
Miskolci Napló
2017. június 24.  |  25. hét  |  XIV. évfolyam 25. szám Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 85 000 példányban – térítésmentes

Újabb egyetemi siker! Saját fejlesztésű szuperszámítógépükkel  
negyedszer jutottak a világ legjobbjai közé a miskolci informatikus  
hallgatók.

Lyukóban adták át Miskolc negyedik rendészeti 
alközpontját. A rendőrségi statisztikák szerint 
eredményesek a közbiztonság erősítésére tett 
határozott önkormányzati lépések.
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Diákok tízezreinek „csengettek ki”. Meg-
kezdődött a nyári szünet, a felhőtlen sza-
badság, a táborok, a kikapcsolódás idő-
szaka, ami a gyerekeknek nagy öröm, a 

szülőknek azonban olykor gonddal is jár. 
Helyi körképünk.

VAKÁCIÓÓÓÓ…!
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LYUKÓBAN IS ŐRKÖDNEK

„FIRST CLASS TEAM” – MISKOLCI  
EGYETEMISTÁK SIKERE KÍNÁBAN

Bartók Plusz 2017 Miskolc

„Ott vagyunk, ahol ma 
lenni kell az európai 

operaéletben…” 
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Te hol vakációzol?
Koleszár Hanna, 

5 éves, óvodás:
Három hetet a 

nag y ma má m ná l 
töltök, biztosan na-
gyon sokat fogunk 
olvasni, mert a 
könyveket nagyon 
szeretem. Aztán nyáron leszek még az 
óvodában is, de utána megint jövök vissza 
nagyihoz.

Tóth Sára, 10 
éves, iskolás:

Most voltam 
harmadikos. Me-
gyek majd Sárvár-
ra a családdal, de 
sokszor együtt va-
gyunk otthon. Me-
gyek majd szertorna táborba, egy éve 
sportolok. Aztán leszek nagymamámnál 
is és a rokonoknál.

Széphalmi Iván, 
11 éves, iskolás:

Már négy éve 
vízilabdázom az 
MVLC-nél, min-
dig elmegyek a tá-
boraikba, amit idén 
Siófokon rendeznek 
meg. De várom már a focista tábort is, 
családi nyaralásunk idén Tihanyban lesz 
majd.

A Miskolcon található, 
önkormányzati, illetve 
egyházi vagy alapítványi 
fenntartású általános és kö-
zépiskolákban összesen há-
romezer-négyszázhúsz diák 
végzett az idén.

A Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ Miskolci 
Tankerületi Központjának 
tájékoztatása szerint a kö-
zépfokú köznevelési intézmé-
nyekben hatszázkilencvenöt 
diák végzett. Az általános is-
kolákban nyolcadik évfolya-
mon ezerkétszáznyolcvan-
ketten végeztek. 

A Miskolcon található, 
egyházi fenntartású iskolák-
nál nyolcadikban végző diá-
kok háromszázhetvenegyen 
vannak, míg a középfokon 
végzők hatszázkilencvenen. 

Közülük hatszáznegyvenen 
érettségiztek.

A miskolci alapítványi is-
kolákban információink sze-
rint mindössze tizenhárom 
nyolcadikban ballagó fiatal 
volt év végén. Középiskolai 
tanulmányait háromszázhat-
vankilenc miskolci diák zárta 
le ilyen típusú oktatási intéz-
ményben, közülük kétszáz-
kilencvenheten érettségiztek. 
Akik nem érettségi vizsgán 
adtak számot tudásukról, 
azok szakmai vizsgákat tet-
tek vagy tesznek. 

Összesen tehát három-
ezer-négyszázhúsz végzős 
diák ballagott el Miskolcon, 
május elején, vagy június kö-
zepén. Ezerhatszázhatvanhat 
nyolcadik osztályból és ezer-
hétszázötvennégy a középis-
kola kötelékeiből.

Akik elköszöntek 
iskolájuktól 

A nyári szünetben, július 
végétől augusztus végéig a 
Batsányi János Óvodában 
és a Brunszvik Teréz Óvo-
dában tartanak ügyeletet, 
itt tudják fogadni „meg-
őrzésre” a gyermekeket 
Miskolc teljes területéről, 
szülői igény esetén. 

Petráné Képes Gizella, a 
Batsányi János Óvoda veze-
tője lapunknak elmondta, 
július 24-től augusztus 20-ig 
lesz ügyelet a két óvodában. 
Az intézményekben tartóz-
kodó gyerekek ez alatt az idő-
szak alatt is ugyanazt az ellá-
tást kapják, mint máskor az 
év folyamán, tehát a felügye-
let mellett a napi háromszo-

ri étkezést. Mint megtudtuk, 
minden óvodából február 
15-ig kell értesíteni a szülő-
ket arról, hogy nyáron mikor 
zárnak be az intézmények, 
és hogy a városban melyik 
óvodák lesznek ügyeletesek. 
Június elejéig megtörtént az 
igények előzetes felmérése, 
de még most is folyamatosan 
érkeznek az igények, hogy 
újabb és újabb gyerekeket 
kellene fogadni. Erre az ügye-
letes óvodák természetesen 
nyitottak. A szülők ezt majd-
nem a zárásig jelezhetik gyer-
mekük óvodájában.

Ha valaki bejelenti az igé-
nyét, másnap már viheti a 
gyermeket az ügyeletes óvo-
dába. 

A szünetben is  
fogadják a gyerekeket

Csaknem kétezer gyerek nya-
ralhat idén is a miskolci önkor-
mányzat táboraiban, a létszám 
már betelt. A perecesi napközis 
táborban a nyitásra elkészül-
nek a felújítással, a balatonmá-
riafürdői táborban pedig idén 
újra találkozhatnak Miskolc 
testvérvárosainak diákjai is.

A perecesi napközis tábor jú-
nius 26-án nyitja meg kapu-
it, három turnusban több mint 
nyolcszáz gyerek számára kínál-
nak programokban gazdag üdü-
lést, napi háromszori étkezéssel, 
augusztus negyedikéig.

A miskolci önkormányzat 
balatonmáriafürdői gyerektá-
borában hetedik alkalommal 
szervezik meg a hagyományos 
nemzetközi testvérvárosi talál-

kozót július 31 és augusztus 7. 
között. Ide 13 és 16 év közötti 
gyerekeket várnak. Koczák Szil-
via, a miskolci városháza szóvi-
vője elmondta, idén több mint 
száz középiskolás érkezik Bala-
tonmáriafürdőre Miskolc test-
vérvárosaiból, többek között 
Lengyelországból, Törökország-
ból, Finnországból, Dél-Koreá-
ból, Kínából és más országokból. 
A balatonmáriafürdői gyermek-
tábor egyébként kilenc turnus-
ban több mint 900 gyermek 
üdültetését biztosítja. 

Kutyás napközi, lovasíjász tábor
Madácsi Ágnes, a Miskolci 

Kulturális Központ Ifjúsági és 
Szabadidő Ház szervezője el-
mondta, a kezdők számára szer-
vezett két lovasíjász táborban 

már betelt a létszám, a haladó-
ban van még öt hely. A kutyás 
napközik egyikében, amelyik 
július 17-én kezdődik, már csak 
négy hely szabad, a másikban, 
ami augusztus elején lesz, még 
tíz helyre várják a jelentkezőket 
a Győri kapui művelődési ház 
információs pultjánál.

Bükki Kalandozoo
Van olyan táborunk, ame-

lyik már másfél hónappal ez-
előtt megtelt - egy másik pedig 

két hete – pedig a Zoo táborok 
és a Bükki Kalandozoo táborok 
mindegyikéből hat-hat turnust 
indítunk. Nagyon népszerűek 
a táboraink, a túratáboroknál 
kettőbe még van néhány hely, 
ahová jelentkezni lehet a nyolc 
és tizenkét éves kor közötti gye-
rekeknek. Bukkikalandozoo.hu 
honlapunkon részletes leírás ta-
lálható a táborbeli programok-
ról – ismertette Makár Richárd, 
a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró 
Szövetség elnöke. 

NÉPSZERŰEK A NYÁRI  
GYERMEKTÁBOROK

Idén is minden iskolai szü-
netben, így a nyári szünidő 
alatt is ingyenesen kap-
nak meleg ételt a hátrányos 
helyzetű családok gyerme-
kei – tájékoztatott Czibere 
Károly. 

A szociális ügyekért és tár-
sadalmi felzárkózásért felelős 
államtitkár sajtótájékoztató-
ján emlékeztetett, a kormány 
még 2015-ben döntött a szün-
idei gyermekétkeztetés kiter-
jesztéséről. A programnak 
köszönhetően 208 ezer hát-
rányos és halmozottan hátrá-
nyos helyzetű fiatal részesül-

het az iskolai szünetekben is 
napi egyszeri ingyenes étke-
zésben, amennyiben a szülei 
igénylik. Közölte, 2016. január 

1-jétől az önkormányzatoknak 
kötelezően gondoskodniuk 
kell minden iskolai szünetben 
a hátrányos helyzetű gyerme-

kek étkeztetéséről, erre a célra 
idén 6,67 milliárd forintot kü-
lönített el a kormány. Mind-
ez csaknem a háromszorosa 
a 2010-es gyermekétkeztetési 
támogatásnak – fűzte hozzá 
az államtitkár. Czibere Károly 
kitért arra, hogy a kormány 
az ételek minőségét is fontos-
nak tartja, ezért a 2010-ben 
még 370 forintos egy adag-
ra jutó támogatást tavaly már 
570 forintra emelte. Az állam-
titkár elmondta, hogy az Or-
szággyűlés a jövő évi költség-
vetésben 79 milliárd forintot 
biztosított az ingyenes gyer-
mekétkeztetésre.

A vakáció alatt is folytatódik az ingyenes étkeztetés

Gúr Péter Attila a Miskolci 
Egyesített Szociális, Egészség-
ügyi és Gyermekjóléti Intéz-
mény általános igazgató-helyet-
tese érdeklődésünkre elmondta: 
a települési önkormányzat a szü-

lő, törvényes képviselő kérelmé-
re a déli meleg főétkezést a hát-
rányos helyzetű és a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény-
ben részesülő halmozottan hát-
rányos helyzetű gyermek részé-

re ingyenesen biztosítja, a nyári 
szünetben legalább 43 munka-
napon keresztül. Az ingyenes 
nyári étkeztetést a polgármeste-
ri hivatal szociális osztályán le-
het igényelni. Miskolcon június 

19. és augusztus 16. napja között 
munkanapokon van lehetőség 
a szünidei gyermekétkeztetés 
igénybevételére. A beérkezett 
kérelmek alapján 829 fő igényel-
te a szállításra kész ételt, amely 
négy kiosztási helyszínről vihe-
tő el.

JÓL JÖN A SEGÍTSÉG A CSALÁDOKNAK

Tóth Sándorné, 61 éves, 
nyugdíjas

Az unokámnak viszem, 
a lányom igényelte idén is 
az ingyenes ebédet, ami 
nagy segítség a családnak. 
Gyermekvédelmi támogatást kap, amit az 
önkormányzattól kért. Voltak kint szakem-
berek, környezettanulmányt végeztek. A 
gyerek szereti ezt az ebédet, ízlik neki.

Somogyi Miklósné, 44 
éves, főállású anya

Legkisebb fiam váloga-
tós, mégis megeszi, amit in-
nen kapunk, jól főznek. Ko-
moly segítséget jelent, hogy 
ingyenesen étkeztethetem a gyereket. Szok-
tam ugyan főzni magamnak, de nem min-
dig van rá anyagi keretem. Gergő így főtt 
ételt ehet minden nap.

