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ELKEZDŐDÖTT  
AZ OPERAFESZTIVÁL!

ÜNNEPI KÖNYVHÉT ÉS GYERMEKKÖNYVNAPOK 

„AZ ÍRÁS-OLVASÁS KÖZÖS SZELLEMI KALAND!” 

3.
oldal

„ÉL ÉS LÉTEZIK NEMZETKÖZÖSSÉGÜNK!” 

„EZEK A SZURKOLÓK, EZ A VÁROS,  
EZ A STADION MEGÉRDEMELTE!”

Miskolcon is több helyszínen meg-
emlékezéseket tartottak június 4-én, 

a Nemzeti Összetartozás Napján 

Fantasztikus bravúrral, 2-1-re verte  
a bajnok Videotont a DVTK, amely így a következő  

szezonban is az élvonalban folytathatja! 
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9.
oldal



Megyénk 31 középfokú szak-
iskolájának 85 végzős diákja 
vehette át a BOKIK elismerő 
okleveleit hétfőn a Vigadó 
Étteremben. 

A  Borsod-Abaúj-Zemplén 
Me gyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara (BOKIK) a hagyo-
mányokhoz hűen idén is 
ünnepségen köszöntötte a 
szakmájukban kiváló ered-
ményt elért, végzős tanulókat. 
Bihall Tamás elnök köszön-
tőjében kiemelte: Miskolc és 

a megye gazdasága töretlenül 
fejlődik az utóbbi években, és 
óriási igény van a megfelelően 
képzett szakemberekre; szere-
pük felértékelődött.

– A jövedelmi viszonyok is 
jelentősen emelkednek, az itt 
kapható bérek egyre verseny-
képesebbek – hangsúlyozta. 
Mint elhangzott, szeretnék, ha 
a jövő egyre fényesebb lenne a 
szakmát tanuló fiatalok számá-
ra, s egyre inkább úgy éreznék, 
hogy kiemelkedő lehetőségek-
kel rendelkeznek. Ezért folytat-

ják a pályaorientációt és a szak-
képzés fejlesztését, de erősítik a 
vállalatok bevonását is a képzési 
folyamatokba.

A rendezvényen köszöntőt 
mondott Miskolc polgármeste-
re is. Kriza Ákos utalt rá, hogy 
tíz évvel ezelőtt még 12 száza-
lék fölötti munkanélküliség-
gel küzdött a megyeszékhely, 
de a közösség szívós munkájá-
nak köszönhetően, ez a mutató 
mára öt százalék alá csökkent.

– Biztos munkahelyek vár-
ják önöket, sőt: a munkaadók 

egymásra licitálnak majd az 
önök alkalmazásáért, szaktu-
dásukért – hangsúlyozta a vá-
rosvezető. – Miskolcon arra 
törekszünk, hogy a magas hoz-
záadott értékű szakmákat tá-
mogassuk. Ez ad a városnak és 
a régiónak biztos jövőképet.

Az ünnepségen elhangzott, 
a magyar gazdaság versenyké-
pességének alapvető feltétele, 
hogy a munkaerőpiacra belépő 
pályakezdő szakemberek kitű-
nő gyakorlati felkészültséggel 
rendelkezzenek. A kamara is-
meri és méltányolja a szakkép-
ző intézmények és a fenntartók 
azon erőfeszítését, amit a magas 
színvonalú szakmai képzés, il-
letve a tanulók személyiségfor-
málása érdekében tesznek.

Kovács Attila, a BOKIK al-
elnöke arról beszélt, hogy na-
gyot kell álmodni az előre lé-
péshez, de ez nem elég: tenni 

is kell ezért. Az elismerésben 
részesülő tanulók így is csele-
kedtek, páratlan teljesítményt 
nyújtottak. – A feladatotok 
azonban itt nem ért véget; egy 
új fejezet kezdődik az élete-
tekben: a vállalkozások, cégek 
tárt kapukkal várnak benne-
teket. Ne feledjétek azonban: a 
sikerhez folyamatosan tanulni 

kell, s mindig tartsátok fenn a 
szakmai kíváncsiságotokat is – 
hangoztatta. 

Az ünnepségen a Destina-
tion Drum Group, a Sympho-
nia Alapfokú Művészeti Iskola 
Mentor Baptista Általános Is-
kola, Gimnázium és Szakképző 
Iskolában működő, népszerű 
dob együttese adott műsort.

Szakmájuk kiváló tanulóit köszöntötték a Vigadóban

Város
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„BIZTOS MUNKAHELYEK  
VÁRJÁK ÖNÖKET”

Hivatalában fogadta a na-
pokban Kriza Ákos polgár-
mester Oleg Țuleát, a Mol-
dovai Köztársaság budapesti 
nagykövetét. 

A megbeszélésen Kriza 
Ákos tájékoztatta a nagykö-
vetet Miskolc gazdasági fej-
lődésének eredményeiről, a 
turizmus folyamatos erősö-
déséről, a város színvonalas 
rendezvényeiről. A polgár-
mester kihangsúlyozta, ezek 
az eredmények, lehetőségek, 
valamint a környezetbarát 
fejlesztések is hozzájárulnak, 
hogy Miskolc egyre élhetőbb, 
szerethetőbb településsé válik.

Oleg Tulea arról szólt, hogy 
Moldova mindig jó kapcso-
latokat ápolt Magyarország-
gal a gazdasági kapcsolatok is 
folyamatosan erősödnek. A 

moldovai gazdaság elsősor-
ban a mezőgazdaságra épül, a 
borvidékeknek köszönhetően 
a bortermelés is jelentős. Az 
autóipar és az IT szektor nagy 
ütemben fejlődik, köszönhe-
tően annak, hogy egyre több 
vállalat létesít telephelyeket 
Moldovában. Ugyanakkor 
Moldovában is gondot jelent a 
munkaerőhiány.

A gazdasági együttműkö-
dések mellett, a nagykövet 
kiemelte a kulturális együtt-
működések és a nemzetkö-
zi kapcsolatok fontosságát is. 
Mint mondta, jelentős lehe-
tőségeket lát az Operafeszti-
vállal való együttműködésre, 
amelyet a Moldovai Kulturá-
lis Minisztérium figyelmébe 
kíván ajánlani. A nagykövet 
látogatása során a Miskolci 
Egyetemet is felkereste.

Miskolcon tárgyalt a 
moldovai nagykövet

A magyar kormány 2017-
ben indította el a Felsőokta-
tási Intézményi Kiválósági 
Programot, amelybe - tíz 
másik magyar egyetemmel 
együtt – a miskolci univer-
sitas is bekerült, és összesen 
900 millió forint támogatást 
nyert el.

Torma András rektor a pro-
jekt sajtótájékoztatóján el-
mondta, a Miskolci Egyetemet 
hetven magyar felsőoktatási 
intézmény közül választották 
ki a feladatra. – Ez számokkal 
mérhető, objektív bizonyítéka 
annak, hogy kiváló az egyete-
münk. Most, az előttünk álló 
évben azt is bebizonyíthatjuk, 
hogy ezen az egyetemen van 
szinergia, tehát a műszaki és 
a társadalmi terület kölcsönö-

sen kiegészíti egymást - hang-
súlyozta.

Szakály Dezső, a Miskolci 
Egyetem Felsőoktatási Intéz-
ményi Kiválósági Program-
jának vezetője kiemelte, hogy 
igen kemény követelmények-
nek kell eleget tenni. Nagyon 
fontos a fiatal kutatók bevoná-
sának a lehetősége, valamint a 
nemzetközi kapcsolatok erősí-

tése. Ezeken túl szükség van a 
karok közötti együttműködés-
re, ami hosszú távon is előnyt 
jelent majd.

Szűcs Péter dékán, a termé-
szettudományi kutatások veze-
tője úgy nyilatkozott, ez egy fan-
tasztikus lehetőség. – Így újabb, 
nagyobb léptékű kutatásokat 
végezhetünk, nagyon sok szak-
ember dolgozik majd együtt a 

különböző karokról. Illésné 
Kovács Mária, a másik téma-
terület, a társadalomtudomá-
nyi kutatások vezetője elmond-
ta, egy abaúji kistérséget alapul 
véve szeretnénk megalkotni egy 
modellt, amely az ország más 
területein is alkalmazható lesz. 
Emellett létrehoznak egy kultu-
rális értéktárat is, amit digitális 
térképen jelenítenek meg. 

A magyar kormány 2017-ben az Új 
Nemzeti Kiválósági Programban, a fia-
tal kutatók életpálya-támogatása mellett 
indította el a Felsőoktatási Intézményi 
Kiválósági Programot. Ennek célja egye-
bek mellett az egyetemek kutatási felté-
telrendszerének javítása, a tudományos 
produktivitás növelése és nem utolsó-
sorban a találmányok piacra vitele. Az 
EMMI által koordinált program pályá-

zati felhívással indult. Ennek keretében a 
minisztérium a hazai egyetemeken folyó 
kutatási, fejlesztési, inovációs tevékeny-
ségekben szeretné támogatni, ösztönöz-
ni az egyetemi kutatócsoportokat. A kö-
vetkező három évben – a tervek szerint 
– évente 15 milliárd forintot osztanak 
szét a legnívósabb kutatási programokat 
felmutató egyetemek, s az ott működő 
csoportok között.

A Miskolci Egyetem projektjének két 
kiemelt tématerülete van. Az egyik a 
„Természeti Erőforrások Optimalizálása 
korszerű technológiákra alapozva: ener-
getikával, vízzel, anyagfejlesztéssel és 
smart technológiákkal kapcsolatos kuta-
tások”, a másik pedig a „Creative Regi-
on”, azaz „társadalmi és kulturális inno-
vációk a regionális gazdaságfejlesztés és 
felzárkóztatás szolgálatában”.

KIVÁLÓSÁGI PROGRAM
Előkelő klubban a Miskolci Egyetem



Megnyílt Miskolcon az ünnepi könyvhét 
Szerda délután nyílt meg Mis-
kolcon a 89. Ünnepi Könyvhét 
és 17. Gyermekkönyvnapok.  
Az érdeklődők már a kora dél-
utáni órákban találkozhattak 
dedikáló szerzőkkel, irodalmi 
figurákkal a Könyvtérré ala-
kult Erzsébet téren. 

Ott volt Györgyei Géza, 
Lőrincz L. László, Fecske Csaba, 
Csorba Piroska és Porkoláb Ti-
bor, de az irodalmi teraszon ven-
dégeskedett Jenei László, Kühne 
Katalin, Vass Tibor, Vitkolczi Il-
dikó és Zemlényi Attila is.

Az irodalmi hősök egész dél-
után köztünk jártak, a Mon-
tázs Színjátszó Műhely pedig 
játékra hívta az irodalmat és az 
olvasókat. A kreatív sátrakban 
megismerkedhettünk a könyv-

készítés alapjaival, a Corvi-
nában pedig Mátyás király-
ként és Beatrix királynéként 
fotóztathattuk le magunkat. 
A színpadon a Szinvavölgyi 
Néptáncműhely, majd a Twist 
Olivér Kórus lépett fel.

Kiss János alpolgármester 
köszöntőjében úgy fogalma-
zott: a szívesen olvasó embe-
rek mindig szeretettel gondol-
nak a másik olvasóra. Ha pedig 
könyvről van szó, akkor mi itt, 
Miskolcon mindig élen járunk: 
itt fogalmazódott meg 1927-
ben a Könyvhét gondolata is. 
– De élen járunk azért is, mert 
itt, Miskolcon mindig egy nap-
pal korábban kezdődik meg a 
Könyvhét. Egy nappal több jut 
az ünnepre, az irodalomra, a 
regényekre és a versekre – tet-

te hozzá az alpolgármester, aki 
szerint Miskolc kulturális el-
kötelezettségét a jelenben is bi-
zonyítani kell. Minden erővel 
lobbizni kell a könyvek mellett, 
különösen a növekedés kor-
szakában, ami Miskolcon nem 
csak gazdasági, hanem a kul-
turális növekedést is jelent.

– Olyan, nemzetközileg is 
számon tartott fesztiváloknak 
adunk otthont, mint a Bartók 
Plusz Operafesztivál, vagy a 
CineFest Miskolci Nemzetkö-
zi Filmfesztivál. Országszerte 
ismert a Miskolci Farsang és 
az Avasi Borangolás. A Mis-
kolci Szimfonikus Zenekar, a 
Miskolci Nemzeti Színház és 
a Miskolci Csodamalom Báb-
színház egyaránt vezető sze-
repet tölt be a kultúra köz-

vetítésében. Ha a kulturális 
növekedés ütemét fenn akar-
juk tartani, a könyvekre is tá-
maszkodnunk kell – hangoz-
tatta Kiss János. 

A miskolci könyvhét vendé-
ge idén Kiss Anna Kossuth-dí-
jas költő, a Nemzet Művésze 
volt. Nyitóbeszédében úgy fo-
galmazott: a könyvek meghitt 
társaink. Velük élve az ember 
boldogabb, mert olvasni, a va-
lóság fölött járni néhány cen-
tivel olykor nagyon kell, na-
gyon jó. A költő az alkotásról 
és alkotói tehetségről is szólt, 
majd a könyv történetét idéz-
te fel. Civilizációk és kultúrák 
teremtéstörténetei, szakrá-
lis világok, gyógyító, varázs-
ló művei elevenedtek meg kö-
szöntőjében.

