hiszen a fesztivál ma már nem kifejezetten a folk mű
fajával tölti meg a várat. A világzene és a népzene mellett idén 
a hazai könnyűzene jeles képviselői is bemutatkoztak. Itt volt 
mások mellett a Csík zenekar, amely a Sarjú bandát is meghív
ta. A Fölszállott a páva tehetségkutatóból ismert hat fős folk

lór banda óriási sikert aratott. Színpadra lépett Sena, a Szin
vavölgyi néptáncműhely, Lajkó Félix és a Muzsikás együttes.

– Szinte minden hónapban tudunk valamilyen fesztivált vagy 
sikeres programot adni a közönségnek, a miskolciaknak és hoz
záteszem azoknak is, akik idelátogatnak, mert nem csak Ma
gyarországról, hanem a környező országokból is érkeztek vendé
gek a rendezvényre – nyilatkozta Pfliegler Péter alpolgármester.
A „Bor utcában” Bükkaljai borászok mutatkoztak be. 
Egy jó pohár bor mellé pedig sajtot, juhtúrós lepényt, 
krumpli lángost, frissensülteket vagy faszénen sült 

kürtőskalácsot ehettek 
az éhes vendégek. A 
„Fonó Ligetben” a 
gyerekek babzsákokon 
pihenhettek; a „Fesz
tivál kocsmában” pedig 
a felnőttek lazíthattak, 
be szél  gethettek egy 
ital mellett. Az es
téket fény festés tette 
felejthetetlenné. Sö
té tedés után pá rat
lan, egyedi han gu latú 
motívumok ele ve ned
tek meg a Diósgyőri 
vár falain.

A tavalyi évadhoz képest négyezerrel 
több, összesen 139.304 nézőt szólított 
meg a 2016-2017-as évadban a Miskol-
ci Nemzeti Színház 491 előadása. A jú-
nius 6-án megtartott társulati ülésen 
összegezték az évad eredményeit.

Béres Attila igazgató beszédében el
mondta, az idei a színház egyik legjobb 
évada volt. – Sokat gondolkoztam rajta, 
hogyan kell elmondani valamiről azt, 
hogy jó: úgy, hogy jó. Tényleg nagyon jó! 
Ezt igazolják a számok és a szakmai vé
lemények is, hiszen szinte minden nyá
ri színházi fesztiválon képviselteti magát 
valamelyik előadásunk – hangsúlyozta 
a direktor. Miskolc önkormányzata ne
vében Kriza Ákos polgármester mon
dott köszönetet a színház munkájáért és 
társadalmi felelősségvállalásáért, hiszen 

a művészek a vá
ros ünnepeinek és 
rendezvényeinek is 
tevékeny résztve
vői. – Ez a színház 

minden előadásával színt visz a hétköz
napokba. Magánemberként, a nézőtéren 
ülve engem is magával ragad a színpadi 
játék, minden másról elfeledkezem arra 
a pár órára. Kevés város büszkélkedhet 
ilyen színházzal és ez nekem is, mint 
polgármesternek, rendkívül megtisztelő 
– zárta szavait a polgármester.

Számos díjat adtak át az évadzárón. 
Az évad színművészét a társulat tagjai 
maguk közül választják, a kollégák elis
merését ebben az évadban Fandl Ferenc 
érdemelte ki. 

Losó József, a MIRELITE MIRSA Zrt. 
vezérigazgatója és felesége idén két rende
zőt, Rusznyák Gábort és Béres Attilát dí
jazott az évad legjobb énekkari művésze 
Hegedűs Richárd lett, a zenekaré pedig 
Székely Balázs. A Miskolci Balett tagjai 
Bányai Mirjamot választották az évad leg
jobb balettművészének. A megyei napilap 
és a színház elindított egy közös online 
szavazást is, ahol Görög Lászlót válasz
tották meg az év színészének, A mi osztá
lyunk pedig az évad előadása címet érde
melte ki. A Művészeti Tanács kitüntetését 
ebben az évadban Horváth Krisztián dí
szítődíszletező és Pónus Katalin gazda
sági vezető vehették át. A Spiritusdíjat, a 
színház vezetőségének elismerését Csuha 
Attila kellékes érdemelte ki.
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VILÁGZENE, NÉPZENE, KÖNNYŰZENE

PROGRAMAJÁNLÓ
Generali Aréna
Június 10. 8 órától. Family Perfect Day 

Fesztivál Miskolc 2017. IV. Miskolc és 
térsége Fitness-, Egészség-, Szépség 
és Divat Fesztiválj, ahol az ország leg-
nevesebb fitness prezenterei teszik 
tökéletessé a napot.