Radicsné Bacsi Terézia, 
53 éves, nyugdíjas

Öt gyermekem van, a 
legkisebb három-, a legna-
gyobb tízéves. Három gye-
reknek viszem az ebédet, 
ami nekünk pótlást jelent a mindennapi fő-
zésem mellett. Így kétféle főtt ételből választ-
hatnak. Ez nekünk nagy segítség. Tavaly is 
hordtuk innen az ételt és már akkor bevált.
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Lassan végé-
hez közeledik 
a most is tö-
megeket von-
zó miskolci 
operafesztivál, 
amely idén ta-
lán minden eddiginél színe-
sebben mutatta meg a műfaj 
sokszínűségét. Szerepelt a kí-
nálatban opera, opera-musi-
cal, ragtime opera, daljáték és 
sok más mellett musical-ope-
rett is. Pfliegler Péter alpolgár-
mester a fesztivál megnyitóján 
elmondta: nem csupán a mis-

kolciak tekintik szívügyüknek 
az operafesztivált, minden év-
ben sokan és nagy lelkesedés-
sel jönnek el hozzánk. Sikerült 
egy olyan értéket megalkot-
nunk közösen, ami érdemes 
a kitüntetett figyelemre, az 
érdeklődésre. – Ez a város, 
képes volt megújulni. Képes 
volt évekkel ezelőtt saját ke-
zébe venni a sorsát és elin-
dulni egy olyan úton, amely-
nek eredményeként Miskolcot 
ma már a folyamatos fejlődés, 
az innováció, a jó gyakorla-
tok példájaként emlegetik. Az 

operafesztivál ezért nem csu-
pán egy esemény Miskolcon. 
Hatása sokkal szélesebb körű: 
kiterjed a jövő generációinak 
nevelésére is. A tehetségek fel-
fedezése és megtartása pedig a 
város egészének életét gazda-
gítja. Ennek a városnak a jövő-
jét együtt építjük: minden régi 
és új miskolcival, turistákkal, 
vendégekkel is. A kultúra, az 
operafesztivál pedig egy és az 
egyik legnagyobb építőkő eb-
ben a munkában – hangsú-
lyozta Pfliegler Péter. Krucsai
né Herter Anikó, az Emberi 

E rőfor r á s ok 
Minisztér iu-
mának kul-
turális kap-
csolatokért és 
fejlesztésekért 
felelős helyet-

tes államtitkára úgy fogalma-
zott: a miskolci fesztivál már 
régóta nem csupán helyi kul-
turális esemény, hanem az eu-
rópai országok meghatározó 
operaszemléje, a Bartók-élet-
mű teljességre törő bemutatá-
sával pedig a világ legjelentő-
sebb Bartók-fesztiválja. 

„A BARTÓK PLUSZ NEM CSUPÁN  
EGY ESEMÉNY MISKOLCON”

Ötven éve, 1967. márci-
us 6-án halt meg Kodály 
Zoltán háromszoros Kos-
suth-díjas zeneszerző, nép-
zenekutató, akadémikus, 
aki azt vallotta: „Legyen a 
zene mindenkié!” Halálának 
ötvenedik és születésének 
135. évfordulója alkalmából 
2017-ben Kodály-emlékévet 
tartanak. Ennek tiszteleté-
re Kodály-művek, kórusta-
lálkozó és ősbemutatók is 
szerepelnek az idei Bartók 
Plusz Operafesztiválon. A 
Kodály-program első üte-
mének költségvetéséből 200 
millió forinttal támogatta a 
kormány az operafesztivált. 

A Nemzeti Kulturális Alap 
emellett 20 millió forinttal, 
az országos vidéki fesztivá-
lokat támogató keret pedig 
60 millió forinttal járul hoz-
zá a rendezvény megvaló-
sításához. Az ősbemutatók 
közöttt Gyöngyösi Levente 
A Mester és Margarita, Ittz-
és Tamás Lutherek, valamint 
Mátyássy Szabolcs Scaevo-
la című alkotása, az ope-
raíró verseny győztes műve 
hangzott el. Az ezrek ope-
rája sorozatban ezúttal júni-
us 22-én a Magyar Állami 
Operaház Székely fonó című 
előadását tekinthette meg a 
közönség.

„Legyen a zene mindenkié”

Vélemények Miskolcról, az  operafesztiválról
Kurucz Lászlóné, 57 éves, nyugdíjas:
Tállyán élek, de itt születtem és folyama-

tosan visszajárok szülővárosomba. Látom, 
hogy óriási a fejlődés, rengeteget változott és 
változik Miskolc – jó irányba. Nagyon szere-
tem a szép, hangulatos helyeket – mint pél-
dául barlangfürdő, a görömbölyi pincesort 
vagy a Kisavas – és a kulturális élet nagyon 
vonzó. Eleve nagyon szeretem a tömeget, a látványosságot és a ko-
moly zenét, minden operafesztiválon részt szoktam venni.

Balázs Géza, 43 éves, vállalkozó:
Ritkán járok Miskolcon, de most is na-

gyon meglepődtem, hogy mennyit fejlő-
dött. Nem csupán szép és pezsgő – úgy 
értem, „él” a város – a kultúra is látható-
an fejlődik. Számtalan programlehetőség 
van, mint például most az operafesztivál 
is. Nagyon jó egy városnak, ha ilyen ese-
ményeknél ráfigyel az egész ország, hiszen akkor az emberek 
jobban megismerik és sokan el is jönnek majd. Akkor pedig 
meg fogják szeretni Miskolcot. 

Rick és Satu Nelson, 50 és 42 
éves magánvállalkozók:

Amerikából való vagyok, a feleségem 
Finnországból. Most járunk először 
Miskolcon és nagyon tetszik nekünk ez 
a város. Művészettörténeti szempont-
ból patinás a hangulata, gyönyörű régi 
épületei vannak, ugyanakkor fiatalo-
san pezsgő is a fesztivál miatt. Nagyon tetszenek ezek a látványos prog-
ramok, próbálunk minél többet megnézni. Már többször végigjártuk a 
főutcát, le ne maradjunk semmiről, jól érezzük itt magunkat.

Tóth Julianna, 57 éves, nyugdíjas:
Nagyon régi látogatója vagyok az opera-

fesztiválnak, a barátaimmal mindig több 
előadást is meglátogattunk egy-egy ilyen 
programsorozat alkalmával. Szeretem az 
operát és az operettet is. Idén éppen ebben az 
időszakban látogatott meg az unokám, ez ki-
csit leköti az időmet, de neki is szívesen meg-
mutatom azokat a programokat, amelyek érdekelhetik. Kilátoga-
tunk a vasárnapi bábelőadásokra, mesejátékot néztünk.

A tavalyi évadban az a meg-
tiszteltetés érte az opera-
fesztivált, hogy a Bartók év 
zászlóshajója voltunk, Idén 
pedig a Kodály emléksoro-
zat zászlóvivői lehetünk. Ott 
vagyunk, ahol ma lenni kell, 
lenni lehet az európai ope-
raélet csúcsán – nyilatkozta 
Kesselyák Gergely fesztivál-
igazgató.

– Az elmúlt tíz évben sokat 
foglalkoztatott az a gondo-
lat, mennyire klassz lehetett, 
amikor Verdi korában már 
várta közönség az új operá-
kat. Gondolkodtam, miért 
kell elfogadni azt, hogy ma 
ez már nincs így, miért nem 
tudják a mai kortárs operát 
olyan sokan szeretni. Szeret-
nék megint egy olyan kor-
ban élni, amikor a közönség 
és a zenészek is úgy várják 
az új operákat, ahogyan Ver-
di korában várták. Amikor a 
péklegény fütyülte az utcán 
a melódiákat. Ezt nem réteg 
műfajnak találták ki, az ope-

ra népigényt kielégítő, magas 
színvonalú művészet volt. Azt 
a fajta nép operát, amit pl. Ver-
di tudott, majd Puccini folyta-
tott, nem lehet elhagyni. Egy 
operaelőadásban számos ze-
nész, kórus, szólista, táncos 
vesz részt, kiszolgáló személy-
zettel, kosztümösökkel - elké-
pesztően drága műfajról van 
szó. Nem várhatjuk el senkitől 
– sem szponzortól, sem politi-
kustól – hogy olyasmire adjon 
sok pénzt, amit csak kevesen 
akarnak meghallgatni – fo-
galmazott Kesselyák Gergely. 

– Az operafesztivál cél-
ja tehát továbbra is az, hogy 
keressük a modern kortárs 
népopera lehetséges útja-
it, közelebb vigyük a műfajt 
a közönséghez. Miskolc egy 
nyitott város, nagyon büsz-
ke vagyok rá, hogy telt há-
zasak az előadások, a közön-
ség vevő az elképzeléseinkre. 
Arra biztatok mindenkit, 
hogy legyünk büszkék erre 
a fesztiválra – hangoztatta a 
fesztiváligazgató. 

„Közelebb vinni az  
operát a közönséghez”



Miskolcon rendezte meg jú-
nius 20-án és 21-én az Orszá-
gos Rendőr-főkapitányság – a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Rendőr-főkapitányság 
közreműködésével – a III. 
Országos MEKTA (Mélysé-
gi Ellenőrzési és Közterületi 
Támogató Alegységek) kom-
binált szituációs lő- és intéz-
kedés-taktikai versenyét.

A különleges megméretteté-
sen az ország tizenhárom me-
gyei rendőr-főkapitányságának 
mélységi ellenőrzési és közte-
rületi támogató alegysége vett 
részt. A csapatok tizenhárom 
versenyszámban mérték ösz-
sze tudásukat. Megmérkőztek 
vezetéstechnikai- és rohampá-
lyán, taktikai házban, valamint 
fizikai terheléssel kombinált lő-
feladatok végrehajtásában is.

A résztvevők huszonnégy 
órás, folyamatos terheléssel járó 
küzdelemben, a MEKTA egysé-
geknél rendszeresített felszerelé-
sekben és fegyverekkel teljesítet-
ték a szituációs gyakorlatokat.

Az első nap, az elméleti- és 
gyakorlati feladatokon mellet 
– nehéz terepviszonyok mel-
lett végrehajtott, éjszakai fu-
tással zárult. A második nap 
és egyben a megmérettetés 
befejezése a hajnali órákban 

megrendezett lövészeti ver-
senyszám volt.

Első helyezést ért el Békés 
Megyei Rendőr-főkapitány-
ság csapata, második lett a 
Bács-Kiskun Megyei Ren-
dőr-főkapitányság csapata, 
harmadik pedig a Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Ren-
dőr-főkapitányság csapata. 
Különdíjban Hajdú-Bihar 
Megyei Rendőr-főkapitányság 
egysége részesült. 

Lyukóban adta át szerdán 
az újabb rendészeti alköz-
pontot Hubay György, a 
Rendészeti Bizottság elnö-
ke, Deák Bárdos Mihály 
önkormányzati képviselő 
és Kovács László Csaba, a 
Miskolci Önkormányzati 
Rendészet vezetője.

Hubay György elmondta, 
Miskolcon kiemelten kezelik 
a közbiztonság kérdését. Eb-
ben az évben hétszázötven 
millió forintos költségvetés-
ből gazdálkodhat az önkor-
mányzati rendészet, amely 
bővítette állományát, gép-
járműparkját és épületeinek 
számát is. A bűncselekmé-
nyek száma folyamatos csök-
kenést mutat, erről a legutób-
bi közgyűlésen is beszámolt a 
városi rendőrkapitányság ve-
zetője. - Ez annak is köszön-
hető, hogy a rendőrség profi 
módon együttműködik a 
rendészettel és a polgárőrség-
gel - emelte ki Hubay György.

A Rendészeti Bizottság el-
nöke kiemelte, a város vala-
mennyi frekventált területét 
le szeretnék fedni a rendé-
szeti alközpontokkal, hogy 
ilyen módon is erősítsék a 
lakosság szubjektív bizton-
ságérzetét.

Deák Bárdos Mihály, a terü-
let önkormányzati képviselője 
örömét fejezte ki, hogy a ne-
gyedik alközpont éppen Lyu-
kóban kezdi meg működését. 
– Jó, hogy a város az itt élőkre is 
odafigyel, erősíti a biztonság-

érzetüket - emelte ki. Kovács 
László Csaba, a Miskolci Ön-
kormányzati Rendészet veze-
tője bemutatta az érintett kör-
zet rendészét, Bóka Sándort, 
aki rendszeresen ügyfélfoga-
dást tart az alközpontban, a 
lakosok helyben intézhetik 
panaszaikat, ügyes-bajos dol-
gaikat. Betérhetnek majd ide 
a mezőőrök és a közterület-fel-
ügyelők is, hogy elvégezzék 
adminisztrációs tevékenysége-
iket. A kapun tábla jelzi, hogy 
új rendészeti alközpont nyílt 
és egy postaláda is rendelkezé-
sükre áll a lakosoknak.

Az elmúlt évben – 2016-
ban – feleannyi regisztrált 
bűncselekmény történt 
Miskolcon, mint 2010-ben. 
Az elmúlt 12 évet tekintve, 
most számolhatott be a leg-
jobb eredményekről a város 
közgyűlésének a Miskolci 
Rendőrkapitányság. 

A közterületen elköve-
tett bűncselekmények szá-
ma szintén megfeleződött, 
ráadásul 2006 óta folyama-
tosan csökken. A 2014-ben 
Miskolcon elkövetett 62 rab-
láshoz képest tavaly már csak 
32, idén pedig eddig 14 eset 
volt. Korábban ez a szám volt 

már 170 fölött. Eredménye-
sen léptek fel több, ismert be-
törővel szemben is.