– A szellemi örökséget meg-
ismerni végül is jogunk. Ez 
által nemesedni magunk s a 
mások örömére pedig köteles-
ségünk – húzta alá Kiss Anna. 
– Mindannyiunk költészete, 
személye külön világ, és min-
den olvasó személye is az. E 
könyvek mégis együtt adnak ki 
mai, nagybetűs szentkönyv-fé-

lét, újféle krónikát, ami folyton, 
évről évre íródik. Dicsérjük 
hát a magyar akcentusú géni-
uszt, nyelvünket s az olvasókat. 
Mert ez az olvasók ünnepe is. 
Írhat a fiókjának a betűk embe-
re, de sohasem magának. Mert 
az írás-olvasás eredendően kö-
zös szellemi kaland – zárta kö-
szöntőjét Kiss Anna.
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A hagyományos nyitófeszti-
vállal, pénteken délután kez-
detét vette a miskolci Bartók 
Plusz Operafesztivál, amely 
június 8. és 17. között várja a 
közönséget. 

Magyarország egyetlen vi-
déki operafesztiválja immár 
tizennyolc éve céljának tekinti, 
hogy a borsodi megyeszékhely 
felkerüljön a kulturális térkép-
re, az opera széles körben el-
terjedjen, megszólítva a műfajt 
kevésbé ismerőket is. Az idei 
programok között 3 Bartók 
címmel, két alkalommal szó-
lal meg Bartók Bélától A fából 
faragott királyfi, A csodálatos 
mandarin és A kékszakállú 

herceg vára Michal Znaniecki 
rendezésében, Cser Ádám ve-
zényletével.

Raymond J. Lustig és Matt-
hew Doherty Semmelweis 
című operájának ősbemutatója 
a Bartók Plusz Operafesztivál 
és a Budapesti Operettszínház 
közös produkciója, amelyet 
Boross Martin rendez és Di-
nyés Dániel dirigál. A műem-
léket állít Semmelweis Ignác 
magyar orvosnak, az „anyák 
megmentőjének”, aki idén len-
ne 200 éves.

Az Óbudai Danubia Zene-
kar és a Honvéd Vegyeskar 
közreműködésével hangzik el 
az István, a király című roc-
kopera hangverseny-változata 

a Bartók Plusz Operafesztivál 
és a Zikkurat Színpadi Ügy-
nökség közös produkciója, 
Kesselyák Gergely vezényleté-
vel.

Bartók operája  ihlette Gas-
tón Solnicki Kékszakállú 
című filmjét, amelyet Ma-
gyarországon első alka-
lommal láthat a közönség. 
Kékszakállú 100 címmel kép-
zőművészeti tárlat nyílik az 
opera bemutatójának cente-
náriumán a Miskolci Nemze-
ti Színházban. Az alkotások a 
Bartók Plusz Operafesztivál, 
a Herman Ottó Múzeum – 
Miskolci Galéria, valamint a 
Havas Művészeti Ügynökség 
és Galéria közös művészeti 
pályázatára készültek.

Selmeczi Györgytől a Szent 
Márton-játék, a Szent Jakab-já-
ték és Az ördög menyasszonya 
hangzik el, Marco Taralli A ri-
vális című műve a Teatro Coc-
cia di Novara vendégjátékában 

látható a MÁV Szimfonikus 
Zenekar közreműködésével és 
Matteo Beltrami dirigálásával. 
Szergej Prokofjev A három na-
rancs szerelmese című operá-
ját a Zágrábi Nemzeti Színház 

mutatja be Niksa Bareza ve-
zényletével és Kresimir Dolen-
cic rendezésében. Mozart Don 
Giovannija Szüts Apor átiratá-
ban hangzik el az Ezrek operája 
sorozatban, a mű Vlad Troickij 
rendezésében RockGiovanni 
címmel kerül színre az Avasi 
kilátónál. Idén is hangversenyt 
ad az I Musici di Roma, Bősze 
Ádám pedig zenei stand-up est-
tel készül. A záró gálán a szólis-
ta Sümegi Eszter szoprán lesz, 
az esten a Pannon Filharmoni-
kusok játszanak Bogányi Tibor 
vezényletével. (Részletes prog-
ram: www.operafesztival.hu)

Az állam idén 320 millió 
forinttal támogatja a rendez-
vényt, ezen belül a Nemzeti 
Kulturális Alap (NKA) 20 mil-
lió forinttal járul hozzá annak 
megvalósításához.

„AZ ÍRÁS-OLVASÁS KÖZÖS SZELLEMI KALAND!” 

BARTÓK PLUSZ: LEGENDÁS ZENÉK, ZENEI LEGENDÁK

Elkezdődött az opera miskolci ünnepe!



Nem volt még olyan régen, amikor a miskolci nyomortelep 
felszámolási program akcióegységbe forrasztotta a különféle 
hazai és nemzetközi, úgynevezett „jogvédő” szervezeteket, 
(ma már úgy nevezzük őket, hogy a Soros hálózat tagjai) a 
hazai balliberális politikai oldallal.

Nem volt még olyan régen, 
hogy ne emlékeznénk rá, ami-
kor a Számozott utcák lebon-
tása ellen transzparensekkel 
tiltakoztak a miskolci közgyű-
lésben. Amikor hatalmas hazai 
és nemzetközi sajtóérdeklő-
dést szervezve, tüntetések vol-
tak Miskolc belvárosában.

Három-négy esztendővel ez-
előtt, a helyi MSZP-sek, a gyur-
csányistákkal teljes egyetér-
tésben mondtak gyújtó hangú 
szónoklatokat a Városházán 
arról, hogy Kriza Ákos polgár-
mester nyomortelep felszámo-
lási programjának „ijesztő az 
üzenete”. A Számozott utcák há-
zainak kiürítése miatt, felváltva 
keletkeztek apokaliptikus láto-
másai illetve félelmei a helyi bal-
oldal politikusainak. Az MSZP 
önkormányzati frakcióvezetője, 
a városi közgyűlésben, a legna-
gyobb nyilvánosság előtt osztot-
ta meg páni félelmét a program 
beteljesülése miatt leküzdhetet-
lenné váló aggodalmában. „Már 
az „utolsó órákban vagyunk 
azon feszültségekben, amit az el-
múlt pár év politikája alakított” - 

mondta 2015-ben (!) az MSZP-s 
politikus….

A Kriza Ákos polgármester 
nevével fémjelzett nyomorte-
lep-felszámolási program hazai 
hullámverése ezek után, egyál-
talán nem meglepő módon, egé-
szen Brüsszelig jutott. Itt maga 
Vera Jourová, asszony, az Euró-
pai Unió igazságügyi biztosa, 
egy gyurcsányista EP képviselő 
kérdésére mondott megsemmi-
sítőnek szánt ítéletet az ügyben.

Közben, amíg Brüsszelben a 
helyi nyomortelep felszámolá-
si programot kárhoztatták, ad-
dig a miskolci fideszesek né-
hány hét leforgása alatt több, 
mint harmincötezer miskolci 
aláírását szerezték meg a nyo-
mortelepek felszámolásáról 
szóló program támogatására. 

Ha a miskolci fideszes város-
vezetés által 2013-ban meghir-
detett nyomortelep-felszámo-
lási program ellenfeleit vesszük 
számba, nyugodtan ide sorol-
hatjuk a Jobbik helyi politikusa-
it is, akik az elmúlt években ott 
tettek keresztbe a kezdeménye-
zésnek, ahol csak tudtak.

Mindez természetesen csak 
vázlatszerű összefoglalása an-
nak, ami a miskolci nyomorte-
lep felszámolás ügyében kelet-
kezett a sajtóban és politikában. 
Kriza Ákosnak és csapatának 
nem kis ellenszélben kellett 
manővereznie céljai megvaló-
sítása érdekében. Ugyanakkor a 
városvezetés elszántságát nyil-
vánvalóan erősítette a miskol-
ciak egyre erősebb, egyre nyil-
vánvalóbb támogatása.

Szitka Péter kazincbarcikai 
polgármesternek bezzeg nem 
kellett ilyen elképesztő politikai 
ellenszélben meghirdetnie ki-
lakoltatási programját azokkal 
szemben, akik nem fizetnek bér-
leti díjat a barcikai önkormány-
zati lakások után, illetve azokkal 
szemben, akik mindemellett, 
még a társas együttélésre is al-
kalmatlannak bizonyultak.

Szitka polgármester jelen-
leg „akció-együttműködésben” 
lehet a balliberális sajtóorgá-
numokkal is. Még véletlenül 
sem kell attól tartania, hogy a 
balliberális sajtó beszámolói-
ban szó lesz arról, hogy Ka-
zincbarcikán, telepfelszámo-
lás közben, esetleg elterjedhet 
az ordas eszmék által gerjesz-
tett félelem: hiszen barcikai 

ember, barcikai embert telepít 
ki… Semmi sem olvasható, de 
még csak egy kis rettegés sem 
fedezhető fel a tudósításokban 
a rasszizmus minden emberi 
méltóságot megsemmisítő ve-
szélyeiről akkor, amikor cigány 
családok is utcára kerülhetnek 
egy volt szocialista városban. 

Arról meg pláne nem szól-
nak újságcikkek – ellentétben 
például a miskolci Számozott 
utcákról írtakkal - hogy a ki-
ürített kazincbarcikai lakások 
azért mégiscsak emberi hajlé-
kok, benne idősekkel és gyere-
kekkel, aki elszenvedik az ér-
zéketlen helyi önkormányzat 
intézkedéseit… Szitka polgár-
mestert senki, semmikor sem 

szembesítette azzal, hogy őt 
jobban érdekli a városi több-
ség helyeslése, mint a kitelepí-
tendő kisebbség bizonytalan 
jövendője.

Inkább szánalmas, mint ne-
vetséges ez a megjátszott, tá-
volságtartó tárgyilagossága a 
balliberális sajtónak. Az, ahogy 
a kazincbarcikai kitelepítési 
programot kezeli.

Viszont érdekes lenne meg-
tudni Szitka Pétertől, Kazinc-
barcika MSZP-s polgármeste-

rétől, hogy konzultált-e telep 
felszámolási programjáról mis-
kolci párttársaival? Dr. Varga 
László országgyűlési képviselő-
vel, vagy dr. Simon Gábor helyi 
MSZP elnökkel? Vajon adott-e, 
s ha igen, milyen tanácsot dr. 
Varga, vagy dr. Simon, Szit-
ka polgármesternek? Vagy azt 
mondták, hogy a nyomortele-
pek felszámolásának programja 
csak úgy, mint Miskolcon, Ka-
zincbarcikán is ijesztő lesz?

ROZGONYI ANDRÁS

Fülöp József Istvánné indul 
a Munkáspárt jelöltjeként 
a július 15-i időközi önkor-
mányzati választáson Mis-
kolc 12-es választókörzeté-
ben. A képviselőjelölt keddi 
sajtótájékoztatóján úgy 
fogalmazott: nem érti, hogy 
voltak képesek a szocialisták 
a Jobbikkal együtt beállni 
Erdei Sándor mögé, felhábo-
rítónak tartja az összefogást 
a szélsőjobboldallal. 

– Azért indulok el az idő-
közi választáson, mert úgy 
érzem, jelenleg nincs igazi 
baloldali képviselő a közgyű-
lésben – fogalmazott Fülöpné 
hozzátéve: győzelme esetén 
konstruktív ellenzéki tevé-
kenységre törekszik majd.

Konkrétu-
mokat említ-
ve elmondta, 
m e g o l d a n á 
például a Tör-
kölyösi és 
Szent József 
temetők kerítési és bejára-
ti gondjait, a víz és mellék-
helyiség problémáit. Rendbe 
tenné az utakat és a járdákat, 
új, EU szabvány szerinti ját-
szótereket hozna létre, a régi-
eket pedig felújítaná. Rend-
ben tartaná a közterületeket, 
javítaná a közbiztonságot, és 
értékteremtő munkahelyeket 
hozna létre.

A Munkáspárt jelöltje ki-
emelte: a szocialistákat ál-
baloldaliaknak tartja, és nem 
érti, hogy voltak képesek be-

állni a Jobbikkal együtt Rok-
ker Zsoltti (azaz Erdei Sán-
dor – a szerk.) mögé. – Miért 
nem indítottak ők is önálló 
jelölteket? – tette fel a kér-
dést Fülöp József Istvánné, 
aki szerint felháborító és el-
fogadhatatlan az összefogás a 
szélsőjobboldallal. A balolda-
li politikus szerint Erdei Sán-
dor nem értheti meg igazán 
a 12-es választókörzet prob-
lémáit, és nem is tudná kép-
viselni az itt élőket, hiszen a 
munkája is Budapesthez köti. 

A fenti címmel közölt 
cikket az abcug.hu por-
tál. Mint írják, pár év alatt 
szinte az összes szociális 
lakásától meg akar válni az 
MSZP-s vezetésű kazinc-
barcikai önkormányzat. 