Miskolc-Belvárosi református templom
Június 11. 15 óra. A Borsod-Gömöri Re-

formátus Egyházmegye hálaadó napja 
a Reformáció 500. évfordulója alkal-
mából. Igét hirdet: Szabó Sándor lel-
kipásztor, úrvacsorai ágenda: Szőnyi 
Tamás esperes. Erre az alkalomra sze-
retettel várják az egyházmegye lel-
kipásztorait, az egyházi tisztségvi-
selőket, a presbitereket, a gyülekezeti 
tagokat a közös hálaadásra.

Arany János u. 29-35.
Június 10. 15 óra. Zöld Nap. A Célpont Ifjú-

sági Információs és Tanácsadó Iroda a 
Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány-
nyal együttműködve zöld napot szer-
vez június 10-én. A rendezvény kere-
tében a Zöld Város elérhetőségének 
és megvalósításának lehetőségeiről 
és a környezetvédelemről nyújtanak 
ismereteket a meghívott előadók. A 
rendezvény ideje alatt a részvevők 
megismerhetik Miskolc Város környe-
zetkímélésre ösztönző és szemlélet-
formáló munkáját és a „Zöld Város” 
megvalósulását. A rendezvényt meg-
nyitja: Molnár Péter önkormányzati 
képviselő a rendezvény fővédnöke.

Szinva terasz
Június 11-én Miskolc fogadja az EYOF 

olimpiai lángját. A Tokajból érkező 

fáklyát délután 16.30 órakor a Szinva 
teraszon veszi át Dr. Kriza Ákos pol-
gármester. Ezt követően a saját sport-
águkban kimagasló eredményekkel 
büszkélkedő, és jó eséllyel az Európai 
Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon is indu-
ló MVSI ifjúsági korcsoportjának öt 
növendéke viszi a fáklyát a Diósgyőri 
várba. Vécsei Réka úszásban, Feczkó 
Csanád és Faragó Petra judoban, Posta 
Réka kajakban, Bacsa Fanni atlétiká-
ban elért sikerei alapján futhat váltó-
ban az olimpiai lánggal, a mintegy 8,8 
km-es távon. Az utolsó váltópontnál, 
a Diósgyőri várhoz vezető gesztenye-
fasor elején további fiatal sportolók 
csatlakoznak a fáklyafutáshoz, amely 
a felső várudvarban ér véget kb. 18.00 
órakor. Várnak minden érdeklődőt az 
esemény helyszíneire.

Minorita templom/ Hősök tere
Június 11. 18 óra. István Nádor Borlovag-

rend-Szőlővirágzás Ünnep.
Miskolc, Déryné u. 11.
Június 15. 10 óra. Városukba látogat az 

„Egy lépés az egészségért” az Egy 
Csepp Figyelem Alapítvány és a CIB 
Bank ingyenes szűrőkörútja. 

Fedett szabadtéri jégpálya
Június 16. 17.20 óra. Edda, Kárpátia, Do-

rothy Cool Head Clan Miskolcon. 
Gárdonyi Katolikus Általános Iskola
Június 17. 10 óra. III. Zsófi Juniális. Jóté-

konysági családi nap. 
Majális park 
Június 17. 10.30 óra. Jubileumi 25. Bükki 

Hegyi Maraton-Kisgyörgy Ádám Em-
lékverseny.

Rekord nézőszámmal ért véget a Miskolci 
Nemzeti Színház 193. évada!

Borsodi fonó meglepetésekkel 
Zrínyis gimnazisták ismerkednek szeptembertől elmé-
letben és gyakorlatban a filmkészítés alapjaival.