– Ma Miskolcon nem kell 
attól tartani, hogy minden 
másnap rablás áldozatá-
vá válik valaki. Hogy ez így 
is maradjon, szükség van a 
térfigyelő-rendszer fejlesz-

tésére, a rendőrség és az ön-
kormányzati rendészet kap-
csolatának még szorosabbá 
tételére. Örömmel mondha-
tom, hogy ez irányban is zaj-
lik az együttgondolkodás az 
önkormányzattal – mondta 
el Bogyay Ferenc városi ren-
dőrkapitány. 

A rendőrségi beszámoló 
nemcsak az elmúlt évekhez 
viszonyítva, hanem hosz-
szabb távot nézve is impo-
záns eredményeket tartal-
maz. Tavaly 2015-höz képest 
a közterületeken 13,2 száza-
lékkal esett vissza a bűncse-
lekmények száma. Az elmúlt 

hét évben 2016-ban követték 
el a legkevesebb rablást Mis-
kolcon, s ennél a bűncselek-
mény-típusnál kiemelkedő-
en jó a felderítési arány is. 
Az úgynevezett kiemelt bűn-
cselekmények száma is nagy 
mértékben, 20,1 százalékkal 
csökkent egy év alatt.

Közélet Miskolci Napló4

Az önkormányzati rendészet megalakítását követően 
több lakossági fórumon is felmerült az igény, a kihelyezett 
rendészeti állomásokra. Az elképzelés a Perecesre kihelye-
zett frakcióülésen konkretizálódott, amikor a Fidesz-KD-
NP képviselőcsoport a hozzá beérkező panaszok miatt, 
helyszíni bejárást tartott a városrészben. Ezt követően 
terjesztették Kriza Ákos polgármester elé a kérést, hogy 
a közbiztonság javítása érdekében Perecesen – és a város 
más területein is – alakítsanak ki rendészeti alközponto-
kat. – A cél az, hogy a rendvédelmi szervek még közelebb 
kerüljenek a lakossághoz és minél gyorsabban meg tud-
ják oldani a felmerülő problémákat – mondta el Hubay 
György, a rendészeti bizottság elnöke. Az első rendészeti 
alközpont a Nagyváthy utcában kezdte meg működését, a 
második Perecesen, a harmadik a Bagolyvárban, a negye-
dik pedig most Lyukóban. A létesítményekben a rendészet, 
a rendőrség és a polgárőrség munkatársai fogadják a la-
kosság észrevételeit, panaszait, kérdéseit.

KÖZBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
•  Hat évvel ezelőtt az országban elsőként 

alakult meg Miskolcon az önkormányzati 
rendészet. A 160 fős állománnyal rendelke-
ző szervezet egyre nagyobb összegből, idén 
már 750 millió forintból gazdálkodhat.

•  Két éve Miskolcon indult el a körzeti ren-
dész (seriff) rendszer, amely országos hír-
névre tett szert.

•  Sorban kezdik meg működésüket a rendésze-
ti alközpontok a város frekventált területein.

•  36 ezer miskolci támogató aláírásával, el-
indult és folyamatosan zajlik a nyomor-

telep-felszámolási program. Egyre több 
közegészségügyi, közbiztonsági, gyermek-
védelmi szempontból is veszélyes szegre-
gátum tűnik el Miskolcról.

•  Folyamatosan halad előre és lezárásához 
közeledik a „fészekrakó ügy”. Az önkor-
mányzat megvásárolta az érintett lakáso-
kon lévő követeléseket és sorban üríti ki, 
újíttatja fel az ingatlanokat. 

•  Folyamatosan fejlesztik a közterületi térfi-
gyelő kamera-rendszert, további 500 ka-
mera telepítését tervezik.  

AZ ELMÚLT 12 ÉV LEGJOBB KÖZBIZTONSÁGI EREDMÉNYEI
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Lyukóban adták át a negyedik 
rendészeti alközpontot

MISKOLCI BEVETÉSEN  
A RENDŐRSÉG KOMMANDÓSAI 



A Miskolci Egyetem infor-
matikushallgatói csapata 
zsinórban negyedszer idén is 
bejutott a rangos szuperszá-
mítógép-verseny, az Asia Stu-
dent Supercomputer Challen-
ge (ASC17) kínai döntőjébe. 
A magyar hallgatók „Első 
osztályú csapat” („First Class 
Team”) díjjal tértek haza.

2017-ben világszerte össze-
sen 230 csapat jelentkezett a 
versenyre, az ázsiai döntőbe 
viszont már csak az első for-
dulóban legjobb eredményt 
elérő 20 csapat kapott meghí-
vást. Idén Kínában, a Sanghaj 
melletti Vuhsziban rendezték 
a döntőt, ahol a legrutinosabb-
nak számító magyar csapaton 
kívül Nürnberg és Varsó egye-
teme képviselte még Európát.

Az áprilisi döntőben a hall-
gatóknak egy mini szuperszá-
mítógépet kellett építeniük 

mind a hardver, mind pedig 
a szoftverkörnyezet kialakítá-
sával, majd az így létrehozott 
rendszeren kellett futtatniuk 
a megfelelő alkalmazásokat, 
végül a verseny zárónapján a 
zsűrije előtt prezentálhatták 
az elért eredményeket.

A kínai döntőbe már csak 
azért is megérte bejutni, mert 

a csapatok azzal a Vuhsziban 
található Sunway TaihuLight 
szuperszámítógéppel dolgoz-
hattak, amely épp a napokban 
védte meg a címét, így jelenleg 
is ez a világ legnagyobb telje-
sítményű számítógépe.  Az, 
hogy hozzáférést kaptunk eh-
hez a géphez, már önmagá-
ban is különleges lehetőséget 

jelentett egy szakmabelinek 
– monda el Vincze Dávid, a 
Miskolci Egyetem Informa-
tikai Intézetének adjunktu-
sa, aki a magyar csapatot ve-
zette. A csapatba bekerült 
hallgatók Palkó Dániel, Flas-
kó László, Grebely Marcell, 
Gyárfás-Tóth Kristóf Bence és 
Boros Tamás voltak.
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A Modern Városok Prog-
ram keretében megvalósuló 
500 kamerából álló térfigye-
lő rendszer kiépítése egy új 
rendészeti-rendőrségi ope-
ratív központ létrehozását 
is jelenti, amely az Ifiház 
épületében kap helyet - tá-
jékoztatott szerdai közlemé-
nyében a miskolci városhá-
za. – Ennek legfontosabb 
indoka, hogy a közelben fut 
az az optikai gerincvezeték, 
amely a kamerarendszer 
egyik központi eleme lesz. 
Miskolc kulturális életében 

kiemelkedő szerepet tölt be 
az Ifiház, ezért a városve-
zetés arra törekszik, hogy 
megtalálja a legalkalmasabb 
helyszínt az intézmény je-
lenlegi szolgáltatásainak el-
helyezésére a mostanihoz 
hasonlóan frekventált, jól 
megközelíthető helyen - fo-
galmaz a közlemény.

Szakmájuk kiváló tanulóit 
köszöntötték nemrégiben, a 
B.-A.-Z. Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara rendezvé-
nyén. A megye csaknem 150 
diákja kapott elismerést. 

A BOKIK elnöke az ese-
ményen kiemelte: bár a hazai 
gazdaság erősödik, a szakmák 
többségében óriási a szakem-

berhiány. Bihall Tamás szerint 
az lenne ideális, ha a végzős di-
ákok 70 százaléka tanulna va-
lamilyen szakmát.

Mint elhangzott, Magyar-
országon, B.-A.-Z. megyében 
és Miskolcon is növekszik a 
gazdaság. Ez jól képzett mun-
kaerőt, szakembereket igényel. 
Bihall Tamás szerint a jelen 
lévő fiatalok szakmájuk nagy-
követei lehetnek majd a pá-
lyaválasztás előtt álló fiatalok 
előtt. – Európában nagyjából 

beállt, hogy a diákok 70 száza-
léka szakmát tanul, 30 százalé-
ka pedig gimnáziumi pályán 
mozog, bár az ő életükben is 
eljöhet a pillanat, amikor át-
nyergelnek egy szakma meg-
tanulására – mondta el a BO-
KIK elnöke. A rendezvényen 
mintegy 150 kiváló tanulót 
köszöntött a B.-A.-Z. Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 
testülete. (A díjazottak részle-
tes névsorát lásd hírportálun-
kon, a www.minap.hu-n)

Oklevelekben és plakettek-
ben részesítette nemrégi-
ben az Európai Parlament 
Nagykövet Iskolája két 
miskolci gimnázium diák-
jait, tanárait és igazgatóit.

Az Európai Parlament 
Nagykövet Iskolája prog-
ramot 2017-től indítot-
ták, hogy aktív ismereteket 
nyújtsanak a fiataloknak az 
Európai Unióról. Magyar-
országot az első évben hu-
szonöt intézmény képviseli 
a gimnáziumok, szakgimná-
ziumok, szakiskolák köré-
ből. A következő tanévben 

további középfokú intézmé-
nyek kapcsolódására lesz le-
hetőség. Lővei Andrea, az 
Európai Parlament Tájékoz-
tatási Irodájának vezetője 
elmondta, nagyon kreatív 
programok valósultak meg. 

A fiatalok megtudhatták, 
hogy mit jelent európai pol-
gárnak lenni: mit jelent az 
EU a hétköznapi életben. Az 
ünnepségen az irodavezető 
oklevelet adott tizenkét diák-
nak. Veres Pál, a Földes Fe-
renc Gimnázium igazgatója, 
és Schmidtné Törő Ágnes, az 
Avasi Gimnázium igazgatója 
emlékplakettet vehetett át. 

Több mint 163 millió fo-
rintból újítják fel a Dobó 
Katica Bölcsődét. A bel-
városi intézményben ki-
cserélik a nyílászárókat, 
elvégzik az épület aka-
dálymentesítését és külső 
hőszigetelését, korszerű-
sítik a fűtést és egy új ját-
szóudvar is fogadja a kicsi-
ket szeptembertől.

A munkák ideje alatt a gye-
rekek ellátása és a beiratkozás 
is a Dózsa György úti Me-
semalom Bölcsődében tör-
ténik. A felújítás várhatóan 
szeptember 15-én fejeződik 
be. A Vörösmarty városrész-
ben a felnőtt és a gyermekor-
vosi rendelőt és egy általános 
iskolát is felújítottak az utób-
bi időszakban. Molnár Péter 
önkormányzati képviselő ki-
emelte, a felújítások eredmé-
nyeképpen az intézmények 
még költséghatékonyabban 
tudnak működni.

Az 1979-ben, Falk Ju-
dit által tervezett, 60 fős 
bölcsőde eredeti funkció-
ját mai napig megtartotta, 
épületszerkezeti szempont-
ból azonban elavult, felújí-
tásra szorul. A pavilonos el-

rendezésű épületben három 
gondozási egység, hat cso-
portszoba és egy gazdasági 
blokk található.

A komplex felújítási pro-
jekt magában foglalja a nyí-
lászárók cseréjét, a külső 
hőszigetelést, a fűtési rend-
szer korszerűsítését. Fej-
lesztik a szabadidős prog-
ramokra szolgáló tereket, 
felújítják az udvart és ját-
szóudvart.  Az akadálymen-
tesítés érdekében a mosdót a 
mozgássérültek közlekedé-
séhez szükséges előírások-
nak megfelelően alakítják 
át. Mindhárom gondozási 
egység bejáratánál – a jelen-
legi lépcsők helyett, – eny-
hén emelkedő, kisebb lej-
tésű járdát alakítanak ki. A 
gyengénlátók számára pe-
dig a térkő burkolaton belül 
eltérő, kontrasztos színű ve-
zető sáv készül.

A projekt 100 százalékos 
támogatással, az Európai 
Unió és a Magyar Állam 
hozzájárulásával, az Euró-
pai Regionális Fejlesztési 
Alap társfinanszírozásával 
valósul meg. A támogatás 
összege több mint bruttó 
163 millió forint.

Az épület felújítása során 
a homlokzati falak és a zá-
rófödém utólagos hőszige-
telést kapnak, illetve mo-
dern, műanyag szerkezetű, 
hőszigetelő üvegezéssel el-
látott nyílászárókra cserélik 
a régieket. Megújul a fűté-
si és szellőztetési rendszer. 
A jelenlegi fűtési rendszert 
elbontják, teljesen új ge-
rinchálózatot alakítanak ki, 
ami már a korszerű radiá-
torokon adja le a helyiségek 
fűtéséhez szükséges hőener-
giát, szabályozható, ther-
moszelepeken keresztül.