Egy jó részét egyszerűen 
lebontják, de csak az kap-
hat cserelakást, akinek nincs 
tartozása. Azt mondják, ez 
nem a problémás családok 
kiszorításáról szól, az önkor-
mányzat lapjában mégis in-
gyenélőknek nevezték őket. 
A dolog vége az lehet, hogy 
a legszerencsétlenebb csalá-
dok a környező falvakba vi-

szik tovább a bajaikat, ahol 
Kazincbarcikának már nem 
kell törődni velük. 

A cikk szerint a Kolorhét 
című kazincbarcikai önkor-
mányzati lap májusi írása 
“Kirakják az ingyenélőket” 
– címmel számolt be a telep-
felszámolás miatt rendezett 
közmeghallgatásról. A tudó-
sításban leírják, hogy az ön-
kormányzat a jövőben csak 
azoknak segít szociális bér-
lakással, akik “betartják az 
együttélés szabályait, fizetik 
a lakbért, együttműködőek, 
vigyáznak környezetükre, 
a gyermekeiket iskolákba, 
óvodába járatják, dolgoz-

nak, s ezáltal jövedelemmel 
rendelkeznek. A hangosko-
dóknak, tartozásokat felhal-
mozóknak, az együttélési 
normákat elfogadni és be-
tartani képtelen lakóknak 
viszont nem jár önkormány-
zati bérlakás”.

A projekt alapja az a 2018-
2022-es ingatlangazdálko-
dási stratégia, amit tavaly 
decemberben egyhangúlag 
fogadott el az MSZP-s több-
ségű képviselő-testület. Ez 
a mostani 269 szociális bér-
lakásból csak 50-et hagyna 
meg. Közben növelnék a pi-
aci alapon, vagyis drágábban 
kiadható lakásállományt.

Miskolcon, a nyomortelep-felszámolási 
programot Hubay György, a rendészeti bi-
zottság elnökeként, illetve Kriza Ákos pol-
gármester megbízottjaként felügyelte. Hubay 
György, nemrégiben, immáron megválasztott 
országgyűlési képviselőként nyilatkozott ar-
ról, hogy a telep-felszámolási program opera-
tív feladatait dr. Nagy Ákosnak szeretné átad-
ni, aki az önkormányzat jogi bizottságának tagjaként már eddig 
is figyelemmel kísérte az aktuális teendőket. Dr. Nagy Ákost arra 
kértük, kommentálja a kazincbarcikai eseményeket. – Természe-
tesen nem akarok beleszólni más pártok belügyeibe. A B.-A.-Z. 
megyei MSZP-sek intézzék el egymás között, hogy tudnak-e, 
akarnak-e közös álláspontot kialakítani ilyen fontos ügyben.  Azt 
viszont eddigi tapasztalataim alapján bizton állíthatom, hogy a 
miskolci városvezetést csak megerősítette és elszántabbá tette az 
az elképesztő támadássorozat, ami az elmúlt években érte a nyo-
mortelep-felszámolási programja miatt. Olyannyira így van ez, 
hogy tudomásom szerint, Miskolcon a nyári időszakban sem szü-
netelnek majd a nyomortelepi lakások kiürítési folyamatai, illetve 
a bontási munkálatok sem. A további konkrétumokról, már a na-
pokban értesülhetnek a miskolciak – nyilatkozta dr. Nagy Ákos. 
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2014 augusztus: Varga Gergő helyi DK-aktivista roma 
jogvédőkkel demonstrált a Szent István téren 

A napokban megszűnt Együtt országos és helyi veze-
tői 2014 augusztusában a miskolci Városháza előtt til-
takoztak a kilakoltatások miatt

A miskolci nyomortelep felszámolást másolja Kazincbarcika

„Kazincbarcikáról kiszorítják  
a problémásakat”

Munkáspárt: „Felháborító 
és elfogadhatatlan az 
MSZP összefogása a 
szélsőjobboldallal”

Bartha György önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2018. június 11-én (hét-
főn) 17.30 órától a Szent Ferenc Általános Iskolában (Móra Ferenc u. 1/A., volt 
Móra Ferenc Ált. Isk.), és 2018. június 12-én (kedden) 17.30 órától a Könyves Kál-
mán Általános Iskolában (Miskolc, Könyves K. u. 2.).

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA

Kettős mérce: most miért hallgatnak a jogvédők?



A Népkerti Országzászlónál 
tartotta központi megemlé-
kezését június 4-én, a nem-
zeti összetartozás napján 
Miskolc önkormányzata. 

Kriza Ákos polgármester ün-
nepi beszédében úgy fogalma-
zott: soha el nem feledhető nap 
1920. június 4., amikor az akkori 
magyar kormány képviselői alá-
írták a békeszerződést, a diktá-
tumot. – Gondoljunk Trianonra 
mindig azzal a hittel, hogy él és 
létezik nemzet-
közösségünk, 
amely most az 
összetartozását 
ünnepli. A ma-
gyar nemzet 
képes volt át-
lépni a nemzet-
halál vízióján, 
és azóta is emelt 
fővel él Európá-
ban. Gazdagítja 
a világ szellemi 
kincseit, és büszke mindazokra, 
akik honfitársként magyarnak 
vallják magukat határainkon in-
nen és túl, a Föld bármelyik pont-
ján – hangsúlyozta Kriza Ákos. – 
A nemzeti összetartozás napját 
mindazokkal együtt ünnepeljük, 
akik megőrizték közös anyanyel-
vünket, közös történelmünket, 
közös hagyományainkat. Illik 
meghajtani fejünket mindazok 
előtt, akik lehetővé tették ezt szá-
munkra: nagyszüleink, dédszü-
leink előtt, akik nélkül ma nem 

létezne a ma-
gyarok orszá-
ga. – Most raj-
tunk a sor, hogy 
megírjuk a tör-
ténelem újabb 
fejezetét, össze-
adva tudásun-

kat a város, az ország és minden 
magyar érdekében. A mai nap a 
közösség újjáépítésének a szim-
bóluma is. A közösségé, amely 
ha összefog, megoldásokat talál a 
nehézségek legyőzésére. Tartsuk 
ezt szem előtt a nemzeti összetar-
tozás napján túl is – zárta szavait 
Kriza Ákos.

A mezővári (Kárpátalja) 
Vári Fábián László, József At-
tila-díjas költő ünnepi beszé-
dében egyebek mellett arról 
szólt, hogy sokszor hiábava-

lónak, egyenlőtlennek bizo-
nyult a küzdelem Trianonnal, 
annak emlékével. Az a közel 
100 esztendő, amely felmér-
hetetlen gazdasági, demo-
gráfiai és morális vesztesé-
get, ön- és közösségemésztő 
bizonytalanságot gerjesztve, 
elvonult felettünk, a tágabb 
értelemben vett nemzetkö-

zösséget is megviselte, alapos 
próbára tette. 

– Igazán rászólhatnának a 
mai utódokra, hagyják végre 
békén a magyart! Aki saját tá-
maszát döntögeti, ne számítson 
biztonságra, s vaksága miatt ne 
vetemedjen újabb bűntettre el-
lenünk. Száz esztendő ide vagy 
oda, ennek a bűnnek nincs felező 
ideje, ez mindig a megtestesült 
bűn marad. Abban a palotában 
szó sem esett valódi megegye-
zésről, ott egy irányított, atom-
bomba hatású, nemzetgyilkos 
diktátum született – hangoztatta 
a kárpátaljai költő. aki a nemzeti 
összetartozás napja kapcsán úgy 
fogalmazott: most reménykedve 
tekintünk előre, s ettől kezdve a 
Kárpát-medencében talán más-
képp mérjük az időt. 
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Victor Soma 
(15) tanuló: 

Szerintem 
m a g y a r n a k 
lenni azt je-
lenti, hogy 
nemcsak az 
anyaország-
ban érzem jól magam, hanem 
mindenhol ahol magyarok 
vannak; hogy külhonban is 
meg tudom élni a magyarságo-
mat. És nemcsak szóban fontos 
támogatni a magyar hagyomá-
nyokat, a népművészetet, ha-
nem tenni is kell érte valamit. 
4-5 évig furulyáztam, sokáig 
néptáncoltam, és manapság is, 
ha úgy van, akkor beszállok 
táncolni, táncházakban lépek 
fel. Hagyományainkat azért 
kell ápolnunk, mert ez a ma-
gyarság gyökere; a tánc, külö-
nösen is a magyar néptánc pél-
dául egy nagyon szép kifejező 
eszköze az érzelmeknek.

Bihali László 
(16) tanuló:

Miskolcon 
születtem, de 
tíz éve Szlo-
vákiában élek. 
Úgy érzem, 
a magyarság 
összeköt minket; olyan erős 
identitást ad, amire nagyon 
lehet építkezni, és szükség is 
van arra, hogy ezen a „talajon” 
építkezzünk. Ugyanezt vallom 
a vallásomról is – e nélkül nem 
lennénk erősek. Az is fontos, 
hogy ne hagyjuk magunkat 
becsapni, ha mások olyan dol-
gokat akarjanak elhitetni ve-
lünk, amik nem valósak. Szlo-
vákiában is sok olyan dolgot 
akarnak tanítani az iskolák-
ban, amik nem feltétlenül iga-
zak, főleg a történelemórákon. 
Ezért fontosak az ilyen alkal-
mak, hogy megerősítsük iden-
titásunkat, összetartozásunkat.

Feczkó Villő 
(14) tanuló:

Szerintem a 
magyarságun-
kat nyelvünk 
és kultúránk 
határozza meg. 
Apukám nép-
táncolt, ő tanította meg anyuká-
mat is. Kicsi korom óta énekelek, 
népi hegedültem, nyolc éve nép-
táncolok – szóval nálunk nagyon 
megjelennek a magyar hagyo-
mányok. Sokat hallgatunk otthon 
népzenét, és sokat járunk Erdély-
be is. Főként Gyimesbe szoktunk 
menni: nagyon érdekes, meny-
nyire tartják ott a magyar nyelvet. 
Ez jó érzéssel tölt el, mert simán 
megtehetnék, hogy románul be-
szélnek. Szerintem nagyon fon-
tos, hogy a határokon túl is őrzik 
az emberek a magyarságukat, és 
fontosak az ilyen megemlékezé-
sek, hogy kimutassuk: összetar-
tozunk. 

Ladányi Anna 
(14) tanuló:

Négy éve 
néptáncolok 
és énekelek. 
Nagyon sze-
retem a ma-
gyar népze-
nét, a népi kultúrát, szeretek 
olyan helyekre járni, mint pél-
dául a Borsodi Fonó. Otthon, 
mikor édesanyám főz, mindig 
népdalokat hallgatunk, nagyon 
szeretjük például a Csík zene-
kart. Számomra nagyon fontos, 
hogy ismerjem és hallgassam 
felmenőim dalait. Ugyanakkor 
nekem a magyar nyelv maga is 
egy nagy kincs, mivel szeretek 
novellákat és verseket írni. Na-
gyon hálás vagyok azért, hogy 
a magyar az anyanyelvem, mert 
nagyon kifejező és annyira szép 
dolgokat lehet vele írni, rend-
kívül hálás vagyok azért, hogy 
magyarnak születtem.

Az I. világháború után 1920. június 4-én, 16.32 perc-
kor írták alá a franciaországi Versailles-hoz tartozó 
Nagy-Trianon-kastély 52 méter hosszú és 7 méter szé-
les folyosóján, a La galérie des Cotelles-ben a hazánkra 
erőltetett, pillanatnyi nagyhatalmi – főleg francia – ér-
dekek szülte békediktátumot. 

A triano-
ni békedik-
tátum olyan 
súlyos felté-
teleket tar-
ta lmazott , 
hogy veze-
tő magyar 
p o l i t i k u s 
nem volt 
h a j l a n d ó 
ezen az or-
szágra nézve gyászos cere-
mónián részt venni, ezért 
a Simonyi-Semadam-kor-
mány képviseletében 
Benárd Ágost, népjóléti és 
munkaügyi miniszter és 
Drasche-Lázár Alfréd rend-
kívüli követ, államtitkár írta 
alá a diktátumot. 

A magyar küldöttség tag-
jai nem voltak hajlandóak 
leülni, tiltakozásuk jeléül 
állva látták el kézjegyükkel 
az okmányt. Benárd Ágost 
így emlékezett vissza: „Síri 
csendben fogadtak, és általá-
nos ügyelem közepette fog-
laltuk el helyünket. Mille-
rand elnök kihirdette, hogy 
következik a magyar megbí-
zottak által a békeszerződés 
aláírása. 