 A gimnáziumban speciá
lis médiatermet alakítanak ki 
a legmodernebb eszközökkel. 
A miskolci moziüzemeltető 
társaságnál pedig kurzuso
kon és közönségtalálkozókon 
vesznek majd részt. Az erről 
szóló együttműködési megál
lapodást a napokban írták alá 
a Miskolci Tankerületi Köz
pont és a CineMis Kft. veze
tői.  – Nagy örömmel vettük 
a megkeresést, hiszen azt gon
dolom, hogy azok a diákok, 
akik a jövőben kapcsolódhat
nak majd a filmes, mozis tevé
kenységekhez, itt indulhatnak 
el a pályájukon, itt tudják ezt a 
területet megszeretni – fogal
mazott Bíró Tibor, a CineMis 
Nonprofit Kft. ügyvezetője.

Ősztől a diákok a média
elmélet mellett a CineMis 
mindennapi munkájába is 
bekapcsolódnak, filmes ese
mények szervezésében, gya
korlati lebonyolításában is 
részt vesznek. A tankerület a 
Zrínyi gimnáziumban már 
elkezdte az előkészülete
ket a képzés beindításához. 
László István, a tankerületi 
központ igazgatója elmond
ta, a tankerület mintegy 12
14 millió forintot különített 
el annak érdekében, hogy a 
médiaspecializációs képzést 
be tudják indítani a 201718
as tanévben. Már most nagy 
az érdeklődés a képzés iránt, 
a 14 helyre 85 diák jelentke
zett.

Filmkészítést  
tanulhatnak  
a zrínyis diákok



Mozaik Miskolci Napló

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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Ismét viharkárok  
a megyében

Huszonhat alkalommal riasztották a hivatásos tűzoltókat Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyében az időjárással összefüggő káresetek 
miatt június 6-án. Villám csapott egy családi ház tetőszerkezetébe 
Kistokajban, a Szemere Bertalan utcában, a tetőszerkezet körülbelül 
öt négyzetméteren megrongálódott és kigyulladt. A miskolci hiva-
tásos tűzoltók egy vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a né-
hány négyzetméter kiterjedésű tüzet. Szintén villámcsapás okozott 
tüzet egy sajókeresztúri lakóház tetőszerkezetében, a Petőfi utcában. 
Csenyétén, a Petőfi utcában egy lakóház tűzfalát rongálta meg a szél. 
Az encsi egység a veszélyes épületrészt kordonszalaggal elkerítette. 
Bogácson, a Jegenyesor utcában egy megdőlt fa veszélyeztetett egy 
családi házat. A mezőkövesdi egységek gépezetes tolólétrával és mo-
toros láncfűrésszel távolították el. Emőd külterületén egy személy-
gépkocsira dőlt fát kellett eltávolítaniuk a mezőcsáti katasztrófavédel-
mi őrs hivatásos tűzoltóinak. A káresetek során senki sem sérült meg.

Városi vízi mentők
Rendőrök kezdték meg június 6-án az elsődleges élet- és vagyon-

mentést, Miskolcon, annál a kétszintes háznál, amit elárasztott a 
nagy esőzés. Este hat óra körül érkezett a segélykérő telefonhívás a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékeny-
ség Irányítási Központjába: a telefonáló elmondta, hogy a városra 
zúduló heves esőzés miatt Andrássy úti kétszintes házukat teljesen 
elárasztotta a víz. A Miskolci Rendőrkapitányság Vasgyári Rendő-
rőrsének két rendőrjárőre a helyszínen azt tapasztalta, hogy egy 75 
és egy 61 éves nő próbálja reménytelenül kiterelni a felülről jövő 
áradatot. A rendőrök áramtalanították az épületet, biztonságba he-
lyezték az asszonyokat. Ezt követően a házban, illetve a tetőn – zu-
hogó esőben – kezdték meg kármentést. Végül sikerült a megfékez-
ni a házba beömlő vizet. A helyszínre érkező katasztrófavédelmi 

szakemberek szabaddá 
tették a csatornahálózatot, 
megszüntetve ezzel a to-
vábbi vészhelyzetet.