Az intézmény tetejére egy, 
az épület éves elektromos el-
látását fedező teljesítményű, 
napelemes rendszert építe-
nek ki, amely így nagyban 
csökkenti az épület külső 
forrásból származó energia 
felhasználását.

A projekt célja az épület 
energetikai korszerűsítése, 
mellyel egy korszerűbb, a mai 
igényeknek megfelelő ener-
giafogyasztású épületet alakí-
tanak ki, ami nagyban hozzá-
járul a város közintézményei 
által felhasznált energiaigé-
nyek csökkentéséhez.

Felújítják a Dobó  
Katica Bölcsődét

Korszerűsítik a 
bábszínház épületét

Miskolci egyetemisták nyertek díjat 
a világ leggyorsabb számítógépével

A Miskolci Egyetem Asia Student Supercomputer Challenge (ASC17) nevű hallgatói 
versenyen díjazott csapata a kínai Vuhsziban.

Kiváló tanulókat köszöntött a BOKIKMiskolcon az  
EP Nagykövet Iskolája

RENDÉSZETI OPERATÍV 
KÖZPONT AZ IFIHÁZBAN
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Apróhirdetés
A Kis-ANNA Halászkert női konyhai ki-
segítői munkakörbe állást ajánl, nyitva 
tartásrend szerinti munkaidő beosztás-
sal. Jelentkezni: személyesen, Miskolc-
tapolcán, a Kis ANNA Halászkertben, 
Görömbölyi utca 38. szám alatt, 12-15 óra 
között.

Pótvizsgára felkészítést és a jövő tan-
évre való felzárkóztatást vállalok humán 
tárgyakból, németből, valamint földrajz-

ból, általános iskola alsó tagozatosai szá-
mára matematikából is. Nagyon kedvező 
áron házhoz megyek. Tel: 06-20/256-79-
49.

Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 63 900 
Ft-tól, továbbá nyílászárók (műanyag, fa, 
alumínium), garázskapuk cseréje óriási 
kedvezménnyel, teljeskörű árnyékolás-
technikával. Tel./fax: 46/402-292, mobil: 
30/336-5528, web: www.aluport.hupont.
hu, bemutatóterem: Miskolc, Bükk áru-
ház I. emelet. Nyitva: h, sz, cs, p: 9–17 órá-
ig, 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 ablakok beépítése, cse-
réje; íves fedések és hajlatok készítése; te-
tők szellőztetése. www.kerekgyarto-acs.
hu. Tel.: 06-20/460-6775.

Nem italozó, önállóan dolgozni tudó 
ácsot és korábban ács mellett dolgozó 
segédmunkást keresek Miskolc és kör-
nyékére, nem csak tetőn végzendő mun-
kákra. Tel.: 06-20/460-6775.

A Shinwa Magyarország Precíziós Kft. bővülő gyártó tevékenységéhez keres új munkavállalókat,  
több munkakörben és termelési területen (fröccsöntés, laser, logisztika, minőségellenőrzés),  

és várjuk SMT gyártásban jártas kollégák jelentkezését is!
A feladatok röviden:

  Az autóipar (piacvezető márkák) részére minőségi, precíziós termékek gyártása, ellenőrzése (szórakoztató elekt-
ronika, klíma vezérlések gyártása).

Elvárásaink:
l Min. 8 osztály (befejezett alapfokú végzettség) 
l Bejegyzés-mentes erkölcsi bizonyítvány
l Gyors tanulási készség és képesség
l Több műszakos munkarend vállalása
l Pályakezdőket is fogadunk

Amit kínálunk:
l Stabil, hosszú távú munkaviszony
l Fix havi díj és teljesítményalapú bónuszok
l Étkezési jegy
l Igényes, kulturált munkakörnyezet
l Előremenetel, tréningek, képzési lehetőségek.
FONTOS INFORMÁCIÓ! A Shinwa vállalatnál: 2017. június 27. (kedden) 9:00 és 13:00 órai kezdettel, valamint 2017. június 29. 

(csütörtökön) 9:00 és 13:00 órai kezdettel, TOBORZÁSSAL egybekötött NYÍLT NAPOT tartunk, melyre sze-
retettel várjuk a miskolci és a vidéki érdeklődőket egyaránt! (A nyílt napon részletes információkat adunk a vál-
lalat tevékenységéről, a végzendő feladatokról és a gyár bejárása után győződünk meg a jelöltek alkalmasságáról).

A vállalat telephelye: 3534 Miskolc, Muhi u. 2/a (a Kenyérgyár mögött, a Szinva parton. Tömegközleke-
déssel történő megközelítése: az Újgyőri főtérről induló 9-es busszal az 5. megállónál a Verseny utcánál kell le-
szállni, ahonnan már látni a gyárat). 

SHINWA TOBORZÁS ÉS NYÍLT NAP 
Hosszú távú, biztos munkahely! 



2017. június 24. | 25. hét | XIV. évfolyam 25. szám
Miskolci Napló – A város lapja Hirdetés 7 



Három sportág – atlétika, ké-
zilabda és labdarúgás – leg-
jobb diákolimpikonjai, csa-
patai versengtek egymással 
három napon át Miskolcon. 

A 200 fő alatti kisiskolák or-
szágos diákolimpiai megméret-
tetésének megnyitóján elhang-
zott: atlétika, leánykézilabda 
és fiú labdarúgás sportágban, 
a negyeddöntők után 110 iskola 
jutott el a jubileumi, harminca-
dik alkalommal meghirdetett 

diákolimpia miskolci, országos 
döntőjéig.  Aztán pedig már a 
játéké volt a főszerep. A labda-
rúgótorna mellett atlétikai csa-
pat és váltóverseny, valamint 

leány kézilabdában rendeztek 
mérkőzéseket. A diákolimpiko-
nok tiszteletére, az eredmény-
hirdetésekig lobogott az olim-
piai láng Miskolcon.

Megújuló edzői stábbal 
tervezi következő szezonját 
a MEAFC NB I/B-s kosár-
labdacsapata.

A nemrégiben véget ért 
szezon során nagyszerű telje-
sítményt nyújtó, végül 4. he-
lyen záró egyetemisták jövő 
évi terveiről Fazekas Csaba, a 
MEAFC kosárlabda szakosz-
tályvezetője elmondta, az el-
múlt két évben a kitűzött cél-
jaikat sikeresen teljesítették.  
– A szezon végére azonban 
úgy éreztük, hogy további 
fejlődésünkhöz új impulzu-
sokra van szükség. A vezető-
edző személyét illetően min-
denképpen olyan valakiben 

gondolkodtunk, aki helyi 
kötődésű, ismeri az itteni vi-
szonyokat, illeszkedik abba a 
koncepcióba, amit az elmúlt 
években képviseltünk. 

Hajdu Roland minden 
szempontból beleillik az 
elképzeléseinkbe. Szemé-
lye, szakmai hivatástuda-

ta, kosárlabdáról vallott el-
képzelése garantálhatja a 
kontinuitást és a szakmai 
megújulást. Az ő munkáját 
pedig az aktív pályafutását 
befejező Tóth Gábor, vala-
mint Bene Szilárd fogja segí-
teni – tette hozzá a szakosz-
tályvezető.

Múlt szombaton rendezték 
meg a jubileumi 25. Bükki He-
gyi Maraton-Kisgyörgy Ádám 
Emlékverseny elnevezésű 
nemzetközi terepfutó viadalt. 

Másnap a 6. Kondenzgyík 
Maraton nemzetközi terep-
kerékpáros viadal várta a 

sportbarátokat ugyanazon a 
helyszínen, a Csanyik-völgy 
Királyasztalon. A hazánkban 
egyedülálló páros rendez-
vényre 8 ország ezernél több 
sportolóját várták Miskolcra.

A verseny során avatták fel a 
szervezők Kisgyörgy Ádám em-
léktábláját. – A rendezvény egy-

részt amiatt fontos, mert több 
száz embert mozgat meg, más-
részt mert Miskolc jó hírét viszi, 
szerte az országban, egyre töb-
ben jönnek olyanok is, akik nem 
miskolciak. Nagy köszönet jár a 
szervezőknek azért, hogy meg-
álmodták ezt a különleges ver-
senyt – fogalmazott az esemé-

nyen Kiss János alpolgármester. 
A nőknél Szanyi Ágnes, a férfi-
aknál pedig a sokszoros győztes, 
Karlowits-Juhász Tamás nyerte 
a terepfutó viadalt. Szombaton 
a maratoni távot és vasárnap, a 
legalább 56 km-t kerékpározók 
külön versenyét ebben az évben 
Bükki Ádám nyerte meg.

Sport Miskolci Napló8
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Az eső sem jelentett akadályt  
a népes mezőnynek

„Egy ízig-vérig miskolci csapat 
leszünk”

NYÁRI KARBANTARTÁS  
A MIHŐ RENDSZERÉN

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

2017-ben az alábbi területen és időpontban lesz szolgáltatási szünet 
a távhőszolgáltató rendszeren:

AZ AVASI ÉS BELVÁROSI VÁROSRÉSZBEN
2017. június 27-én 0.00 órától  

előreláthatólag 
2017. június 28-án 24.00 óráig

szünetel a használati melegvíz szolgáltatás.

DIÓSGYŐR ÉS BULGÁRFÖLD VÁROSRÉSZBEN
a nyári karbantartás ideje alatt nem várható szolgáltatási szünet.

A városrészeket érintő karbantartási időpontokon kívül,  
egyes hőközpontoknál vagy kisebb ellátási területen lehet  

néhány órás szolgáltatási szünettel járó karbantartás,  
melyről a MIHŐ Kft. külön tájékoztatja az érintett lakókat.

A karbantartás ideje alatt a melegvíz-csapokból  
hideg víz folyik, amit a melegvízmérő-óra érzékel és mér,  

ez indokolatlan többletköltséget okozhat.  
Ennek elkerülése érdekében a MIHŐ Kft. javasolja,  

hogy a karbantartás ideje alatt  
a melegvíz-csapokat ne használják.

Hirdetés

Kedden hazatért a DVTK 
labdarúgó csapata a nomád 
edzőtáborból és szerdán 
már újra labdával edzet-
tek a játékosok. Bódog 
Tamás, a DVTK szakmai 
igazgatója a klub hivatalos 
honlapjának nyilatkozott a 
tapasztalatokról. 

– Milyen terhelést kapott a 
csapat?

– A megérkezésünk után 
szombaton délután volt egy 
futóedzés. A következő két 
nap délelőttjén hét és tíz óra-
kor szintén futóedzések vol-
tak. Vasárnap délután volt 
egy kerékpártúránk a Lázbér-
ci-víztározó környékén, hét-
főn pedig egy triatlonverseny 
a Vadnai-tónál. Tizenöt kilo-
méter biciklizés után úsztak 
kétszáz métert és a végén volt 
öt kilométer futás. 

– Ritka az olyan edző, aki 
az egész felkészülést végig-
csinálja a csapattal. 

– Én így tartom magam fit-
ten, nem érezném jól magam, 
ha sok súlyfelesleg lenne raj-
tam. De azt hiszem, van egy 
kis pozitív hatása a csapatra 
is, ha az edző együtt szenved 
a játékosokkal. Mindenki-
nek rendben volt a hozzáállá-

sa. Mindenki zokszó nélkül 
csinálta végig az edzéseket, 
mert tudják, hogyha egy jó 
szezont akarunk lehozni, ak-
kor ahhoz erő kell és kitartás.

– Hamarosan itt a Bé-
késcsaba elleni edzőmeccs. 
Most már a taktikán a sor?

– Természetesen kell olyan 
elemeket tanulni vagy gya-
korolni, ami a játékunkat 
jellemzi. De most abszolút 
nem a hétvégi mérkőzés-
re készülünk. Nem az a cél 
hogy a Békéscsaba ellen min-
den klap poljon, hanem hogy 
a játékosok megkapják az a 
terhelést, ami szükséges és 
próbálják elsajátítani azt a fi-
lozófiát, amit szeretnénk ve-
lük megvalósítani. (Forrás/ 
fotó: dvtk.eu)

Kemény edzéssel 
készülnek

Három sportág, három nap  
– Diákolimpia Miskolcon



Részletes útiprogram:
június 27., kedd – prológ, egyéni időfutam, Szombathely, 1 km
június 28., szerda – 1. szakasz, Keszthely-Zalaegerszeg, 145 km
június 29., csütörtök – 2. szakasz, Velence-Siófok, 138 km
június 30., péntek – 3. szakasz, Paks-Cegléd, 178 km
július 1., szombat – 4. szakasz, Karcag-Miskolc, 177 km
július 2., vasárnap – 5. szakasz, Jászberény-Budapest, 112 km

Csütörtökön délelőtt tartot-
ták Budapesten a Tour de 
Hongrie magyar országúti 
kerékpáros körverseny or-
szágos sajtótájékoztatóját.