A ceremóniamester elő-
ször hozzám lépett, és felkért, 
írjam alá a békét. Udvaria-
san hellyel kínált … udvari-
asan visszautasítottam a ne-
kem átnyújtott dísztollat is, 
és állva, szinte oda se nézve, 
félvállról, a szálló asztalán 
talált és magammal hozott 
rozsdás, puhafa szárú tollal 
írtam alá a békeszerződést, 
majd családi pecsétes gyű-
rűmmel megpecsételtem. 
Azután otthagytam a tollat 
az asztalon. Majd megha-
talmazott-társam, Drasche 
Lázár Alfréd írta alá. … ” A 
trianoni szerződést „tekin-
tettel a kényszerhelyzetre, 
mely Magyarországra nézve 
a világháború szerencsétlen 
kimenetele folytán előállott”, 
1921. évi XXXIII. törvény-
cikkel iktatták be a magyar 
jogrendszerbe. A triano-
ni döntés hatása mindenki 
előtt ismert. Ismert a terüle-
ti veszteség, ismert a magyar 

területeken kívül rekedt ma-
gyarság száma. 

A legenda szerint ha-
zánk ilyen mértékű eltúl-
zott megcsonkítása annak 
is köszönhető volt, hogy 
Georges Clemenceau fran-
cia miniszterelnök a francia 
nagyhatalmi politika irányí-
tója magyar származású me-
nyét nem szerette. A valóság 
az, hogy Clemenceau senkit 
sem kedvelt. Saját köztársa-
sági elnökéről Poincaré-ról 
azt mondta: „A világon két 
felesleges dolog van, a vakbél 
és Raymond Poincaré.” 

A román miniszterelnököt, 
Ion Brătianut is szívből utál-
ta. A „Tigris” becenevű politi-
kus mogorva, pokróc stílusát 
francia politikus társai sem 
szívlelték. Érdekes módon me-
nyével, Michnay Idával viszont 
kimondottan jó viszonyt ápolt, 
Michnay Ida Michel Clemen-
ceauval történt válása után is a 
Clemenceau kastélyban élt és 
ott is halt meg 1983-ban. 

Az is tévhit, hogy a tria-
noni békeszerződés egyszer 
majd (2020) elévül, már csak 
azért is mert már régen elé-
vült. Magyarország jelenlegi 
határait, már nem az 1920. 
június 4-ei megállapodás ha-
tározza meg, hanem a II. vi-
lágháború után, 1947. február 
10-én Párizsban aláírt megál-
lapodás. Trianon fájó pont-
ja lesz a magyarságnak talán 
örökké. A trianoni tragédiára 
emlékezve június 4-ét a ma-
gyar Országgyűlés 2010-ben 
a nemzeti összetartozás nap-
jává nyilvánította teret en-
gedve a néma főhajtásnak és 
a méltó emlékezésnek.    

SOMORJAI LEHEL
TÖRTÉNÉSZ

„ÉL ÉS LÉTEZIK NEMZETKÖZÖSSÉGÜNK” 

Fiatalok a magyarságról, nemzettudatról

„Trianon fájó pontja 
lesz a magyarságnak 
talán örökké”

A Gyula utcai Trianon emlékműnél Pfliegler Péter 
alpolgármester arról szólt, emlékezetünkben meg 
kell őrizni múltunk történéseit. 

Kovácsné Budai Mária képviselő a Feszty Árpád utcai 
országzászlónál emlékezett a trianoni békediktátum 
hatásaira. 



Vasárnap első alkalommal 
rendeznek pikniket a Nép-
kertben és a Vigadó teraszán. 
A Miskolci Gasztro Klaszter 
tagjai, éttermek és cukrász-
dák kínálják majd minőségi 
finomságaikat az érdeklődők 
számára 11 és 18 óra között.

A Miskolci Gasztro Klasz-
ter ötlete Dudás Szabolcsnak, a 
Pizza, Kávé, Világbéke társtulaj-
donosának a fejéből pattant ki. 
Amikor megérkeztek Miskolcra 
éttermükkel, azzal keresték meg 
a többi tulajdonost, étteremveze-
tőt, hogyan lehetne tovább erő-
síteni a minőségi vendéglátást a 
borsodi megyeszékhelyen.

– Persze nem alakult volna így 
a kezdeményezés, ha nem ta-
lálunk nyitott fülekre. Miskolc 
gasztronómiájának jeles képvi-
selői már a kezdetektől nagyon 
lelkesen álltak az ötlethez – 
emelte ki Dudás Szabolcs, majd 
megjegyezte: a klaszter nem zárt 
csoport, ez egy nyitott közös-
ség, mindenkit szeretettel vár-
nak, aki elkötelezett a minőségi 
gasztronómia iránt és tenni sze-
retne Miskolcért.

A Miskolci Gasztro Klasz-
ter kezdeményezésére vasárnap 

egy újabb – remélhetőleg hagyo-
mánnyá váló – gasztroprogram-
mal bővül a kínálat: az I. Mis-
kolci Piknik a Népkertben című 
rendezvényre 11 és 18 óra között 
várják az érdeklődőket. Renge-
teg finomsággal készülnek az ét-
termek, mindjárt soroljuk is eze-
ket! A Pizza, Kávé, Világbéke az 
„utazó kemencéjével” érkezik, 
egy klasszikus nápolyi stílusú 
margaritával készülnek, mozza-
rellával, bazsalikommal.

Bárczi Tamás A Leves képvi-
seletében elmondta, két leves-
sel készülnek: mivel vasárnapi 
rendezvényről van szó, csak-
is a húsleves jöhetett szóba – ők 
azonban vietnámi pho-t fognak 
kínálni, ami egy nagyon tartal-
mas, sűrű leves, kacsahússal. A 
várható jó időre tekintettel azért 
elhoznak egy hideg katalán gaz-
pachot is.

A Drót Bisztró barbecue-s 
csirkemellet tölt majd tortillá-
ba. Mint ismert, a pikniknek 
helyt adó helyszínt, a Népkerti 
Vigadót Barkóczi István vállal-
kozó újította fel, hozzá tartozik 
a Bark land Pincészet, az ő bo-
raikat is megkóstolhatják majd 
a vendégek. A zenéről Gáliklevi 
gondoskodik majd.

Vass Gábor a Tókert étterem 
részéről elmondta, ők a magyar 
klasszikusokból válogatnak, egy 
picit áthangszerelve: klasszikus 
bográcsos lecsót kínálnak majd, 
ehhez rostlapon sütnek szűzpe-
csenyét, és készítenek krump-
lilángost is. Ezeket együtt, vagy 
külön-külön is meg lehet majd 
vásárolni.

A Végállomás Bistorant és a 
Desszertem is készül a piknikre. 
Vargáné Bodnár Henrietta tulaj-
donos kiemelte: kell és érdemes 
is Miskolcon igényes és minősé-
gi gasztronómiát csinálni. S hogy 
mivel készülnek vasárnapra? A 
Végállomás egy ragacsos malac-
oldalast hoz házi molnárkával. 
A Desszertem cukrászműhely 
egy meggyes-cseresznyés pitét 
kínál majd, de gondolnak a lak-

tóz-gluténérzékenyekre is, pas-
sió gyümölcs „levest”, krémet is 
hoznak számukra. Egy vasárna-
pi piknik persze nem lenne teljes 
finom italok nélkül. Sándor Zsolt 
borász Organikus Pincészetével 
lesz jelen. Kihangsúlyozta, hogy 
helyi borokkal szeretnék meg-
lepni a közönséget, olyanokkal, 

amikkel eddig még nem talál-
kozhattak. És természetesen az 
éttermek kínálatához igazítják a 
borkínálatot.

– Egy város erejét a civil kez-
deményezések száma és dina-
mikája adja meg – fogalmazott 
Miskolc polgármestere. Kri-
za Ákos hozzátette: a városban 
megvan az a közönség, amely a 
minőségi gasztrokínálatra vá-
gyik, s ma már meg is kapja azt. 
– Miskolc hazánk egyik gaszt-
ronómiai fővárosa lett az elmúlt 
években – húzta alá a városve-
zető, hozzátéve: a kínálat már 
nemcsak a borsodi megyeszék-
hely lakóit mozgatja meg, ha-
nem az ország minden részéből 
érkeznek ide turisták egy-egy ét-
terem, cukrászda miatt.

A kínálat mellett a rendezvé-
nyek is egyre többeket vonza-
nak Miskolcra – és a miskolci-
ak részéről is nagyobb az igény 
a gasztroprogramokra. – Úgy 
gondolom, az ilyen kezdemé-
nyezések mellé a városnak oda 
kell állnia. Örömmel fogadtam a 
klaszter megszületését is, hiszen 
ez a miskolciak javát szolgálja – 
fogalmazott a polgármester.

Az I. Miskolci Piknik a Nép-
kertben tehát vasárnap 11 és 18 
óra között várja a kikapcsolódni 
vágyókat. A finom ételek és ita-
lok fogyasztása közben szalma-
bálákon, pokrócokon, hintaszé-
keken pihenhetünk majd meg 
– kitűnő vasárnapi programnak 
ígérkezik a népkerti piknik!

KUJAN ISTVÁN
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„Itt igazán el lehet lazulni...!”

Újabb elemmel bővül a miskolci gasztroprogramok sora

Óriási bulit csinált 
az Ocho Macho a 
XXII. Borsodi Fonó 
első éjszakáján! A 
srácok este 10-kor 
foglalták el a színpa-
dot, s töltötték meg 
az arénát regga-
es-skas-punkos-la-
tinos zenéjükkel. A 
koncert előtt Kir-
chknopf Gergővel 
beszélgettünk.

– Milyen érzés, hogy 15 éves 
lett a zenekar?

– Még most is borzongok, ha 
végignézem a képeket. Nem is 
maga a koncert az, ami ekkora 
jelentőséggel bír, hanem az oda 
vezető út, és az, hogy egy szom-
bathelyi zenekar meg tud tarta-
ni a fővárosban egy ekkora szü-
linapi koncertet. 

– Mennyit változtatok 15 év 
alatt?

– A zenekar maga is nagyon 
sokat változott, volt bőven tag-
csere. Időről-időre jönnek vá-
laszutak, ahol valakinek már 
nem fér bele a zenekar a család-
ja, vagy a munkája miatt. Eze-
ken túllendülve viszont azt gon-

dolom, minden zenész álma, 
hogy a nyári naptárja tele legyen 
koncertekkel, és a miénk tele 
van. Ha a 15 évet össze kellene 
foglalni, az baromi nehéz len-
ne, de kiemelkedő állomásaink 
nyilvánvalóan vannak. Például a 
Buena Vista Social Club előtt ját-
szottunk, a Gentlemannel játsz-
hattunk, a Sziget fesztivál nagy-
színpada is megvolt – ezek mind 
meghatározó élmények. 

– Milyen élményeitek vannak 
Miskolccal kapcsolatban?

– Ez az ország másik fele szá-
munkra, mégis szoros barát-
ságok kötődtek itt miskolciak-
kal, a zenének köszönhetően. 
Miskolc nagyon kedves a szá-

munkra. Tervezem 
is, hogy elhozom a 
családot 2-3 napra, 
mert itt igazán el le-
het lazulni. Tele van 
ez a vidék minden-
féle értékkel, szere-
tettel.

– Körülbelül egy 
hónappal ezelőtt 
tűzoltóknak állta-
tok...

– Konkrétan 24 
órára vállaltuk ezt 

be. Előtte voltunk már Szom-
bathelyen a kórházban gyere-
keknek játszani, ez a szolgálat is 
arról szólt, hogy felhívjuk a tár-
sadalom figyelmét: nem min-
den magától értetődő és termé-
szetes. Konkrétan egy genetikai 
hulladéknak éreztem magam a 
tűzoltók mellett. Mert ők tény-
leg odaérnek a balesethez, való-
ban kivágnak a kocsiból, ha kell 
pedig még a falon is átmennek. 
Hálás vagyok a sorsnak, hogy a 
zenekaron keresztül ilyeneket 
meg tudunk tenni – meg tud-
tuk mutatni, hogy az ő életük 
arról szól, hogy a mi életünket 
megmentsék. 

MUNTYÁN BERNADETT

NAGY BULIT CSINÁLT AZ OCHO MACHO
A Borsodi Fonó házigazdá-
jának is nevezhetnénk a Csík 
zenekart, hisz nevük már 
szinte egybefonódott a diós-
győri folkfesztivál nevével. 
Péntek este a 30. születésnap-
ját ünneplő zenekar nyitotta 
meg a fonó nagyszínpadát, 
a koncert előtt Csík Jánossal 
beszélgettünk.

– Milyen érzésekkel érkeztek 
újra Miskolcra?

– Nagyon sok kedves em-
lékem van a Diósgyőri várral 
kapcsolatban. Hosszú évek óta 
mindig megjelenünk itt, hol 
így, hol úgy. Azért is fontos, 
hogy megint itt lehetünk, mert 
30 éve működik a Csík zene-
kar, és egyfajta ünneplés lehet 
ez számunkra. Most az itteni-
ekkel is szeretnénk ezt megün-
nepelni.

– Karácsony Jánossal fognak 
együtt zenélni. Hogy jött az öt-
let?

– Presser Gáborral több kö-
zös produkciónk is volt, in-
nen jött a gondolat, mi lenne, 
ha vele is megpróbálnánk ha-

sonlót. Egyszer egy Syma csar-
nokbeli budapesti évzáró mű-
sorunkon vendégeink voltak, 
akkor indult el egy hosszabb 
együttműködés közöttünk.

– Mit a véleménye Borsodi 
Fonóról?