Személyes adatokra vadászott a szélhámos
Előzetes letartóztatásban van az a mezőkövesdi gyanúsított, aki 

egy távközlési vállalat munkatársának adta ki magát és több mint 
fél tucat embert becsapott, megkárosított. A Mezőkövesdi Rendőr-
kapitányság Bűnügyi Osztálya csalás bűntett elkövetésének megala-
pozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást G. Csaba 44 éves helyi 
lakossal szemben. A gyanúsított magát az egyik telekommunikációs 
cég munkatársának kiadva 2016. decembere és 2017. februárja kö-
zötti időszakban több személyt hívott fel telefonon, akiktől egyez-
tetés ürügyén kicsalta személyes adataikat. A megszerzett informá-
ciókkal visszaélve a sértettek nevére mobiltelefonokat és televízió 
készülékeket rendelt, amiket a saját címére kért kiszállítatni. A ter-
mékek havi törlesztő részletei azonban a sértetteket terhelték. A ren-
dőrök azonosították, majd május 31-én elfogták és gyanúsítottként 
hallgatták ki a bűncselekmények elkövetésével megalapozottan gya-
núsítható férfit. 

Lakossági bejelentésre ellenőriztek Lyukóban
Csendháborítás miatt tértek vissza a rendészek szerdán Lyukó-

völgybe, egy ott élő, igen zajos család miatt ugyanis már több lakos-
sági bejelentés érkezett. A nevük elhallgatását kérő lakók elmondták, 
az már szinte természetes, hogy a „szomszédság” a fél kertjüket el-
lopja, a legtöbb probléma mostanában mégis a zajjal van. A prob-
lémás háznál nem voltak otthon a lakók, ide később visszatértek a 
rendészek intézkedni. Kovács László Csaba, az önkormányzati ren-
dészet vezetője elmondta, csendháborításról, állattartási problémák-
ról, lakásokban cse-
rélődő emberekről 
kaptak bejelentése-
ket. Negyven ingat-
lant és ugyanennyi 
lakót ellenőriztek le. 
Ketten nem voltak 
bejelentkezve, négy-
nél a szemétszállítási 
szerződés hiányzott, 
emellett két oltatlan 
kutyát is találtak.

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 – április 20) Néha az Ön elemei is lemerül-
nek, és most szüksége lesz egy kis motivációra ahhoz, hogy 
folytatni tudja a küzdelmedet. Gondoljon a céljaira, és semmi 

esetre se adja fel! A jutalomért mindig meg kell dolgozni. 

Bika (április 21 – május 20) Kicsit módosítania kell a héten a 
terveit, és ennek nem örül, különösen, ha valaki más miatt kell 
így tennie. Legyen egy kicsit megértőbb, hiszen bárkivel előfor-

dulhat hasonló. Fordítson több figyelmet a kapcsolataira. 

Ikrek (május 21 – június 21) Fordulhat a kocka, és olyan 
helyre kerülhet, ahol eddig valaki más volt, ő pedig az Ön ci-
pőjébe kerülhet. Most mindketten értékes tapasztalatokat 

szerezhetnek a másikról, de magától semmi nem fog megoldódni. 

Rák (június 22 – július 22) Egyre kényelmetlenebbül érzi 
magát egy helyzetben, és ez végül ahhoz vezethet, hogy el-
határozza: változtat. Ha megérett az elhatározás, már semmi 

sem állhat az útjába. A héten ne kerülgesse a forró kását.

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Valaki egyre jobban 
sürgeti, Ön azonban úgy érzi, még időre van szüksége ahhoz, 
hogy lezárjon valamit. Haladjon a saját tempójában, de semmi 

esetre ne engedje, hogy a lehetőségek elfussanak Ön mellett.

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Ígéretet kapott vala-
kitől, most azonban nem biztos abban, hogy be is tartja majd a 
szavát. Nem szeret számon kérni másokat, de lehet, most mégis 

szüksége lesz arra, hogy kikövetelje, ami jár. Gondolja át a dolgokat. 

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Világos célokat tűzött 
ki maga elé, és a lépések is egyértelműek, de nem biztos, hogy 
egyszerűek is. Lehet, hogy egy kicsit most szigorúnak kell lennie 

magához azért, hogy elérje a céljait. Legyen büszke az eredményeire. 