 Hazánk legnagyobb kerék-
párversenyét június 27. és júli-
us 2. között rendezik meg. Mis-
kolc kiemelt helyszíne lesz a 
viadalnak, a szervezők elmon-
dása szerint a városban véget 
érő szakasz lesz az úgynevezett 
király etap, vagyis az a verseny-
szakasz, ahol eldőlhet a verseny 
végső sorrendje is.  

Eisenkrammer Károly főszer-
vező a sajtótájékoztatón elmond-
ta, fő céljuk, hogy a legjobb hazai 
versenyzők és az erős nemzetkö-
zi csapatok kimagasló produkci-
ójával egyre ismertebbé tegyék 
a sportágat és magát a Tour de 
Hongrie-t is. Ezért minden év-
ben újításokra törekednek – ez-
úttal például helikopteres felvé-
teleket is láthatunk majd. 

– Borzasztóan kemény a 
szervezési háttere egy ilyen 
versenynek, főleg egy akkora 
városban, mint Miskolc. Nagy 
erőket mozgatunk meg a lebo-
nyolítás érdekében, csakúgy, 
mint az önkormányzat és a 
rendőrség. Nagyon köszönöm 
a közreműködést a városve-
zetésnek, a helyi tömegközle-
kedésnek, a polgárőrségnek, 
a városőrségnek, s minden-
kinek, aki hozzájárul ahhoz, 

hogy a verseny biztonsággal 
megvalósuljon – fogalmazott 
a főszervező. 

Harminc ország 20 csapatá-
nak 120 versenyzője áll majd 
rajthoz, a viadal egyre emelke-
dő színvonalát mutatja, hogy a 
35 jelentkező csapatból kellett 
kiválasztani azt a 20-at, amely 
végül elindulhat. Révész Má-
riusz kerékpározásért és ak-
tív kikapcsolódásért felelős 

kormánybiztos kihangsúlyoz-
ta, ahol kerékpárkultúra van, 
ott lennie kell kerékpársport-
nak is. A magyar kormány és 
az 1925-ig visszanyúló múlt-
tal rendelkező verseny szer-
vezőinek célja, hogy néhány 
éven belül a régió legnagyobb 

versenyévé váljon a Tour de 
Hongrie. – Fontos, hogy legye-
nek itthon komoly, nemzetkö-
zi szintű versenyek, soha nem 
volt még ilyen erős mezőny 
Magyarországon, kerékpárvi-
adalon – hangsúlyozta. A leg-
híresebb résztvevő csapat az 

Asztana lesz, a kazah együttes 
pályakerékpárosaival indul. 
Hozzátette, a Tour de Hong-
rie azáltal is hozzájárulhat a 
hazai kerékpársport fejlődésé-
hez, hogy környező országok 
körversenyeire meghívást fog-
nak kapni magyar együttesek. 

– Bízom benne, hogy néhány 
év múlva lesznek olyan ma-
gyar versenyzők és csapatok, 
akik, a legerősebb versenyeken 
is részt vehetnek – mondta Ré-
vész Máriusz.

Az öt szakaszból álló ver-
seny utolsó előtti befutója lesz 
július elsején Miskolc belvá-
rosában, 178,2 km megtétele 
után. A befutó előtt a mezőny 
még felmegy Bükkszentke-

resztre és Lillafüredet érintve 
érkezik a célba. Nem véletlenül 
nevezték ezt a szakaszt a ki-
rály etapnak a szervezők. Mis-
kolc városa kiemelt helyszíne a 
nemzetközi körversenynek, a 
hatalmas mezőnyt és a néző-
ket, egész napos programok-
kal várják majd július elsején, 
szombaton. A mezőny várha-
tóan 17.30-kor érkezik meg a 
Szent István téri célba.
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TOUR DE HONGRIE – MISKOLC KIEMELT HELYSZÍNE 
A LEGNAGYOBB HAZAI KERÉKPÁRVERSENYNEK 

2017. július 1-jén, szombaton Miskolcra érkezik a Tour de Hongrie nemzetközi kerékpár-
verseny. A látványos és rangos eseményen több mint 30 ország profi kerékpárosait lehet 
testközelből megtekinteni, és szurkolni a magyar versenyzőknek. A verseny átmeneti lezá-
rásokkal és forgalomkorlátozásokkal is jár majd.

A Tour de Hongrie által érintett miskolci útvonal:
A mezőny Miskolc Szirma 

városrészen keresztül lép be 
Kistokaj irányából Miskolc-
ra. 

Miskolci utca-Kisfaludy ut-
ca--Miskolcon balra Vörös-
marty utca – Uitz Béla utca 
– Kálvin János utca – ÁTHA-
LADÁS A CÉLVONALON 
– Petőfi Sándor utca – Kiss 
Ernő utca – balra Vasgyári 
út – Gózon Lajos utca – jobb-
ra 2505-ös út (Gózon Lajos 
utca) – Mexikóvölgy utca – 
Bükkszentlászló-Bükkszent-
kereszt-Hollóstető-Lillafü-
red.

Vadas Jenő utca – Hegyal-
ja út – körforgalom – Hegy-
alja út – jobbra Kökény utca 
– balra Bartók Béla utca – 
Tokaji Ferenc utca – jobbra 
Ferenczi Sándor utca – balra 
Szervezet utca – Muhi utca – 
2505-ös út – balra Gózon La-
jos utca – balra a vasúti átjáró 
előtt Gózon Lajos utca – jobb-
ra Vasgyári út – jobbra Kiss 
Ernő utca – Geró János utca 
– Petőfi Sándor utca – jobb-
ra Rácz György utca – bal-
ra  Kálvin János utca – jobb-
ra Papszer utca – Mindszent 
tér – balra Szemere Bertalan 

utca – balra Uitz Béla utca – 
Kálvin János utca – CÉL 

A kerékpárosok áthaladá-
sának időpontjában a verseny 
útvonalában lévő kereszte-
ződések, várhatóan 10 perc 
időtartamban kerülnek lezá-
rásra. A lezárásokra 15:30 és 
17:30 között kell majd számí-
tania a miskolciaknak.

Ezen a napon 12.00 és 
19.00 óra között az Uitz Béla 
utca - Kálvin János utca - To-
ronyalja utca, továbbá a Sze-
mere Bertalan utca - Megy-
gyesalja utca (Bartók Béla 
tér) esetében teljes útzár lesz.

Változik a parkolási rend is!
Változik a parkolási rend 

is, hiszen egyes parkolók ese-
tében lezárás, több, a verseny-
nyel érintett utca tekinteté-
ben pedig, a kerékpárosok és 
a miskolciak gépjárműveinek 
védelme érdekében, az utcák 
mindkét oldalán parkolási ti-
lalom lesz reggel 6, és este 6 
óra között, melyekre közleke-
dési táblák is felhívják majd a 
figyelmet: 

A Petőfi Sándor utcán, 
Bartók Béla tértől a Nagy-
váthy János utcáig, Kökény 
utca egy szakaszán a Bartók 
Béla utcáig, a Bartók Béla 
utca teljes hosszában, Toka-
ji Ferenc utca egy szakaszán 
a Ferenczi Sándor utcáig, a 
Ferenczi Sándor utcában a 
Tokaji Ferenc utcától a Szer-
vezet utcáig, a Szervezet, a 
Muhi és Papszer utcák teljes 

hosszában, a Mindszent téren 
a Csengely utcában a Szemere 
utcáig és a Szemere utcában a 
Mindszent tértől az Uitz Béla 
utcáig. 

Július 1-jén reggel 6 óra és 
21 óra között nem lehet majd 
parkolni a Szent István téri 
parkolóban, a Bartók Béla té-
ren, a Városház téren és a Hu-
nyadi János utcában a Dayka 
utcától a Városház térig.

Forgalmi változások az MVK Zrt. autóbuszvonalain 
A forgalmi változások az 

MVK Zrt. alábbi autóbuszvo-
nalain érintik a járatok közle-
kedési  menetidejét: 1; 3; 3A; 4; 
5; 9; 14; 15; 19; 20; 21; 28; 29; 
290; 30; 31; 32; 34; 35;38;43; 
44; 68; 69; Auchan1; ZOO

A villamosok közlekedését 
a kerékpárverseny nem érinti, 
így aki teheti, autóbuszok he-
lyett válassza ezt a közlekedési 
módot. Július 1-jén 15:00-19:00 
óráig az MVK Zrt. bármilyen 
egyvonalas bérlettel lehetővé 

teszi az utazást a villamoso-
kon, ezzel is megkönnyítve az 
egyébként busszal közlekedők 
eljutását is. Részletes informá-
ció június 27-től az mvkzrt.hu, 
illetve a facebook.com/mvkzrt 
oldalon olvasható.
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Tour de Hongrie miskolci befutó - forgalomkorlátozások, változások 
a parkolási rendben és a közösségi közlekedésben július 1-jén

A Tour de Hongrie kerékpáros körverseny miskolci útvonala:

A KERÉKPÁROSOK 50-70 KM/ÓRÁS SEBESSÉGGEL KÖZLEKEDNEK, EZÉRT  
A SZERVEZŐK KÉRIK, VIGYÁZZANAK SAJÁT ÉS A SPORTOLÓK TESTI ÉPSÉGÉRE IS!
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Kedvező árú és hűségidő nélküli szolgáltatást 
kínál mostantól Miskolcon is a Flip 

A Magyar Telekom má-
jusban jelentette be, hogy 
Flip néven új vezetékes 
ajánlatot kínáló márkát 
indít. Az újszerű aján-
lat immár Borsod-Aba-
új-Zemplén megye több 
településén is elérhető. A 
Flip azokat a fogyasztókat 
igyekszik megszólítani, 
akik az egyszerű, ugyanak-
kor jó színvonalú alapszol-
gáltatásokat keresik, és 
nem szívesen fizetnének 
többet kényelmi és több-
letszolgáltatásokért. 

Az ajánlat kedvező ár-
szint mellett kötöttségek, 
azaz hűségidő nélkül vehető 
igénybe. A Flip Otthon+, ösz-
szesen 130 digitális tévécsa-
tornát, 120 Mbit/s-os letölté-
si sebességet, WiFi-routert, 
valamint vezetékes telefont 
nyújt a flipes számok közötti 
ingyenes beszélgetési lehe-
tőséggel. A Flip az induláskor 
közel félmillió háztartásban 
vált elérhetővé, országszer-

te, így az észak-magyaror-
szági régió és Borsod-Abaúj 
Zemplén megye több tele-
pülésen is. A szolgáltatások 
megrendelését vagy a szám-
labefizetést elsősorban in-
ternetes felületeken intézhe-
tik az ügyfelek. 

„A Flipet azoknak ajánljuk, 
akik egyszerűen és kötöttsé-
gek nélkül, ugyanakkor jó mi-
nőségben szeretnének ottho-
ni szolgáltatásokat igénybe 
venni, akár vezetékes inter-
netről, TV-ről vagy telefonról 
van szó. A Flip Otthon+ min-
den alapvető vezetékes tele-
kommunikációs szolgáltatást 
tartalmaz, amire szüksége le-
het egy háztartásnak, mind-
össze 4000 forintért. Az aján-
lat versenyképességét növeli, 
hogy hűségidő nélkül kínáljuk 
a szolgáltatásunkat ügyfele-
inknek” – mutatta be a Ma-
gyar Telekom új márkáját és 
a kínált ajánlatot Endersz Fri-
gyes, a Flip vezetője. 

„A Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megyét is magába fogla-

ló észak-magyarországi régi-
óban mások mellett immár 
Egerben, Hatvanban, Gyön-
gyösön, Csányon, Ecséden, 
Horton és persze Miskolcon és 
Tiszaújvárosban is elérhető a 
Flip” – mondta Endersz Fri-
gyes. 

A szolgáltatás telepítésé-
hez megfelelő hálózati ka-
pacitásra van szükség, hogy 

a 130 csatornás IPTV és a 120 
Mbit/s-os internet sebessége 
biztosítva legyen.