– Sok évvel ezelőtt, még 
anno a várban lévő színpadon 
is játszottunk. A fonó teljes 
mértékben megőrizte népzenei 
jellegét, bár számos zenekar és 
stílus járt már itt. Népzenész-
ként persze nosztalgiával em-
lékszem azokra az igazi jó tör-
ténetekre, melyek kifejezetten 
a népzenéhez kapcsolódtak. 
Mindig hatalmas várakozás-
sal, bizalommal jövünk ide. 

Tudjuk, hogy Diósgyőrben ha-
talmas koncert, és fantasztikus 
hangulat vár ránk.

– Hogy alakul a további 
programjuk?

– Két-három hete jártunk 
Erdélyben, Csíkszeredában, és 
júniusban is visszamegyünk 
még, Tusnádfürdőbe. Kecske-
méten június 23-án lesz egy 
nagy lélegzetű 30 éves koncer-
tünk, ott alakult meg a Csík 
zenekar. A szimfonikus ze-
nekartól kezdve, Kiss Tiboron 
(Quimby) át a táncosokig min-
denki ott lesz. Idén nyáron ke-
vesebbet leszünk Pesten, ott az 
évzáró nagykoncertjeink lesz-
nek majd.                                M. B.

„Miskolcon mindig fantasztikus 
hangulat vár ránk” 

RENGETEG FINOMSÁGGAL KÉSZÜLNEK AZ ÉTTERMEK
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Apróhirdetés
Ingyenes számítógépes tanfolyam! 
Korhatár 65 év. A kezdő és haladó tanfo-
lyamainkat elvégzők 60 órás nyelvtan-
folyamot kapnak ajándékba. Az aján-
dék átruházható! Tel: 742-485, Pannon 
Educatio Kft. E-001594/2017  
Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 
65 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók 
(műanyag, fa, alumínium), garázska-
puk cseréje óriási kedvezménnyel, tel-

jeskörű árnyékolástechnikával. Tel./fax: 
46/402-292, mobil: 30/336-5528, web: 
www.aluport.hupont.hu, bemutató-
terem: Miskolc, Bükk áruház I. emelet. 
Nyitva: h-p: 9–14 óráig, szo: 9–12 óráig.

Ács-, tetőfedő munkák, gipsz kar-
to no zás, lambé riázás, filagóriák, elő-
tetők, kerítések, kerti házak és egyéb 
famunkák készítése; Ve lux ablakok be-
építése, cseréje; íves fedések és hajlatok 
készítése; tetők szellőztetése. www.ke-
rekgyarto-acs.hu. Tel.: 06-20/460-6775.

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

Az akció érvényes: 
2018. 06. 09-től 2018. 06. 22-ig 

Cillitt Bang, vízkőoldó pump., 750 ml, 1065 Ft/l 799 Ft
Bref Power, Aktív Duo, 2x50 g 699 Ft
General fresh, légfissítő aer.,  
XXL, 400 ml, 998 Ft/l 399 Ft
Gillette Fusio, borotva gél, 200 ml, 4995 Ft/kg 999 Ft
Himalaya fogkrém, 100 ml, 9990 Ft/l 999 Ft
Szúnyog és kullancs riasztó, szilikon karkötő 349 Ft
Malizia Baby sampon, 300 ml, 996 Ft/l 299 Ft
Lenor öblítő, 1,360 l  
(spring, summer, sensitiv), 514 Ft/l 699 Ft
Krómozott polc, 4 részes 2499 Ft
Perlux foly. mosószer, 3 l, 299 Ft/l 899 Ft
Air Wick Freshmatic készülék, UT.,  
250 ml, 3996 Ft/l  999 Ft

Naptejek, napolajok (felnőtt, gyerek) érkeztek.
Divattáskák, férfitáskák, gurulós bevásárlókocsik,

Utazótáskák, strandtáskák,  
bevásárlószatyrok érkeztek.

77% az egyenletes díjfizetés mellett, nekik  
nincs többé kiugróan magas távhőszámla!
11 hónapon keresztül azonos összegű hődíj,  

a 12. hónapban elszámolás
• Tervezhetőbb családi költségvetés.

•  11 hónapon keresztül azonos összegű hődíj  
részszámlák.

•  Az összegben változatlanul érvényesül  
a rezsicsökkentés.

•  Az alapdíj és a használati melegvíz fizetésének módja  
változatlan.

Azok, akik a fűtött légköbméter alapján történő elszámo-
lásnál az egyenletes díjfizetést választották, az első rész-
számlát június 15-éig kapják meg. Ez magasabb összegű 
lesz, mint az ilyenkor megszokott „nyári” számla, viszont 
elmaradnak a kiugróan magas „téli” díjak, egész évben 
egyenletessé válik a díjfizetés.

A díjfizető egy elszámolási időszakon belül egyszer visszatérhet 
az egyenletes elszámolási módról a havi elszámolásra. Ezt az 
igényt a MIHŐ Kft a díjfizető írásos bejelentését követő máso-
dik hónaptól tudja érvényesíteni.

Bővebb információ:  
www.miho.hu l ugyfel@miho.hu
46/501-740  

Hirdetés

Hirdetés

Magyarország Kormányá-
nak 2017. augusztus 18. 
napján kihirdetett 263/2017. 
(VIII. 18.) Korm. rendelete 
lehetővé tette, hogy a tota-
litárius diktatúrák áldoza-
tai társadalombiztosítási és 
munkajogi helyzetének ren-
dezéséről szóló jogszabályok 
alapján azok a volt politikai 
elítéltek, akik ezt korábban 
a rájuk vonatkozó jogsza-
bályban meghatározott 
határidőig (legkésőbb 2012. 
március 30-ig) nem tették 
meg, nyugdíjrendezési ké-
relmüket 2017. augusztus 19. 
napjától előterjeszthessék.

Ez alapján nyugdíj-kiegé-
szítést igényelhetnek – töb-
bek között – azok, akiknek 
az elítélése az 1956-os forra-
dalommal és szabadságharc-
cal összefüggő elítélések or-
voslásáról rendelkező 1989. 
évi XXXVI. törvény, az 1945 
és 1963 közötti törvénysértő 
elítélések semmissé nyilvání-
tásáról szóló 1990. évi XXVI. 
törvény, vagy az 1963 és 1989 
között elkövetett egyes állam 
és közrend elleni bűncselek-
mények (pl. összeesküvés, lá-
zadás, izgatás, tiltott határát-
lépés, közösség megsértése, 
hatóság vagy hivatalos sze-

mély megsértése stb.) miatt 
történt elítélések semmissé 
nyilvánításáról szóló 1992. évi 
XI. törvény alapján semmis.

A kérelmet – lehetőség sze-
rint – az erre a célra rendsze-
resített adatlapon, a szükséges 
mellékletek csatolásával lehet 
benyújtani Budapest Főváros 
Kormányhivatala Gyámügyi 
és Igazságügyi Főosztályának 
Kárpótlási Osztályához  cí-
mezve, postai úton (1519 Bu-
dapest, Pf.: 575.) vagy szemé-
lyesen (1117 Budapest, Prielle 
Kornélia u. 4.; ügyfélfogadá-
si idő: hétfő, kedd, csütörtök: 
8.00-16.00, péntek: 8.00-14.00). 
Az adatlap és a kitöltést segí-
tő tájékoztató letöltető a hi-
vatal honlapjáról az alábbi 
linken: http://www.kormany-
hivatal.hu/hu/budapest/jara-
sok/totalitarius-diktaturak-al-
dozatai-nyugdijrendezes. A 
kérelem írásban, a kérelmező 
pontos személyes adatainak 
megadásával, a sérelem rövid 
leírásával és a sérelem elszenve-
désének tényét és időtartamát 
igazoló okiratok csatolásával is 
benyújtható. A nyugdíj-kiegé-
szítés saját és/vagy hozzátar-
tozói jogon igényelhető. Kér-
déseikkel a 06/70/590 7583-as 
telefonszámon Tamás János-
hoz is fordulhatnak. 

Nyugdíj-kiegészítés a 
diktatúrák áldozatainak

Miskolci olvasónk levelében azt írja, hogy vizet szeretne be-
vezetni hétvégi házába. Ez csak úgy történhet, hogy a szom-
szédos telken vezetik át a csöveket. Szomszédja azonban ezt 
csak akkor engedi, ha szerződésben rögzítik a szabályokat. 
Kérdezi, hogy milyen módon történhet meg a szomszéd te-
lek használata?

A telki szolgalom ingat-
lan-nyilvántartási bejegyezése 
a felek által kötött, ügyvéd által 
ellenjegyzett szerződésben le-
hetséges. Ezen kívül, olvasónk 
esetében, szükséges egy földmé-
rő által készített vázrajz, mely a 

műtárgy nyomvonalát rögzíti. 
Ezeket az iratokat be kell nyúj-
tani a földhivatalhoz. Ez alapján 
történik meg a földhivatali be-
jegyzés. Ennek során a jogosulti 
telek az uralkodó telek, a köte-
lezetti telek a szolgáló telek lesz.

Telki szolgalom alapján va-
lamely ingatlan mindenko-
ri birtokosa más ingatlanát 
meghatározott terjedelemben 
használhatja, vagy követelhe-
ti, hogy a szolgalommal terhelt 
ingatlan birtokosa a jogosultsá-
gából egyébként folyó valamely 
magatartástól tartózkodjék.

Telki szolgalmat lehet alapí-
tani átjárás, vízellátás és vízel-
vezetés, pince létesítése, veze-
tékoszlopok elhelyezése, épület 
megtámasztása céljára vagy a 
jogosult számára előnyös más 
hasonló célra. Ha valamely 
föld nincs összekötve megfele-

lő közúttal, 
a szomszé-
dok kötele-
sek tűrni, hogy 
a jogosult föld-
jeiken átjárjon. 
A telki szolga-
lom tartalma lehet valamilyen 
használat, vagy éppen attól 
való tartózkodás. A használat 
terjedelme a telki szolgalom-
hoz igazodik. Mértékét első-
sorban a felek megállapodása, 
ennek hiányában bírósági ítélet 
határozza meg.

DR. STRASSBURGER GYULA  
ÜGYVÉD

A MIVÍZ Kft. (3527 Miskolc, József Attila út 78.) helyett eljáró 
GEON System Kft. (3530 Miskolc, Görgey A. u. 8. F/4.) kérel-
mére indult, a Miskolc 11014/2 hrsz. alatti szenny víztisztító tele-
pen tervezett nem veszélyes folyékony hulladék ártalmatlanítása 
kapcsán, a területi környezetvédelmi hatóság (B.-A.-Z. Megyei 
Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály – 3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) 
a folyamatban volt előzetes vizsgálati eljárást lezárta.  Határo-
zatában megállapította, hogy az előzetes vizsgálati dokumen-
tációban foglaltak megvalósításához környezeti hatásvizsgálat 
lefolytatása nem szükséges, továbbá rögzítette, hogy az előzetes 
vizsgálati dokumentációban foglaltak megvalósítása egységes 
környezethasználati engedély köteles. A határozat teljes szövege 
– előzetes egyeztetést követően – 2018. június 25-ig megtekint-
hető a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Miskolc Járási Hivatal 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán (Miskolc, 
Mindszent tér 4. sz.), valamint Miskolc Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatalának Építési és Környezetvédelmi Osztályán 
(Miskolc, Városház tér 8. sz.) ügyfélfogadási időben.

A JOGÁSZ VÁLASZOL

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY

Szolgalmi jog

MISKOLCI ELADÓ INGATLAN
A Miskolc Holding Zrt. kétfordulós versenyeztetési eljárás  

(nyílt írásos ajánlattétel + versenytárgyalás) útján történő  
értékesítésre meghirdeti 2018. június 21-i beadási határidővel  

az alábbi miskolci ingatlant:

Az ingatlanról és az értékesítési eljárásról bővebb tájékoztatás  
a www.ingatlangazdalkodas.miskolcholding.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. 

Cím  
(Jelleg)

Alapterület  
(m2)

Minimális  
bruttó 

ajánlati ár (Ft)

Győri u. 17. (13) 
(gazdasági épület, udvar) 

45178 hrsz

telek: 828 m2

épület: 142 m2 19 700 000



A 2015-ös év forró nyarán, a Diósgyőri várban, az újjáépített 
lovagteremben, Sári István főépítész úr, az Országos Főépíté-
szi Konferencia zárásaként nagyívű előadást tartott: „A múlt 
üzenete a jövőnek” címmel. Vetített képes előadását, az élet-
mű-díjas főépítész, a büszke nagyapa, legkisebb unokájának 
fotójával zárta. A kis lurkó büszkén feszített babaruhájában, 
melyen a felirat így szólt: „Diósgyőrinek születni kell”. 

A Főépítész Úr, nekünk 
mégiscsak inkább Sári Pista, 
sokszor és büszkén emleget-
te édesapját, nagyapját, mint 
diósgyőri építőmestereket, 
mondván, hogy pályaválasztá-
sa eleve determinált volt, az-
által, hogy az építészeti rajzot, 
„apanyelvként” örökölte, bele-
született a szakmába.