Skorpió (október 24 – november 22) Jó ritmusban halad, ne 
hagyja, hogy a héten ezt bármi is megtörje. Ha kitűzött maga 
elé egy célt, azt most el is érheti, de csak akkor, ha nem kezd el 

kételkedni a saját képességeiben. Ha elég elszánt,  nincs lehetetlen. 

Nyilas (november 23 – december 21) Végre pihenhet egy 
kicsit, még ha ez a pihenés nem is feltétlenül úgy zajlik, mint 
ahogyan azt elképzelte. Próbálja meg a legtöbbet kihozni belőle, 

ezek a napok a jövőben soha többé nem térnek már vissza. 

Bak (december 22 – január 20) Új szelek fújnak, és Önnek 
nem szabad ellenállnia a változásnak. Hagyja magát sodródni 
egy kicsit az árral, mert új helyekre viheti, és új lehetőségeket 

tárhat fel. Egy új kapcsolat ígérete mindent felforgathat. 

Vízöntő (január 21 – február 19) Elbizonytalanodhat a saját 
céljaival és eredményeivel kapcsolatban, ez pedig letörheti a lel-
kesedését. Ne hagyja ezt eluralkodni, mert nehéz lesz visszatérni 

a tettekhez. Legyen tartaléka a váratlan helyzetekre!

Halak (február 20 – március 20) Mindent alaposan elterve-
zett, de az élet közbeszólhat, és ez felülbírálja a korábbi elkép-
zeléseit. Hagyjon magának mozgásteret, különben olyan dön-

tésekre kényszerülhet, amiket Ön sem akar meghozni.

FORRÓ NYOMON

A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. 194 hektáron kezdte 
meg a szúnyogok elleni környezetbarát védekezést a napokban. 
Többek között az egyetemvárosi tónál, a miskolctapolcai Csóna-
kázó- és Juhdöglő völgyi-tónál, valamint a lassú folyású patakok 
városi szakaszain, így például a Görömböly, Pece és Lyukó patak 
mentén. A vegyszert közvetlenül a rovarok élőhelyére permete-
zik, s a szúnyoglárva elpusztítását követően teljesen lebomlik, a 
környezetet nem károsítja.

A hét fotója
PARAI ROLAND  

FELVÉTELE

Minősített Európai Fesztivál címet kapott a Középkori Forgatag. A rendezvény Európa legjobb, legszínvonalasabb fesztivál-
jai között szerepel 2017-ben, s egy évig jogosult viselni a címet. Idén 39 ország 715 fesztiválja nyerte el az EFFE Label minősí-
tést, köztük a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. által szervezett program. Az Európai Fesztivál Szövetség célja, hogy 
a kiemelkedők közül is a legkiemelkedőbbeket díjazza. A minősített európai fesztiválok részt vesznek a központi kommuni-
kációban, valamint az EFFE kiadványában egy teljes fejezetet kapnak a fesztiváljuk bemutatására. Az EFFE minősítésekre ha-
zánkban a Magyar Fesztivál Szövetség tesz javaslatot a nemzetközi zsűrinek.                                                        FOTÓ: JUHÁSZ ÁKOS

Minősített  
Európai Fesztivál 

Szúnyogirtás 
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Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben miskolci színhá-
zigazgatók neveit rejtettük el. Kérjük, a megfejtéseket együtt, 
egy levélben vagy e-mailben, legkésőbb 2017. június 28-án éj-
félig juttassák el szerkesztőségünkbe (3525 Miskolc, Kis-Hunyad 
u. 9.) vagy az info@mikom.hu e-mail címre. A helyes megfejté-
seket beküldők között egy-egy 2017-es Miskolci Kalendáriu-
mot sorsolunk ki. Legutóbbi rejtvényünk helyes megfejtései: 1. 

Díszcseresznye, 2. Oszlopos juhar, 3. Aranykőris, 4. Ovális díszkörte. Nyertesek: dr. Tar 
Andrea Schliffkopfweg 3., 77694 Kehl, Deutschland, Jakab Imréné,   Encs, Keglevich 
u. Gratulálunk, nyereményüket postán küldjük el.
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