A Flip külön egységként 
működik a Magyar Teleko-
mon belül, mind az ügy-
félkapcsolat, mind az ér-
tékesítés szempontjából, 
ugyanakkor műszaki hátte-
rét a Telekom adja. A márka 
nagy hangsúlyt helyez az on-

line elérhetőségre is: a 1446-
os telefonos ügyfélszolgála-
ti szám mellett mind a flip.
hu-n, mind a facebook-on 
keresztül folyamatos kap-
csolatot tart ügyfeleivel. Az 
érdeklődő ügyfelek a flip.hu 
webes felületén tájékozód-
hatnak arról, hogy címükön 
elérhető-e már a Flip által kí-
nált ajánlat.  
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Bulgárföldi  
Háztartási Bolt
BORSODCOLOR KFT. Miskolc, Kiss tábornok u. 6/a. Tel.: 46/530-336

Az akció érvényes: 
2017. 06. 17-től 2017. 06. 30-ig 

Taft hajlakk, 250 ml, 3116 Ft/l 779 Ft

Head & Shoulders sampon, 400 ml, 3248 Ft/l 1299 Ft

Dove hidratáló szappan, 100 g, 2090 Ft/kg 209 Ft

Clin ablaktisztító pump., 500 ml, 938 Ft/l 469 Ft

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

Mosódió labda, 5 mosáshoz 299 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

Jar mosogató, 0,9 l, 632 Ft/l 569 Ft

Pur mosogató, 450 ml, 598 Ft/l  269 Ft

Bref power aktív, wc golyó, 50 g, 7380 Ft/kg 369 Ft

Felmosó teleszkópos nyéllel és pótfejjel 799 Ft

Mosószóda 1 kg 379 Ft

849 Ft

Pecsenye csirkecomb                                                 
1 kg (ABC, Szuper)

Sertéskaraj  
csont nélkül     
(június 22-24-ig) 1 kg 
(ABC, Szuper)

1349 Ft

Csirkemell, csontos                                                               
1 kg (ABC, Szuper)  

399 Ft

ÚJABB AKCIÓ VALAMENNYI  
COOP ÜZLETÜNKBEN  JÚNIUS 21-TŐL  JÚLIUS 4-IG!

Keresse COOP ABC, COOP Szuper áruházainkban az akciós PICK és SÁGA termékeket:
Sága falni jó! Hot-Dog 140 g, egységár: 1421,42 Ft/kg 199 Ft
Nádudvari csemege szalonna 1 kg 999 Ft
Pick nosztalgia párizsi 1 kg 1899 Ft

Jamie Oliver hűségakció a grillezés szerelmeseinek! Csak COOP Szuper áruházakban: 
pontgyűjtés május 31-től augusztus 31-ig 1000 Ft-onként 1 db matrica,

10 db matrica hihetetlen kedvezménnyel  minőségi grill és tálaló eszközök
Részletek az üzletekben kihelyezett plakátokon és szórólapokban!

Tőkehúst és baromfit árusító üzleteinkben:



A Fidesz Ifjúsági Társszer-
vezetének, a Fidelitasnak a 
tisztújítási folyamata Székes-
fehérváron, május 20-án vette 
kezdetét, mely kongresszuson 
az országos elnökség tagjairól 
döntöttek a delegáltak. 

Ezt követik a csoportok 
tisztségviselőinek megválasz-
tása, amelynek keretében a 
Fidelitas miskolci csoportja is 
megtartotta tisztújító ülését 
2017. június 16-án, pénteken.

A Miskolci Fidelitas tag-
jai egyhangúlag választották 
meg Hojnyák Dávidot elnök-
nek, aki a következő két év-
ben folytatja a már 2015-ben 
elkezdett munkát a csoport 
élén. A jelenlévők egyhangú-
lag választották meg a csoport 
új alelnökét, Nagy Tamást, aki 
a leköszönő Balla Éva és Bou-
taleb Hamza tisztségét veszi 
át. Az elnökségi tagok mandá-
tuma 2 évre szól.

Az elnök beszédében nyo-
matékosította, hogy a Mis-
kolci Fidelitas életében a köz-
életi-politikai szerepvállalás 
mellett rendkívül fontos sze-

repe van a különböző közös-
ségi tevékenységeknek. Így a 
csoport a jövőben is töreked-
ni fog olyan magas színvonalú 
programok megszervezésére, 
mint a kárpátaljai és felvidé-
ki magyarság megsegítésére 
rendezett jótékonysági süte-
ményvásár és könyv gyűjtési 
akció vagy a már hagyomá-
nyossá vált sportrendezvé-
nyek, történelemversenyek. 
„A következő ciklusban a 
Miskolci Fidelitas tagjai köz-
életi feladatokban gazdag 
időszak elé néznek, melyben 
minden egyes tag legjobb tu-
dása szerint fogja kivenni a ré-
szét, hiszen a jelenkor politi-
kai döntései leginkább ennek 
a korosztálynak az életét, jö-
vőjét befolyásolják.” – mondta 
Hojnyák Dávid csoportelnök.

A Fidelitas miskolci csoport-
jának tagjai az elkövetkezendő 
időszakban kiemelt fontosságú-
nak tartják és hisznek abban, 
hogy párbeszédet kell folytatni 
egymással, – és hisznek abban, 
hogy a jövő társadalma a gene-
rációk harmonikus együttélé-
sén, a tudás átadásán és élet-
hosszig tartó gyarapításán, s 
nem utolsó sorban a polgári ke-
resztény értékek továbbvitelén 
alapszik. „Mi nem fogadunk el 
egy olyan világot, ahol nem le-
het másik véleményt is elmon-
dani, a migránst migránsnak 
nevezni, vagy a családot egy 
férfi, egy nő és gyermekeik kö-
zösségének nevezni.” – hangzik 
álláspontjuk.

Miskolci NaplóProgram/közélet12
PROGRAMAJÁNLÓ
Miskolc, Kisavas
Június 23-24. XII. Miskolci Fröccsfesz-

tivál. 20 helyszín, 8 gasztropont, 11 
zenei élmény, 20 pincészet borai. 

Diósgyőri vár
Június 24. 19 órától.  Szent Iván éj a Di-

ósgyőri várban. Fellobban Szent Iván 
tüze, a vár ismét titkokat mesél ki-
rályi szerelmekről, bűvös virágokról 
és népi hiedelmekről. Az év legrövi-
debb éjszakáján tűzkígyó öleli kör-
be a várat, horoszkópos és csodaszer 
árus vidámítja a vendégeket, pár-
választó varázslatokat ismerhetünk 
meg, hogy aztán parazsat ugorva 
teljesüljenek legtitkosabb vágyaink.

Diósgyőri vár tövében
Június 29 - július 2. MIÉRTT-2017: Mis-

kolci és Észak-magyarországi Regi-
onális Testvéri Találkozó. Felnőttek-
nek: istendicséret és istentisztelet, 
lelki kondicionálás, láthatatlan szín-
ház, afrikai hitélmény beszámolók, 
evangélium, közösségépítés. Fiata-
loknak: sport, játék, ifisátor - teaház 
- koncertek, éjszakai dicsőités. Gye-
rekeknek: szuperhősképzés, ugrá-
lóvár, kutyusterápia, kreatívstúdió. 
Három napon át csütörtök estétől 
vasárnap délig a református temp-
lom parkjában Táncsics tér 1. sz.

Június 24. - Múzeumok Éjszakája 
Aki a Herman Ottó Múzeumot választ-

ja az év legrövidebb éjszakáján, a Kép-
tár Kaszinóban mulathatja végig az éj-
szakát. A látogatók fogadhatnak arra, 
hogy melyik lesz a nyerő kép a különle-
ges rulett asztalon, sakkozhatnak Dési 
Huber Istvánnal egy asztalnál, sőt elő-
kerül a kártyapakli is. A múzeum előt-
ti teraszon a FORTUNA Party Band és 

a Riff Raff Company zenél. A múzeum 
főépülete melletti parkolóban 16-22 
óra között Darumadár AirEmotionnal 
várják az érdeklődőket. Egy különleges 
szerkezet 30 méter magasba repteti a 
jelentkezőket.

Különleges, extra programokkal várják 
a látogatókat a Miskolci Galéria Rá-
kóczi-házban, a Pannon Tenger Mú-
zeumban és a Színészmúzeum Thá-
lia házban is. 

A Papszeri kiállítási épületben 18 órá-
tól tartják a „Volt egyszer egy Sta-
dion…”, kiállítás megnyitóját. A 
Herman Ottó Múzeum 2016 őszén, a 
DVTK-stadion bontását megelőzően 
összegyűjtötte az egykori sporttelep 
még megmaradt történeti emlékeit.

Lillafüred fényei 2017. 17 órától. A 
Herman Ottó Múzeum, az MMKM 
Kohászati Gyűjtemény, a Lillafüre-
di Állami Erdei Vasút és a Lillafüredi 
Sport- és Kalandpark közös progra-
mot kínál mindazoknak, akik a Mú-
zeumok Éjszakáján a természetbe 
ágyazott aktivitásra vágynak.

A Lévay József Muzeális Könyvtár és a 
Szabó Lőrinc Könyvtár közös kertjé-
ben is csemegéket kínálnak a Múze-
umok Éjszakáján a léleknek, a szel-
lemnek és még a testnek is.

A Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Szon-
di György utcai telephelyén 16 órától 
veteránjármű kiállítással, különle-
ges járművek bemutatásával, érde-
kes gyerekprogramokkal, telephely 
látogatással, kulisszatitkokkal, kon-
certekkel várják vendégeket. 18 órá-
tól a Holdviola Zenekar, 19 órától a 
Musical Műhely, 20 órától pedig Mo-
gyorósi Adrienn lép fel.

Tisztújítás a Fidelitasnál

Vasárnap, 25-én lesz a 
Martin-kertvárosi templom 
Jézus Szíve búcsúja. Az ünne-
pi szentmisét 11 órától Bur-
dela Gergely, a verbita rend 
tartományfőnöke mutatja be. 

Ugyancsak 25-én lesz a me-
zőkövesdi Szív búcsú, a 10 
órakor kezdődő szentmisét és 
körmenetet Beer Miklós váci 
megyéspüspök vezeti. Előt-
te, szombaton előesti szent-

misét mutat 
be 18 órakor 
Katona István 
egri segédpüs-
pök. Vasárnap 
lesz a tapolcai 
Szik lakápol-
na Jézus Szíve 
búcsúja is. A 
10 órakor kez-
dődő szent-
misét Sedon 
László kano-
nok, hejőcsa-
bai plébános 
mutatja be, 
szentbeszédet 
G a l a m b v á -

ri Péter görömbölyi parókus 
mond.

Szerdán, 28-án 19 órától 
rendezik meg a Millenniu-
mi teremben Palánki Ferenc 
debrecen–nyíregyházi me-

gyéspüspök önéletrajzi in-
terjúkötetének bemutatóját. 
„Az élet a szeretetben teljes” 
című kötet írója, Elmer Ist-
ván és Palánki püspök úr is 
jelen lesz, aki a megvásárolt 
könyveket dedikálja majd. 
Ezen a napon a minorita 
templomban a 18 órai szent-
misét Kelemen Didák atya 
boldoggáavatásáért mutat-
ják be. Jövő vasárnap, július 
2-án lesz a mindszenti temp-
lom Péter-Pál búcsúja. A 10 
órai szentmisét Artner Péter 
káli plébános, a PPKE taná-
ra mutatja be. Június 25-én, 
17 órától, a Miskolc Televízió 
HívőSzó című műsorában 
a perecesi római katolikus 
templom búcsúi szentmisé-
jét közvetítik, felvételről. A 
szentmisét bemutatja: Balog 
Gyula plébános.

Uram jöjj alá az én hajlékomba…”:  
A perecesi római katolikus templom

A perecesi Jézus Szíve 
templom 1928-ban épült. 
Az építkezés a vasgyár se-
gítségével valósult meg, a 
bányászok kétkezi munká-
jukkal és fizetésük 1 szá-
zalékával járultak hozzá 
megépítéséhez. A perece-
si templomban két harang 
és egy manuális orgona ta-
lálható. A templom terve-
zője és az oltárkép alkotója 

Menner László építészmér-
nök volt. Menner László ne-
véhez fűződik még sok más 
mellett a tapolcai Sziklaká-
polna, a Hősök terén álló 
minorita templom főoltá-
ra és falikarai, a selyemréti 
Szent István templom szá-
mára tervezett keresztelő-
kút és előoltár. A diósgyőri 
református parókia tervei-
vel a tervpályázaton I. díjat 

nyert 1927-ben, a mis-
kolci Baross Gábor u. 
3. szám alatti refor-
mátus imaházat 1955-
ben tervezte, vala-
mint ő vetette papírra 
a nyírbélteki görög 
katolikus templom 
terveit is. A perecesi 
Jézus Szíve római ka-
tolikus templom plé-
bánosa Balog Gyula.

Miskolc már a két világ-
háború között szervesen 
bekapcsolódott a „modern 
művészetek” világába. 