Mivel Miskolcon nem volt 
szakmai képzés, ezért középis-
kolai tanulmányait, a nagyhí-
rű budapesti Ybl Miklós Épí-
tőipari Technikumban végezte. 
Pályáját budapesti tervező iro-
dákban kezdte, de néhány év 
után hazatért szülővárosába, 
vagy ahogy ő fogalmazott: „Di-
ósgyőr-Miskolcra”.

Diósgyőri-Miskolci korsza-
kában, amely több mint húsz 
évig tartott, az „S házak” 10. 
emeleti lakásából, naponta ki-
tekintve a Diósgyőri vár és a 
Bükk fenséges látványával élt. 
Ez a látvány beleégett a reti-
nájába. Bárhol fordult meg az 
országban, főépítészként, bu-
dapesti lakosként is, dolgo-
zó szobája falát egy hatalmas 
fotó díszítette, a Diósgyőri vár 
és a Bükk gyönyörű képével, a 
pályázati és várostörténeti ké-
pek és fotók között, mint egy 
ikon, egy szent kép, uralta a 
szobát.

Sári Pista nagy bajvívó volt. 
Az elmúlt ötven év alatt, más-
fél száz pályázatot készített és 
ebből minden harmadik pá-
lyamunka díjazott vagy díj-
nyertes lett. Erről maga vall, 
a „Az élettársam, a tervpályá-
zat” című, szakmai, közéleti 
írásában. Ezeket a pályáza-
tokat, építészeti-, városépíté-
szeti, szellemi lovagi tornák-
nak tekintette. Hiába óvta 
Frank Lloyd Wright és Ma-
kovecz Imre is az ifjú építész 
nemzedékeket, hogy óvakod-
janak a tervpályázatoktól, 
mert a zsűri mindig közép-
szerű, Pistát ez sohasem ér-
dekelte. A feladat, a várható 
pályázók, bajvívó társak, an-
nál inkább. 

Pályázatai közül - bármilyen 
lehetetlennek tűnő vállalkozás 
is - úgy érzem, három pályá-
zatot ki kell emelnem, melyek 
egyfajta mérföldkőnek számí-
tottak későbbi munkásságá-
ban. 

Az első, az 1981-ben, Bodo-
nyi Csaba és Ferencz István-
nal közösen készített „A Varsói 
Konfrontáció”, mely a Lengyel 
Építőművész Szövetség nagy-
díját nyerte el és egy új gondol-
kodásmódot, szemléletváltást 
hozott, a hazai várostervezési 
szemléletbe is. Úgy gondolom, 
hogy ez az új gondolkodási 
mód volt a Miskolci Építész-
műhely legfontosabb sajátos-
sága és eredménye. 

A másik kiemelt pályázat, 
a ’90-es évek első éveiből, „A 
Soproni Lövérek táji és épí-
tészeti értékeinek megőrzése 
és továbbfejlesztése országos 
tervpályázat” volt. A tervpá-
lyázat alapkérdése, a várostól 
korábban vasfüggönnyel el-
zárt területek újbóli bekap-
csolása a város vérkeringésé-
be. Ennek a tervpályázatnak 
az első díja is inspirálhatta 
Sári Pistát arra, hogy meg-
pályázza a „Hűség Városá-
nak” főépítészi állását, me-
lyet el is nyert. A harmadik 
ilyen tervpályázat, amit ki 
kell emelnem, az a 2001-es 
„Csepel-Északi Szigetcsúcs 
beépítésének tervpályázata”, 
melyet ő maga is úgy érté-
kelt, hogy az utóbbi évtize-
dek egyik legizgalmasabb 
és legfontosabb városépíté-
szeti pályázata volt. A pá-
lyázati kiírás sugallata és a 
többi pályamunkában meg-
fogalmazott „Csepel-szi-
geti Manhattan” helyett mi 
Észak-Csepelt, mint a Duna 
vízére épült várost vizio-
náltuk. Pályázatunk annyi-

ra meglepte a bíráló bizott-
ságot, hogy tán zavarában 
első díjjal jutalmazta pálya-
munkánkat, amit aztán an-
nak rendje és módja szerint 
a Pilvax kávéházban ünne-
peltünk meg kitűnő munka-
társainkkal. 

Pályázó kedvéhez hatalmas 
munkabírás párosult és erre a 
legjellemzőbb példa a Nemzeti 
Színház helykijelölési tervpá-
lyázata, ahol egyedül, szabad-
kézzel, rendkívül látványos és 
lényegre törő előadásmóddal 
végig rajzolta a Madách térre 
javasolt pályamunkáját, mely a 
nagyszámú és rangos pályáza-
tok között megosztott első díj-
ban részesült. 

Külön szólnék a „nem hi-
vatalos munkahelyekről”, az 
Északterv melletti Sajó kis-
vendéglőről, a legendás di-
ósgyőri Bányászról, és kert-
helyiségéről, a soproni 
Gyógygödörről, és az Adria 
parti konobákról, ahol ezek a 
pályázatok „érlelődtek”. Szá-
raz fehér bor mellett, szódával 
hígítva, ahogy ezt a szakma 
mestereitől, többek közt Plesz 
Antaltól is tanultuk. 

Pista, Sopron után elvállalta 
a királyi város, Esztergom fő-
építészségét, majd később Pest-
erzsébet főépítésze lett. Ebben 
a minőségében kereste meg az 
akkor megromlott egészségi 
állapotban lévő Mestert, Ma-
kovecz Imrét, hogy Pesterzsé-
beten épüljön fel Budapest első 
Makovecz temploma. 

Még számos, fontos dolgod-
ról, közös dolgainkról nem ír-

tam, de már így is úgy érzem, 
hogy fecsegés lenne tovább 
folytatnom emlékeimet, emlé-
keinket. 

Úgy vagyok vele, úgy ér-
zem, hogy még mindig ott 
ülsz a Ferenc téren, kényel-
mes bőr foteledben és vég 
nélkül, befejezhetetlenül be-
szélgetünk. Nem tudok tő-
led elbúcsúzni Pista, mert 
Te túlságos élsz! És úgy hi-
szem, nagyon sokan vagyunk 
így ezzel, családtagok, bará-
tok, munkatársak, ismerősök. 
Maradj is közöttünk így és 
üzenj nekünk a végtelen ten-
gerpartjáról, történeteiddel, 
humoroddal, emberségeddel! 
És mi, akik itt maradtunk, 
megiszunk közben egy-pár 
pohár száraz fehér bort egy 
kis szódával, csak kevéssel, 
épphogy megzavarva, ahogy 
te mondanád, nagyapád után 
szabadon, Rád gondolva. 

A szavak nehéz világában se-
gítségül Pilinszky János sorait 
hívom: 

„…Tudtuk, hogy ki vagy, 
de talán nem eléggé. Mit szá-
mít? Ez a mi veszteségünk 
és nem a Tiéd. Méltó hát, 
hogy vesztesek módjára bú-
csúzunk Tőled. Szeretetünk 
és megrendülésünk persze 
most mást jelent, mint jelen-
tett volna életedben. Többet 
jelent. Így búcsúztatunk, így 
ölelünk át.”

Úgy köszönök el, ahogy a 
Ferenc téren is mindig: Vi-
szontlátásra Pista barátom!

VISZLAI JÓZSEF 
YBL DÍJAS ÉPÍTÉSZ
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A Miskolci Gráciák Egye-
sület ismét tehetséggon-
dozó pályázatot hirdet, a 
2018/19-es tanévben is pá-
lyázhatnak náluk támoga-
tásra szociálisan rászoruló, 
tanulni vágyó, tehetséges 
fiatalok.

Az egyesület 2015 tavaszán 
indította el tehetséggondo-
zó tevékenységét. Ennek ke-
retében szociálisan rászoru-
ló, tanulni vágyó, tehetséges 
fiatalok számára nyújtanak 

pénzbeli támogatást. A sike-
res pályázók számára az ösz-
szeget a tanév során havonta, 
összesen tíz alkalommal fo-
lyósítják. 

– Nagyon örülünk, hogy 
negyedik alkalommal is meg-
hirdethettük ezt a tehetség-
gondozó pályázatot – mondta 
el sajtótájékoztatóján Pelczné 
Gáll Ildikó, a Miskolci Gráci-
ák Egyesület elnöke. Nagy az 
érdeklődés a program iránt, 
ami azt jelenti, sok tehetséges 
fiatal van a városban. – Sajnos 

mindig vannak olyan diákok, 
akik nem nyerik el a támoga-
tást, de egyszeri segítséget, ka-
rácsony környékén számukra 
is tudunk nyújtani – emelte ki 
Pelczné Gáll Ildikó.

Feltétel a jó tanulmányi 
eredmény - minimum 4-es 
átlag a középiskolásoknál 
- az egyetemistáknál pedig 
szükséges egy igazolt nyelv-
vizsga. A másik kikötés, hogy 
a minimálbér alatt legyen az 
érintett család egy főre eső 
jövedelme. Fontos, hogy a 
pályázatot benyújtó fiata-
lok igazolni tudják tehetsé-
güket: legyen az művészeti, 
vagy sport-adottság. A 10-19 
éves korosztály számára két 
ajánlólevél is szükséges. Az 
egyik az osztályfőnököktől, 
a másik pedig a mesterektől, 
edzőktől. Az egyetemistáktól 
motivációs levelet kérnek. Az 
egyesület legfőbb célja, hogy 
ezzel is segítsenek itt tartani 
a megyében a tehetséges fia-
talokat. 

A pályázat keretében nem 
csupán pénzbeli támoga-
táshoz juthatnak a tehetsé-
ges fiatalok, hanem egy-egy 
mentor is végigkíséri majd a 
tanévüket. 

Az első kategóriában azon 
10 és 19 év közötti alap vagy 
középfokú képzésben résztve-
vő diákok pályázhatnak, akik 
rendelkeznek állandó mis-
kolci lakhellyel, és miskolci 
oktatási intézmény tanulói. 
A kategória két nyertese tíz 
hónapon keresztül részesül 

majd havi 15 ezer forint tá-
mogatásban.

A másik kategóriában 18 és 
26 év közötti első diplomáju-
kat szerző hallgatók pályáz-
hatnak, ha a Miskolci Egye-
temen vagy annak valamelyik 
társintézményében végzik fel-
sőfokú tanulmányaikat. Fon-
tos, hogy a pályázatot beadó 
hallgatók megyei lakosok le-
gyenek. A kategória két nyer-
tese tíz hónapon keresztül 
részesül majd havi 30 ezer fo-
rint támogatásban. 

A pályázatot ajánlott kül-
demény formájában az alábbi 
címen lehet benyújtani: Mis-
kolci Gráciák Egyesület, 3525 
Miskolc, Mátyás király u. 13. 
szám, 4. em. 2. ajtó. A pályázó-
kat arra kérik, tüntessék fel sa-
ját email, vagy postai értesíté-
si címüket és telefonszámukat 
a benyújtott pályázatokon. A 
pályázat benyújtásának határ-
ideje: augusztus 20. A pályá-
zat részletes leírása megtalál-
ható a http://miskolcigraciak.
hu honlapon. 

„LEGFŐBB CÉL, HOGY  
A MEGYÉBEN MARADJANAK!” 

SÁRI ISTVÁN ÉPÍTÉSZ-VÁROSTERVEZŐ EMLÉKÉRE 1945-2018

Diósgyőrinek születni kell (minden mást választhatsz)

Tehetséggondozó pályázat fiataloknak



Fantasztikus bravúrral, 2-1-re 
verte a bajnok Videoton csa-
patát szombat este a DVTK a 
diósgyőri stadionban. Mivel a 
többi érintett mérkőzés is szá-
munkra kedvezően alakult, a 
DVTK nem esett ki, a követ-
kező szezonban is az élvonal-
ban folytathatja!

Amint az várható volt, a Di-
ósgyőr folyamatosan táma-
dott, nyomta a Videotont, a 
játékosok minden labdának 
utánamentek, de az első félidő-
ben nem alakult ki komolyabb 
helyzet. A második félidőben 
kiegyenlítettebb volt a játék, a 
Videoton is vezetett veszélyes 
támadásokat.

A 66. percben aztán végre 
megszületett a DVTK veze-

tő gólja: egy 
szöglettel felé-
rő, balos sza-
badrúgásnál, 
Hasani beadá-
sára Dušan 
Brković emel-
kedett a leg-
magasabbra, 
és a vendé-
gek kapujának 
hosszú alsó 
sarkába csú-
szatta a labdát (1-0).

Nem sokáig örülhettünk, tíz 
perc múlva jött a válasz: a 76. 
percben egy előrevágott labdá-
val Stefan Šćepović iramodott 
meg, és a túlságosan kint álló 
Rados fölött, szép mozdulat-
tal a diósgyőri kapuba emelt 
(1-1).

A DVTK-
nak minden-
képpen győz-
nie kellett, 
hogy esélye le-

gyen bennmaradni az élvonal-
ban, Fernando Fernandez a pá-
lyára küldte Bacsa Patrikot majd 
Makrai Gábort is. Ez jó húzás-
nak bizonyult, a 87 percben 
Eperjesi hosszú índítását Mak-
rai ügyesen lekezelte, majd a Vi-
deoton kapusa mellett, higgad-
tan értékesítette a ziccert 2-1).

Ez maradt a végeredmény, 
győzött tehát a Diósgyőr, közben 
azonban három másik mérkőzés 
eredményeit is figyelniük kellett 
a szurkolóknak. A Balmazújvá-
ros heroikus küzdelmet vívott az 
FTC-vel, de a 3-3-as döntetlen is 
kevés volt számára, hogy benn-
maradjon az élvonalban, mivel a 
DVTK-nak több a győzelme. A 
Honvéd 3-0-ra verte a Vasast, így 
az angyalföldi csapat lett a má-
sik együttes, amelynek búcsúznia 
kellett az élvonaltól.

Évzáró ünnepélyt tartott 
szerdán az MVSI a Művé-
szetek Házában. Az elmúlt 
év értékelése mellett sport-
áganként díjazták azokat 
az utánpótlás sportolókat 
is, akik magyar és nemzet-
közi versenyeken a legjob-
ban teljesítettek az elmúlt 
esztendőben.

 – Szeptemberben ünne-
peljük intézményünk fennál-
lásának huszadik évforduló-
ját. Úgy gondolom, egy olyan 
sportszervezetté váltunk, 
amely nemcsak Miskolcon, 
hanem országos szinten is na-
gyon komoly utánpótlás-ne-
velő intézetnek számít, a maga 
több mint ezeregyszáz sporto-
lójával. Az eredményeket te-
kintve ki kell emelnünk az Ifjú-
sági Olimpiai Fesztivált, ahol 
hat versenyzőnk indult, két ju-

dos, egy úszó és három atléta. 
Négy érem született, valamint 
egy nyolcadik és egy hatodik 
hely. Feczkó Csanád megnyer-
te a fesztivált, Faragó Petra har-
madik lett, Vécsei Réka pedig 
csapatban és egyéniben szer-
zett ezüstérmet – mondta el 
köszöntőjében Illyés Miklós, 
az MVSI ügyvezetője. 

Deák-Bárdos Mihály szak-
mai vezető kiemelte, a spor-
tiskola mind létszámában, 
mind eredményeiben folya-

matosan fejlődő intézmény. – 
Biztató jövőről beszélhetünk, 
idén több mint száz országos 
bajnoki és diákolimpiai baj-
noki címet szereztek sporto-
lóink. Különböző fejleszté-
sek és beruházások állnak a 
hátunk mögött – ide tartozik 
például a Zrínyi Ilona Gim-
názium tornaterme, a Diós-
győri Nagy Lajos Király Ál-
talános Iskolában pedig egy 
multifunkciós pályát adtunk 
át. Mindez a záloga lehet an-
nak, hogy a jövőben is ugyan-
ilyen eredményesek legyünk. 
Bízunk benne, hogy sok nö-
vendékünkből lesz élsportoló, 
jelenleg öt-hat válogatott ver-
senyzőnk van korosztályos 
szinten különböző sportágak-
ban – hangsúlyozta. 

Az évzáró ünnepélyen 
tárgyjutalommal, vásárlá-
si utalvánnyal és oklevéllel 
jutalmazták a legjobb ver-
senyzőket.
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„Ezek a szurkolók, ez a város,  
ez a stadion megérdemelte!”

Szezonzáró évértékelőt 
tartottak a DVTK Jeges-
medvék szerdán délután. 
Egri István klubelnök úgy 
fogalmazott, ez a szezon 
volt a legsikeresebb, amióta 
2006-ban megépült a Jég-
csarnok.

Mint mondta, négy fronton 
állt helyt a csapat: a Visegrád 
Kupában, a Kontinentális 
Kupában, az Erste Ligában és 
a Magyar Kupában. A négy 
kupából egyet megnyertek, 
háromban pedig döntőztek. 
Összesen 77 tétmérkőzést 
játszottak. Egri István kiemel-
te, 2006 óta több mint egy-

milliárd forint értékű fejlesz-
tést valósítottak meg. Két új 
lelátó megépítését tervezik, 
hogy még több néző járhas-
son a mérkőzésekre. 

Csöbör Katalin országgyű-
lési képviselő gratulált a sike-
rekhez. Mint mondta, nagyon 
fontos az együttműködés, hi-

szen ezek a sikerek mindany-
nyiunk sikerei. – Támogas-
suk és szurkoljunk tovább a 
Jegesmedvéknek, a DVTK-
nak, mert a DVTK a miénk – 

hangsúlyozta a képviselő. Kiss 
János alpolgármester úgy fo-
galmazott, a Jegesmedvék di-
csőséget hoztak a városnak, 
sok örömet a szurkolóknak 
és jó példát mutatnak a mis-
kolci fiataloknak. Felidézte, 
hogy a miskolci jégkorong-
csapat 1978-ban indult Mis-
kolci Kinizsi néven. – Ha az 
alapítónak, annak idején azt 
mondták volna, hogy egyszer 
háromszoros magyar bajnok 
lesz a csapat, lehet, hogy nem 

hitte volna el – fogalmazott 
Kiss János. 

Sipos Levente, a Magyar 
Jégkorong Szövetség főtitká-
ra elmondta, a DVTK Jeges-
medvék szereplése a Visegrád 
Kupában annyira meggyő-
ző és átütő volt, hogy bizo-
nyította: a magyar jégkorong 
megérett arra, hogy a szlovák 
ligában szerepeljen. Semmi 
akadályát nem látom annak, 
hogy ez a projekt el tudjon in-

dulni, hogy a MAC Budapest 
és a DVTK Jegesmedvék részt 
tudjanak venni a ligában, sem 
a mi részünkről, sem pedig a 
szlovák oldalról – hangoztatta 
a főtitkár.

– Szeretnék gratulálni a je-
lenlévőknek is, mert tudom, 
milyen sokan szorítottak ne-
künk ebben a nehéz hely-
zetben. Ma láttam először 
egy ahhoz hasonló csapatot, 
amilyet jövőre is szeretnék 
látni, bátran, agresszíven, 
az ellenfél térfelén letámad-
va játszottunk. Sok helyzetet 
alakítottunk ki, pedig a baj-
nokcsapat elen léptünk pályára. Mindkét 16-oson belül kel-
lően agresszívek voltunk, talán megérdemeltük volna, hogy 
hamarabb eldöntsük a mérkőzést. Büszke vagyok a játéko-
sokra, a DVTK megérdemli, hogy első osztályú csapata le-
gyen. És köszönetet szeretnék mondani a stábtagoknak is, 
hiszen nemcsak a játékosok, a vezetőedző, hanem mindenki 
munkája kellett a sikerhez. 

Amikor egy hónapja átvettük a csapat irányítását, felmér-
tük a játékosokat, és azt láttuk, hogy az önbizalom terén vol-
tak a legnagyobb hiányosságok. A csapaton belüli hangulat 
sem volt megfelelő, ezeket kellett a leginkább fejleszteni.

Büszke vagyok a játékosokra, hiszen kemény munkát vé-
geztek. Ilyen helyzetben nehéz gyorsan megváltoztatni a gon-
dolkodásmódot, látni lehetett az arcukon, a testbeszédükön, 
hogy mekkorát változtak. Ezen kívül taktikai téren is előre 
léptünk, de az ehhez hasonló mindent eldöntő mérkőzése-
ken az a legfontosabb, hogy rendben legyen a fejed, és szív-
vel-lélekkel játsszál. És persze szükség volt a drukkerekre is. 
Köszönöm a szurkolók támogatását, mindig csodálatos érzés 
telt ház előtt játszani. 

Hét közben csak arra készültünk, hogy nyerjünk, majd 
várjuk a többi eredményt. Nem volt könnyebb helyzetben a 
Haladás - bár ők végül nyertek -, a Vasas és a Balmazújvá-
ros sem. Szerencsére úgy alakult a többi eredmény, hogy mi 
maradtunk benn. Életem eddigi legjobb születésnapja, ha-
talmas ajándékot kaptam az élettől ezzel a sikerrel.

FERNANDO FERNANDEZ 
VEZETŐEDZŐ

AZ ÉLVONALBAN FOLYTATHATJA A DIÓSGYŐR

ÉVÉRTÉKELŐ A JEGESMEDVÉKNÉL 

„Életem eddigi legjobb 
születésnapja!”

Évet zárt az MVSI - díjazták  
a legjobb sportolókat A következő szezontól a szlovák  

ligában folytathatják a Macik
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Apróhirdetés
Borsod megyét, úthálózatát, tele-
püléseit ismerő, felhasználó szintű szá-
mítógépes ismerettel logisztikus mun-
katársat keresünk. Az önéletrajzokat a 
munkaero.borsod@gmail.com email cí-
men várjuk.

Személyszállító gépjárművek mosá-
sára, takarítására keresünk munkatársat, 
minimum 6 órai foglalkoztatásra Mis-

kolc központi telephelyre. Az önéletraj-
zokat a munkaero.borsod@gmail.com 
email címen várjuk.

„B” kategóriás jogosítvánnyal rendel-
kező, megbízható nyugdíjas gépjármű-
vezetőt keresünk 9 fős kisbusz vezetésére 
Miskolcra, és több Borsod megyei telep-
helyre. Az önéletrajzokat a munkaero.
borsod@gmail.com email címen várjuk.

„B” kategóriás jogosítvánnyal ren-
delkező, megbízható gépjárműveze-

tőt keresünk 9 fős kisbusz vezetésére 
Miskolcra, és több Borsod megyei te-
lephelyre mellékállásban. Az önéletraj-
zokat a munkaero.borsod@gmail.com 
email címen várjuk.

Számítógépes képesítéssel és ma-
gabiztos tudással, adatrögzítő feladat-
körbe keresünk pontos, precíz, önál-
ló munkára munkatársat. Részletes 
önéletrajzot várunk a munkaero.bor-
sod@gmail.com e-mail címre. 

POROSZKAI ÉTTEREM-PIZZÉRIA
Miskolctól csak 16 kilométerre

www.poroszkai.hu
facebook: Poroszkai Étterem – Pizzéria

Gesztely, Petőfi utca 11. 
Tel.: (46) 450 061, (30) 945 1329



Ropogós friss zöldségekkel 
és salátákkal, gyümölcsle-
vekkel, levendulával, nap-
sugaras játszóházzal, Apák 
napi kvízzel, a Diósgyőri 
várba szóló nyereménybelé-
pőkkel, a Drót Bisztró kü-
lönlegességeivel közeledik 
a leghosszabb nappali nap 
felé a soron következő Mis-
kolci Termelői Nap június 
17-én, vasárnap délelőtt 9 
óra és délután 1 óra között 
az Erzsébet téren.

Nap mint nap – egyrészt 
a nyári napforduló, amikor 

leghosszabb a nappal, más-
részt június 17-e, amikor az 
Apák napját ünnepeljük. És 
mit várhatnak a látogatók a 
Miskolci Termelői Napon az 
élet napos oldalán? 

Könnyed nyári dallamo-
kat játszik a Miskolci Erkel 
Ferenc Rézfúvós Quintett, az 
„Apahajóra” a Miskolci Egye-
tem Bölcsészettudományi 
Karának Alkalmazott Tár-
sadalomtudományok Inté-
zetével lehet majd felszállni, 
ahol kiderül, hogy mit tud-
nak a gyerekek az édesapák-
ról, és mit kedvelnek bennük. 

Méréseket és érdekes tudo-
mányos kísérleteket kínál a 
Miskolci Egyetem Műszaki 
Anyagtudományi Kar MA-
Kadémiája. Nap-Hold pör-
gettyű, napraforgó virág ké-
szíthető az ERKE Közhasznú 
Egyesület kézműves játszó-
házban. A naptárban pedig a 
termelői nap legjobb pillana-
tait lehet „rendezgetni”.

A különleges napon a szer-
vezők vitorlát is bontanak: a 
legnépszerűbb kétszemélyes 
vitorlás hajó tekinthető meg 
a helyszínen, amelyet a július 
6-a és július 8-a között meg-
rendezendő Expert-fps Vi-
torlás Kupán ki is lehet majd 
próbálni.

Végül ki lesz a napos? A 
Drót Bisztró. Kivételes ajánla-
tuk a termelői napra: tepertős 
pogácsa bőrös malaccsászár-
ral, lilahagyma lekvárral, ba-
zsalikomos paradicsomragu-
val, valamint sajtos pogácsa 
bazsalikomos csirkemell filé-
vel, zöldségekkel és házi remu-
lád mártással. Mindezt megte-
tőzve egy pohár fröccsel.

Az MVK Zrt. munkatársai 
június 11-21. között a Ma-
lomszög utca – Felső-Majláth 

szakaszon napközben a vil-
lamosmegállókat fogják tisz-
títani. Az esetleges zajhatás 

és porszennyeződés miatt az 
utazók szíves megértését ké-
rik.

Tanévzáró rendezvényé-
hez érkezett a Miskolc ön-
kormányzata által szervezett 
„Legyen eszed” elnevezésű, 
ifjúságfejlesztő és bűnmegelő-
zési programsorozat. 