Mi sem példázza ezt jobban, 
mint az a tény, hogy 1939. jú-
nius 5-11 között Lillafüreden 
rendezték meg az első Ma-
gyar Filmhetet. Példának ál-
lítva a Velencei Biennale ha-
gyományait. Hóman Bálint, 
vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter volt az esemény fővéd-

nöke, de megjelent a filmhét 
megnyitóján a borsodi és mis-
kolci főispán, Borbély-Macz-
ky Emil és Lichteinstein Lász-
ló, ill. Miskolc polgármestere, 
Fekete Bertalan. 

A filmhetet június 3-án 
Zsindely Ferenc államtit-

kár nyitotta meg. Változatos 
programot kínáltak a szerve-
zők a résztvevőknek, a szak-
mai előadások mellett is-
merkedési est és bál is volt a 
Palotaszállóban; másnap ma-
gyar-német kultúrfilmver-
seny, délután teniszverseny; 

10-én, este 21 órakor „velen-
cei éj” (fáklyás csónakázás) a 
Hámori-tavon, és a diósgyőri 
munkások „hódoló felvonulá-
sa” is a filmhét eseménye volt. 

A második filmhetet 1940. 
június 22-től július 1-jéig tar-
tották. Ez az esemény már 
presztízs-számba ment, szin-
te tolongtak a védnökségért, 
a teljes filmes és politikai elit 
megjelent Lillafüreden. A 
rendezőségben ott volt Szent-
pály Istvánt is, a „nagy” mis-
kolci polgármester fia, aki fil-
mes karriert futott be a 30-as 
években. Szentpály István az 
Apolló mozi egykori igazgató-
ja, majd Budapesten az Atali-
er Filmgyár Rt. Igazgatója s a 

Filmművészeti Kamara szak-
értői bizottságának tagja lett. 
Producerként ekkor már 6 
népszerű magyar film fűző-
dött a nevéhez: Varjú a to-
ronyórán, 1938; Pusztai király-
kisasszony, 1938; Bors István, 
1938; Hölgyek előnyben, 1939; 
Párbaj semmiért, 1939 és az 
Erdélyi kastély. A másodil lil-
lafüredi filmhéten vetítették 
az „Árvíz Indiában” (ameri-
kai), a „Sarajevo” (magyar), a 
„Bécsi történetek” (osztrák), 
a „Mária két éjszakája” (ma-
gyar), a „Csak egyszer élünk, 
Dankó Pista” (magyar), „A 
postamester” (osztrák) és „A 
kés” (olasz) című filmeket. 

SOMORJAI LEHEL

Júniusban történt Miskolcon

Magyar Filmhét Lillafüreden

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

Úrnapi körmenet a mindszenti templomban



Magyarból, magyarságtudat-
ból és énekből is jeleshez segít-
heti hozzá a gyerekeket a Kiss 
Kata Zenekar legújabb kiadvá-
nya: az együttes magyar ünne-
pekre, emléknapokra készített 
dalokat. Albumuk a legkisebb 
települések iskoláiba is eljut.

A Jókai Mór Általános Is-
kola diákjai nemrégiben Kiss 
Katával együtt énekelték a ze-
nekar „Szétszórt gyémántok” 
című dalát a II. Rákóczi Ferenc 

Könyvtárban. A szerzemény a 
most megjelent „Magyarból 
jeles” című album egyik dala.  

– Reméljük, ezzel is hozzá 
tudunk járulni a magyarság 
megtartásához, és felnőhet 

egy olyan generáció, ame-
lyik nem szégyelli kimondani 
azt, hogy magyar – mondta el 
Kiss Kata, a zenekar énekese. 
– Egy olyan generáció, ame-
lyik büszke a magyarságára, a 

szülőföldtől kapott értékeire, 
s itthon akar maradni, mert 
vallja, hogy Magyarorszá-
gon jó magyarnak lenni. Ez a 
„Magyarból jeles” című kiad-
ványunk üzenete!

„Együtt dobban a szív, vele 
dobban a szó, magyarnak len-
ni, igenis jó”. A CD, DVD mel-
lett az együttes egy Magyar-
országon eddig nem használt 
technikával készült klipjét is 

bemutatták. Csöbör Katalin or-
szággyűlési képviselő köszön-
tőjében úgy fogalmazott: ilyen 
kezdeményezés eddig még nem 
volt, a kiadványnak nem csu-
pán a zenei nevelésben, hanem a 

gyerekek nemzeti öntudatának 
fejlődésében is fontos szerepe 
lehet. – Az énekléssel nemzeti 
identitásunkat is erősíthetjük – 
gondoljunk csak például a Szó-
zat vagy a Himnusz előadására. 

Nagy szerencse, hogy vannak 
ilyen zenészek és énekesnők, 
akik dalaikkal is erősíteni tud-
ják az iskolákban a nevelés és az 
oktatás munkáját – hangoztatta 
a politikus. 

Június közepén rendezték 
meg a VIII. „Dunán innen, 
Tiszán túl” Kárpát-meden-
cei Gyermek- és Ifjúsági 
Népművészeti Tehetségkuta-
tó verseny Kárpát-medencei 
döntőjét Miskolcon, a Művé-
szetek Házában. 

A szervező Borsodi Magyar 
Közösségek Szövetsége Mente 
Egyesület célja ezúttal is a tehet-
ségek felkarolása, a művészet és 
a magyarság értékeinek népsze-
rűsítése volt, a fiatalok körében. 

A verseny középpontjában a 
népi műfajok álltak. Népmese, 
népzene, népdal, néptánc kate-
góriákban lehetett nevezni.

A részvevő gyermekek az 
egész Kárpát-medence terüle-
téről érkeztek. Képviselve volt 
Munkács, Beregszász, Tiszapé-
terfalva, Tiszaújlak, Csap, Tor-
nalja, Székelyudvarhely, Zete-

taka, Oroszhegy, Csíkszereda, 
Székelykeresztúr, Zsámbék, Hé-
víz, Budapest és Nagykovácsi.

Rápóti-Fekete Mónika, a Bor-
sodi Magyar Közösségek Szö-
vetsége Mente Egyesület elnö-
ke elmondta, nagyon fontosnak 
tartja, hogy minél többen megis-
merjék, megszeressék népi örök-
ségünket. – Gyökerek nélkül 

nincs jövő, nagyon 
fontos, hogy amit 
örököltünk, őseink-
től kaptunk, azt to-
vábbvigyük, éltessük 
– fogalmazott. A ver-
senyen összesen 3300 
gyermek vett részt, az 
előválogatókat nyolc 
helyszínen rendezték 
meg, határon innen 

és túl. Miskolcon több mint 400 
fiatal mérte össze tehetségét. – 
Úgy érzem, évről-évre nívósabb 
a rendezvényünk, amit önkéntes 
munkával szervezünk, a miskol-
ci polgármesteri hivatal támo-
gatásával. Kriza Ákos polgár-
mester az első perctől mellénk 
állt – hangoztatta Rápóti-Fekete 
Mónika. Havasréti Pál népze-

nész, népzenetanár szintén an-
nak a véleményének adott han-
got, hogy évről évre emelkedik 
a színvonal. A zsűri - melynek 
tagjai között olyan neves szak-
emberek találhatók, mint Se-
bestyén Márta, Havasréti Pál, 
Kurucz Réka, Dozsnyákné Hol-
ló Emese, Csiszár István, Szelei 
Kis Kinga illetve Farkas Erzsé-
bet – következetesen kitart az 
elvárásai mellett, fontos, hogy a 
gyerekek tiszta forrásból tanul-
ják a táncot, az éneket és a zenét.
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Bak Judit „Nyitott kapuk” 
című festménykiállításá-
nak megnyitójára várták 
az érdeklődőket a napok-
ban a miskolci „ex-KÉP-
CSARNOK” Szőnyi István 
termébe.

A tárlatot Kiss János alpol-
gármester nyitotta meg. Mint 
elhangzott, Bak Judit művé-
szetében meghatározó Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyei 
kötődése. Amikor édesapja 
a várpalotai Szénbányásza-
ti Tröszt főgeológusa lett, el-
költöztek innen, de nyaranta 
visszajárt a nagyszülőkhöz. 
Világlátását, érdeklődését 
nagyban formálta a Jósvafő 
és az Aggtelek környéki táj, a 
nagyszülőknél töltött idő.    

Várpalotai középiskolás 
éveinek – és Újhelyi Gábor 
művész-tanárnak – köszön-
heti az ábrázoló geometria, 

az anatómiai ismeretek, a 
művészettörténet, valamint 
a sokféle grafikai és festésze-
ti technika megismerését. 
Egyetemistaként is folytatta a 
rajzolást és a festészetet. Bio-
kémikusként, külföldi tanul-
mányútjain az USA több ál-
lamában, Nagy-Britannia két 
városában és azok egyeteme-
in tovább tágult a látóköre.   

2007-ben San Francis-
co-ban mutatkozhatott be 
csoportos kiállításon, egy 
nemzetközi művészi társa-
ság tagjaként. A konstruk-
tivista alkotások Fajó Já-
nos művészetén keresztül 
uralkodtak el alkotásaiban, 
melyeket az archaikus me-
sék szimbolikája, az ősi és 
magyar népművészeti ha-
gyományok és szimbolikus 
képalkotások megjelenítése 
jellemez. Eddig 32 egyéni és 
10 csoportos kiállítása volt.

Szakály Sándor professzor, a VERITAS Történetkutató 
Intézet főigazgatója lesz a CÖF Klub Miskolc következő 
vendége június 30-án 18 órától az ITC székházban.   

Létkérdéseink egyike, ha 
nem a legfontosabbika, hogy 
a globalizáció szorításában, 
az iszlám erőszakos hódítása 
közben meg tudjuk-e őrizni 
nemzeti identitásunkat, kul-
túránkat. Identitásunk meg-
őrzésének egyik nagyon fon-
tos záloga múltunk ismerete 
a honfoglalástól napjainkig, 
benne a Nagy Háborút lezá-
ró igaztalan és dehonesztá-
ló, Trianonban 1920. június 
4-én aláírt békeszerződéssel. 
A CÖF Klub Miskolc tagjai, 
támogatói és szimpatizán-
sai – miközben azt a nemze-
tünkre mért sorscsapásnak 
tekintik – egyúttal a Tria-
noni békeszerződést a nem-
zet összetartozásának egyik 
szimbólumaként is értelme-
zik. Ennek a békének a meg-
alázóan igaztalan volta – a 
kirívó aránytalanságával a 
kárunkra – ugyanis nemze-
ti érzelmű honfitársainkban 

azt a meggyőződést erősíti, 
hogy ezek az elcsatolt terüle-
tek ma is a nemzet részei. He-
vesebben ver a szívünk ma is, 
átlépvén az ezeréves ország 
határait, megindultan szaval-
va József Attila „Nem, nem, 
soha!” című költeményét. 
Bár 2010-től a nemzeti össze-
tartozás napja a Trianoni bé-
ke-diktátum aláírásának év-
fordulója, a nemzeti egység 
meglehetősen hiányos, hi-
szen az újkori történelmünk 
értelmezésében tapasztalha-
tó megosztottság következté-
ben honfitársaink megítélé-
se is hasonlóan differenciált. 
Sajnálatos például, de a tri-
anoni békeszerződés meg-
kötésének napját a nemzeti 
összetartozás napjává nyilvá-
nító törvényt a FIDESZ és a 
KDNP mellett csak a Jobbik 
szavazta meg. 

A CÖF Klub Miskolc foly-
tatva „LÉTKÉRDÉSEK” so-

rozatát, Szakály 
professzor meghí-
vásával szaksze-
rű történészi meg-
közelítést szeretne 
nyújtani tagjainak 
és támogató szim-
patizánsainak. 

LENGYEL ATTILA

Trianon igazsága

Archaikus mesék,  
ősi hagyományok

Népművészeti tehetségkutató verseny

Magyarországon  
jó magyarnak lenni!

„Együtt dobban a szív, vele dobban a szó”

„GYÖKEREK NÉLKÜL NINCS JÖVŐ”
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l  EPERJES – LŐCSE – SZEPESVÁRALJA :  
július 8.: 7.000 Ft/fő

l  BUDAFOK ÉRTÉKEI ÉS A TÖRLEY CSALÁD 
NYOMÁBAN:  július 15.: 7.500 Ft/fő

l  BARANGOLÁS AZ ALACSONY- 
TÁTRÁBAN: július 22.: 9.000 Ft/fő

l  SOPRON KÖRNYÉKI BARANGOLÁS  
– Fertőd, Nagycenk, Kismarton, Ruszt,  
Pozsony:  augusztus 5-6.: 25.000 Ft/fő
l  ZARÁNDOKLAT RÓMÁBA 6 nap/5 éj, reg-

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

l  ZARÁNDOKLAT FATIMÁBA 10 nap/9 éj  
(Zaragoza, Nazaré, Santiago de Composte-
la, Lourdes) augusztus 21–30.: 222.000 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.