Hétfőn délután az Andrássy 
Gyula Gépipari Szakgimnázi-
um és Szakkollégium, a Kandó 
Kálmán Informatikai Szakgim-
názium valamint a Szemere 
Bertalan Szakgimnázium, Szak-
középiskola és Kollégium diák-
jai küzdhettek meg egymással az 
önkormányzat jutalomjátékán: a 
házi lézerharc bajnokságon.

– Ez egy kábítószer-ellenes 
projektnek indult, de három év 

alatt komplex ifjúságfejleszté-
si programmá nőtte ki magát – 
mondta el köszöntőjében Kiss 
János alpolgármester. Fel kíván-
ták hívni a fiatalok figyelmét a 
kábítószer veszélyeire, de aztán 
úgy gondolták, ez önmagában 
nem elég: rájöttek, hogy inkább 

alternatívát kell kínálni számuk-
ra. – Meg akarjuk nekik mutat-
ni, hogy az igazi világ a kábító-
szeren kívül van. Ezt úgy tudjuk 
számukra a legjobban bemutat-
ni, ha szórakoztató és egyben ta-
nulságos programokat szerve-
zünk – hangoztatta Kiss János.
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Hirdetés

Június 10-én, 16.30 órai 
kezdettel, a Miskolc Televízió 
HívőSzó című műsorában a 
Martin-kertvárosi római ka-
tolikus templomból közve-
títenek búcsúi szentmisét. 
Bemutatja: Pásztor Zoltán, a 
kassai érsek magyar ügyekkel 
megbízott püspöki helynöke.

Szombaton, 9-én a Versba-
rátok Köre Wass Albert műso-
rát a Millenniumi-teremben 
rendezik meg 17 órai kezdet-
tel. A martin-kertvárosi temp-

lom Jézus Szíve-búcsújára 10-
én, a 11 órai szentmisén kerül 
sor, amelyet Pásztor Zoltán, a 
Kassai Egyházmegye püspöki 
helynöke mutat be. Ezen a na-
pon lesz a mezőkövesdi Szív-
búcsú is, a 10 órakor kezdődő 
szentmisét Fábry Kornél atya 
mutatja be. Ezen a napon a 
negyed 12 órai szentmisén a 
Minorita-templomban Miko-
lai Vince főesperes, diósgyőri 
plébános szolgáltatja ki a bér-
málás szentségét a fiatalok-

nak. Június 16-án, szombaton 
10 órakor az egri baziliká-
ban Ternyák Csaba egri érsek 
Pintér Bálint, Soltész Ádám, 
Resch András és Resch Ta-
más ötödéves papnövendé-
keket diakónussá, Czókoly 
Sándor és Drahos Dávid dia-
kónusokat pedig pappá szen-
teli. Ebben a tanévben utoljá-
ra június 17-én, vasárnap lesz 
mocorgós szentmise a Mil-
lenniumi-teremben 16 órától 
a kisgyermekes családoknak.

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

Takarítás a villamosmegállókban
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Ha nem kapják meg időben lapunkat, ha terjesztési problémát tapasztalnak, 
kérjük, jelezzék ezt a 30/352-8040-es telefonszámon, hétfőtől péntekig, 9-17 
óra között.

Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesztősé-
günk címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A borítékra ír-
ják rá: „Mindenkit érhet jogeset”. E-mail: info@mikom.hu. Dr. 
Strassburger Gyula és dr. Tulipán Péter ügyvéd írásban válaszol!

MINDENKIT ÉRHET JOGESET

Barátok, kollégák, írótársak köszöntötték június 5-én, a Szabó Lőrinc Könyvtárban a 70 éves Fecske Csabát. A József Attila, 
Szabó Lőrinc és Nívó díjas költő négy évtizede alkot, s ma sem pihen, az Ünnepi Könyvhétre újabb műve jelent meg. Cs. Varga 
István irodalomtörténész úgy fogalmazott: Fecske Csaba márciusi ifjúnak született, meseszép szülőfalujában már a betűve-
téssel jött a versírás. Hozzá szegődött a gyalogjáró múzsa, a Musa pedestris, Miskolcon szárnyas Pegazusra pattant és alkotta 
verseit, köteteit. Papp Ferenc kulturális főtanácsos köszöntőjében arról szólt, hogy Fecske Csaba végleg beírta nevét a megye 
irodalomtörténetébe.                                                                                                                                                            FOTÓ: VÉGH CSABA

FECSKE CSABÁT KÖSZÖNTÖTTÉK 

Nyári rendezvények
1

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben 
néhány sikeres, miskolci rendezvény neveit rej-
tettük el. Kérjük, a megfejtéseket együtt, egy 
levélben vagy e-mailben, legkésőbb 2018. júli-
us 4-én éjfélig juttassák el szerkesztőségünkbe 
(3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.) vagy az info@
mikom.hu e-mail címre. A helyes megfejtéseket 

beküldők között könyvjutalmat sorsolunk ki.

Felhőszakadások  
Borsodban 

Ózdon és Mezőkövesden is sok munkát adott június 3-án dél-
után a lezúduló, nagy mennyiségű eső. A víz garázsokat, pincéket 
öntött el, volt olyan lakóház, ahonnan huszonöt köbméter esővi-
zet kellett eltávolítani. A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint 
Mezőkövesden a helyi hivatásos tűzoltók a Veréb utcában három, 
a Fülemüle úton húsz, a Klára utcában pedig huszonöt köbméter 
vizet távolítottak el egy-egy családi ház pincéjéből. A Batthyány 
utcában, a szomolyai önkéntes tűzoltókkal közösen tizennyolc ga-
rázsból szivattyúzták ki a csapadékvizet. Ózdon az ózdi hivatásos 
tűzoltók a Mészáros, a Thököly és a Bulcsu utcában avatkoztak be 
a pincében felgyülemlett víz miatt, míg az Iparvasút utcában egy 
lakóházból huszonöt köbméter esővizet távolítottak el.

Tűzhelyen felejtett étel okozott riadalmat
Társasházból gomolygó füst miatt riasztották a tűzoltókat Mis-

kolcra, a Győri kapuba június 5-én. A megyeszékhely hivatásos 
tűzoltói több gépjárműfecskendővel és magasból mentő járművel 
vonultak a helyszínre. Kiderült, hogy a tízemeletes társasház egyik 
negyedik emeleti lakásában étel égett oda. Tűz nem keletkezett a 
helyiségben, személyi sérülés nem történt.  A tűzoltók felhívták a 
figyelmet, hogy a háztartásban keletkező tüzek többsége emberi 
figyelmetlenségre, gondatlanságra vezethető vissza. Azonban kel-
lő odafigyeléssel és tudatos magatartással az esetek jelentős része 
megelőzhető!

Tűzoltás Miskolc határában
Lakóház égett Miskolc külterületén, a Lyukóvölgy Herceg Haj-

tás dűlőn június 3-án. A teljes terjedelmében lángoló, ötven négy-
zetméter alapterületű, használaton kívüli épület tüzét a megye-

székhely hivatásos tűzoltói 
oltották el. Az egységek át-
vizsgálták az ingatlant, az 
eset során nem sérült meg 
senki.

Előzetesben egy miskolci díler 
Miskolcon fogták el azt a férfit, aki a megalapozott gyanú szerint 

új pszichoaktív anyagot szerzett meg és adott tovább helyi lako-
soknak. A Miskolci Rendőrkapitányság új pszichoaktív anyaggal 
visszaélés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt foly-
tat büntetőeljárást L. Erik 24 éves helyi lakossal szemben. A gya-
núsított 2018. május 25-ét megelőzően, azaz elfogásáig úgyneve-
zett „herbált”, vagyis új pszichoaktív anyagot szerzett meg, majd 
továbbértékesítette azt, többek között fiatalkorú gyerekeknek is. 
A nyomozók a férfit előállították a rendőrségre. A Miskolci Ren-
dőrkapitányság a bűnügyi őrizetbe vett gyanúsítottal szemben az 
ügyészségen előterjesztést tett előzetes letartóztatásának indítvá-
nyozására, amit a bíróság elrendelt. 

Ledöntötte  
a „sirató anyát”

Rongálás vétség elkö-
vetésének megalapozott 
gyanúja miatt folytat 
büntetőeljárást a Sátor-
aljaújhelyi Rendőrkapi-
tányság Cigándi Rendő-
rőrse egy 43 éves helyi 
lakossal szemben. A gya-
núsított június 3-án 19 
órát megelőzően Cigán-
don, ledöntött egy II. vi-
lágháborús emlékművet, 
amelyet a helyiek „sirató anyának” neveznek. A rongálással oko-
zott kár megközelíti a hárommillió forintot. A gyanúsított beisme-
rő vallomást tett, illetve két korábban elkövetett gyújtogatásról és 
egy autó négy kerekének kiszúrásáról is számot adott – tájékozta-
tott a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság.

További rendőrségi, katasztrófavédelmi, bírósági hírek első 
kézből hírportálunkon, a www.minap.hu honlapon.

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 – április 20) Úgy érzi, lemaradt valamiről, 
pedig csak időt hagyott magának arra, hogy átgondolja a lehe-
tőségeit. Még nem késő cselekedni, ne aggódjon ezen fölösle-

gesen. Használja ki nyugodtan a felszabaduló lehetőségeket.

Bika (április 21 – május 20) A végletekig hajszolja magát, 
mert igazán szeretne elérni valamit. Ne hagyja, hogy valaki ki-
kezdje az önbizalmát, mert most kulcskérdés a határozott fellé-

pés. Lehet, hogy most ezen fog múlni sok minden.

Ikrek (május 21 – június 21) Valaki szeretné bevonni vala-
mibe, ami az ő számára fontos, de Ön kissé szkeptikus a dolog-
gal kapcsolatban. Válaszokat vár valakitől, nagyon szeretné, ha 

végre egyszer tiszta vizet önthetnének a pohárba. 

Rák (június 22 – július 22) Nagyon nehezére esik elengedni 
valamit, ami már régóta Önnel van, még akkor is, ha tudja, hogy 
itt van az ideje, hogy végre tovább lépjen. Nem kell most rögtön 

meghoznia a döntéseit, gondolja végig, mit szeretne. 

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Határozott elképzelései 
vannak valamiről, de lehet, hogy ezeket kissé finomítania kell 
majd. Legyen rugalmas a cél érdekében, de ne engedje, hogy 

mások mondják meg, mit kellene gondolnia egy dologról. 

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Ne hozzon elhamar-
kodott döntéseket, mert lehet, hogy nem minden az, aminek 
látszik. Adjon időt magának arra, hogy felmérje a helyzetet. 

Nem várhatja el, hogy mindenki az Ön elképzeléseit kövesse.

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Új lehetőségek nyíl-
nak meg Ön előtted, és érdemes is élni ezekkel, mert anyagilag 
is jövedelmezőek lehetnek. Arról nem beszélve, hogy komoly 

sikerélményt jelenthetnek, ha megtalálja a saját megoldásait. 

Skorpió (október 24 – november 22) Úgy érezheti, hogy va-
laki elfordult Öntől, vagy nem a valódi arcát mutatja, persze az 
is lehet, hogy csak kissé érzékenyebb mostanában. Próbálja an-

nak látni a helyzetet, ami, és nem a legrosszabbat feltételezni.

Nyilas (november 23 – december 21) Ne aggódjon fölös-
legesen olyasmi miatt, aminek még nem tudja a kimenetelét. 
Ezen a héten próbáljon a jelenben maradni, és azzal foglalkoz-

ni, amire hatással tud lenni. Az új siker a környezetét is meglepheti.

Bak (december 22 – január 20) Szeretne komolyabb kihí-
vásoknak is eleget tenni, és erre a héten lehetősége is lesz. Ne 
ijedjen meg a feladattól, viszont érdemes elgondolkodni azon, 

hogy milyen irányba tart, és ezt meg is beszélni a társaival. 

Vízöntő (január 21 – február 19) Attól fél, hogy nem lesz 
elég, amit nyújtani tud, akiknek viszont igazán fontos, minden-
képpen kitartanak majd Ön mellett. Ne féljen, az első sikerek 

ebben az esetben is gyors visszaigazolást jelentenek.

Halak (február 20 – március 20) Várakozó álláspontra he-
lyezkedik, mert pontosan meg akarja ismerni a lehetőségeit, 
mielőtt dönteni fog. Ezt ebben az esetben jól is teszi, de sem-

miképpen ne hagyja, hogy minden lehetőség elszaladjon Ön mellett. 

FORRÓ NYOMON

Mintegy száznegyven hangszer költözött be pár napra a Miskolci 
Galériába. A kiállított zeneszerszámokat ki is próbálhatta a rengeteg 
látogató fiatal. – A kiállítás lényege pontosan ez: rávezetni a gyereke-
ket a zene szeretetére, megismerésére. Miskolc nagyon sok művészt 
adott az országnak, világnak, s bízom benne, hogy ez a jövőben is így 
lesz – hangsúlyozta a megnyitón Pfliegler Péter alpolgármester.

Hangszert a kézbe!

A hét fotója
MOCSÁRI LÁSZLÓ       

FELVÉTELE
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