Lendítse fel ÜZLETÉT! 
Hirdesse Ön is termékét, szolgál-
tatását szórólapon, juttassa el 
újságját, kiadványait kézbesítői 
hálózatunkon keresztül Miskolcon 
és környékén. 

Heti, havi rendszerességű  
terjesztés, mindenki számára elérhető 

akár már nettó 1 Ft/db/ 
alkalom áron!  

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

Első alkalomra  
30% kedvezményt  

adunk!

MISKOLCI ELADÓ INGATLANOK
A Miskolc Holding Zrt. kétfordulós versenyeztetési  

eljárás (nyílt írásos ajánlattétel + versenytárgyalás) útján 
történő értékesítésre meghirdeti 2017. július 6-i  

beadási határidővel az alábbi miskolci ingatlanokat:

Cím  
(Jelleg)

Alapterület  
(m2)

Minimális  
bruttó 

ajánlati ár (Ft)

József A. u. 44. (általános  
iskola) 4800 hrsz.

telek: 3577 
épület: 1513 46 000 000

Repülőtéri u. (telephely)
01438/2 hrsz 6791 30 480 000

Az ingatlanokról és az értékesítési eljárásról bővebb tájékoztatás a www.mikzrt.hu 
honlapon, a Miskolc, Széchenyi u. 60. sz. alatt található ügyfélszolgálati irodában,  

valamint a 70/466-4399 és az 516-243-as miskolci telefonszámokon kérhető.

Az Önálló Másság Életminőség  
Fejlesztő Alapítvány 

által megvalósított FOF 2016/30 pályázati program

2017. JÚNIUS 30-ÁN LEZÁRUL.
Az alapítvány az alábbi  programokat

2016. november 1-től 2017. június 30-ig tartotta:
1. Munkaerő-piaci tanácsadást és Munkaerő-piaci tréninget tartott  

Fogyatékos és megváltozott munkaképességű munkavállalók, 
családtagjaik, hozzátartozóik  részére.

2. Önismereti tréninget tartott

3. Személyes életvezetési tréninget tartott 

4. Képzési programot valósított meg: 
„Könnyen érthető kommunikációt (KÉK) használó szociális segítők  
intenzív képzési programja címmel, 
24 fő Miskolcon dolgozó szociális szakember részvételével

5. Autizmus speciális tanácsadást tartott 
Autizmus szakértők részvételével

A pályázati program helyszíne az alapítvány székhelye volt:
Önálló Másság Életminőség Fejlesztő Alapítvány 3526 Miskolc, Váltó u. 45.sz 

A program támogatója:   az Emberi Erőforrás Minisztériuma megbízásából 
a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.

Miskolc város közigazgatási területén 

díszfák növényvédelmi permetezését  
végezzük 2017. 06. 27. és 2017. 07. 13. között. 

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

Mospilan 20 SG, Decis Mega, Csöpmix, Silwet

Munkavégző: BOGÁRMÉRNÖKSÉG KFT.
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Hamis pénzt gyártottak 
Alsózsolcán 

Pénzhamisítás gyanúja miatt folytat büntetőeljárást a Miskolci 
Rendőrkapitányság T. Ervin 39 éves taktakenézi, illetve G. Katalin 
43 éves és N. Dávid 20 éves miskolci lakosokkal szemben. A T. Ervin 
elfogására szervezett akcióban a Miskolci Rendőrkapitányság Felde-
rítő Alosztályának nyomozói és a B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főkapi-
tányság „Bükk” Közterületi Támogató Alosztályának munkatársai 
vettek részt. A rendőrök a férfi alsózsolcai házában tartott házkuta-
táson nyomtatót és hamis, azonos sorozatszámú bankjegyeket fog-
laltak le. A gyanúsított június 13-ai elfogásáig több tízezer és húsz-
ezer forintos bankjegyet hamisított. A Miskolci Rendőrkapitányság 
bűnügyi őrizetbe vette, majd a bíróság június 15-én előzetes letartóz-
tatásba helyezte.

Jégesővel érkezett a vihar
Sok feladatot adott a borsodi tűzoltóinak az a heves zivatar, amely 

június 21-én jégveréssel, viharral vonult át a megyén, jelentős káro-
kat okozva.  Halmajon a Hársfa utcában egy ház tetejét rongálta meg 
az erős szél, a Május 1. úton pedig öt ház sérült meg. A károk elhárí-
tásán encsi és miskolci tűzoltók dolgoztak. A Széchenyi úton is ösz-
szetört a pala egy ház tetején, oda a gönci egység vonult. Megyaszón, 
a Gyöngyvirág úton részben beomlott egy ház födémszerkezete, a ti-
szaújvárosi tűzoltók megállapították, hogy a ház lakhatatlanná vált, 
lakosságvédelmi intézkedésre volt szükség. A Hunyadi úton a jégve-
rés megrongálta egy ház tetejét, a Rózsa úton befolyt egy házba a víz, 
a jég megrongálta a tetőt.  Rátkán villám csapott egy istállóba, amely 
teljes terjedelmében kigyulladt a Kossuth utcában. Encsen mintegy 
3500 háztartás maradt átmenetileg áramszolgáltatás nélkül, villám-
csapás miatt. 

Közlekedési  
bűncselekmény

A Miskolci Rendőrkapi-
tányság a lakosság segítségét 
kéri egy közlekedési bűncse-

lekmény elkövetőjének megtalálásához. A rendelkezésre álló adatok 
alapján június 10-én 9 óra körül Miskolcon, a Hajós Alfréd út 50 szám 
előtt az eddig még ismeretlen tettes több fém dűbelt szórt szét az úttes-
ten. Egy arra elhaladó autó szélvédője meg is rongálódott. Jelentkezni 
lehet személyesen a Miskolci Rendőrkapitányság Közlekedésrendé-
szeti Osztályán (Miskolc, Fábián kapu 4. szám alatt), a 46/514-506-os 
vagy a 107-es vagy 112-es központi segélyhívó telefonszámokon. In-
gyenesen hívható 06-80/555-111 „Telefontanú” zöld száma. 

Csattanás a Vörösmartyn
 Miskolcon, a Vörösmarty úton közlekedett autójával egy férfi jú-

nius 15-én, amikor balra kanyarodása közben nem biztosított el-
sőbbséget egy másik járműnek, és összeütköztek. A balesetben egy 
férfi könnyebben megsérült. A közúti közlekedési balesetek elke-
rülése érdekében a rendőrség kéri a járművezetőket, hogy körülte-
kintően vegyenek részt a közúti forgalomban! Ne feledjék a legjobb 
megelőzés, ha betartják a közlekedési szabályokat!

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 – április 20) Sokáig várt, de most már 
tényleg itt az Ön ideje. Ezúttal nem hagyja félresöpörni az 
akaratát, és véghezviszi azt, amit már olyan régóta tervez. 

Lehet, hogy meg kell tanulnia valamit. Ne sürgesse a dolgokat.

Bika (április 21 – május 20) Várakozó álláspontra helyezke
dik, mert abban bízik, hogy jön egy sugallat, ami segít eldönte
ni, hogy mit kellene tennie. A végső döntést azonban senki nem 

fogja meghozni Ön helyett, ezt jobb, ha már most belátja.

Ikrek (május 21 – június 21) Kellemes meglepetések vár
hatják a héten, de ha mindig attól fél, mikor törik meg a va
rázs, akkor ezt nehéz lesz kiélvezni. Örüljön a pillanatnak, 

koncentráljon arra, ami most történik, így lehet teljes az élmény.

Rák (június 22 – július 22) Bármerre is indul, mindig lesz 
valamennyi ellenállás, mindig lesz, aki nem tartja helyesnek 
a lépéseit. Ne hagyja, hogy ez elbizonytalanítsa, és főleg ne 

engedje, hogy megbénítsa a félelem. Járja mindig a saját útját. 

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Egyre inkább úgy érzi, 
olyan környezetbe került, amiből mindenképpen szabadulnia 
kell, mielőtt Önt is beszennyezi. Próbáljon távolságot tartani, 

de ne lépjen, míg nem tudja biztosan, merre akar elindulni.

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Új szerepbe kell he
lyezkednie, és ez elsőnek kicsit zavaró lehet. Úgy is érezheti, hogy 
nem lát mindent tisztán, nem tudja pontosan, mikor, hogyan cse

lekedjen. Gyorsan beleázódik majd a dolgokba, ne aggódjon. 

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Fájdalmas döntéseket 
kell meghoznia a héten, de elhatározta, hogy nem törik le, és eze
ket emelt fővel viszi végig. Nem szégyen néha gyengének lenni, 

de ne merüljön el az önsajnálatban, erőre van szüksége. 

Skorpió (október 24 – november 22) Valami túl jónak tűnt, 
hogy igaz legyen, és végül kiderült, hogy nem is teljesen fedi a 
valóságot. Egy próbát azonban megért, ne hagyja, hogy ez el

vegye a hitét, hiszen igenis történhetnek még jó dolgok az életben. 

Nyilas (november 23 – december 21) Szeretne beszélni va
lakivel, de a kommunikáció nem halad sikeresen, és ez feszültté, 
idegessé teheti. Vegyen egy nagy levegőt, és fusson neki még 

egyszer a dolognak, ahelyett, hogy egyből lemondana mindenről. 

Bak (december 22 – január 20) Több rugalmasságra vágyik, 
szeretné, ha nagyobb mozgástere lenne, és több dolgot kipró
bálhatna anélkül, hogy el kellene köteleződnie. Egyelőre még 

nem tudja, hogyan reagáljon, hallgasson az ösztöneire. 

Vízöntő (január 21 – február 19) Minél jobban vágyik valami
re, annál kevésbé szabad hagynia, hogy megzavarja. Kitartónak 
kell lennie, és megdolgozni az igazi sikerért, ahelyett, hogy csak 

álmodozik róla, és szomorkodik, hogy még nem jött össze. 

Halak (február 20 – március 20) Szeretné megérteni, mi 
miért történik Ön körül, de egyelőre nem áll készen arra, hogy 
komolyabb vitákba bonyolódjon. Fel kell készítenie a lelkedét 

arra, hogy bonyodalmas utak vezetnek a válaszokhoz. 

FORRÓ NYOMON

Ünnepi tűzijátékkal köszöntötte Miskolc június 16-án este 
Bartók Plusz 2017 Operafesztivált. Előtte hagyományos nyitó-
parádéval, utcatánccal, fesztiválízelítővel hangolhattak a zene-
barátok a tíznapos eseménysorozatra. A nyitóhangversenyen 
Kodály Zoltán: Psalmus Hungaricus illetve Budavári Te Deum 
című műveit, valamint Fekete Gyula: Csellóversenyét láthatta, 
hallhatta a közönség a Miskolci Nemzeti Színházban

A hét fotója
BEREGI LÁSZLÓ  

FELVÉTELE

Kétszer is telt ház előtt tartotta évzáró táncvizsgáját az eLTE Best Dance Company – Miskolci Dance Stúdió Sport Egyesület múlt va-
sárnap a Művészetek Házában. De más miatt is ünnepelt a tánciskola: 25 évesek lettek! – Negyedszázad alatt rengeteg minden történik 
az ember életében, ami emlékezetes és maradandó – nyilatkozta L. Tóth Evelin tánccsoportvezető. – Számomra rengeteget adtak az el-
múlt évek, utat mutattak. Az iskolánk élő és lüktető, sok fiatalt mozgatunk meg és ők hittel-lélekkel teszik azt, amit imádnak: táncolnak! 
Az eltelt idő nagyságát mutatja az is, hogy az egykori tanítványok gyermekei is hozzánk járnak – hangsúlyozta.          FOTÓ: BEREGI LÁSZLÓ

eLTE Best Dance Company ’25
Üdv Miskolcon!
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Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben miskolci színház
igazgatók neveit rejtettük el. Kérjük, a megfejtéseket együtt, 
egy levélben vagy emailben, legkésőbb 2017. június 28-án 
éjfélig juttassák el szerkesztőségünkbe (3525 Miskolc, KisHu
nyad u. 9.) vagy az info@mikom.hu email címre. A helyes meg
fejtéseket beküldők között egyegy 2017-es Miskolci Kalen-
dáriumot sorsolunk ki.

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

MINDENKIT ÉRHET JOGESET
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