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SZURKOLJUNK EGYÜTT!

Ismét Foci Terasszá alakult a Szinva 
terasz! Az óriáskivetítőn élőben követ-
hetjük a labdarúgó világbajnokság 
mérkőzéseit, szurkolhatunk a kedvenc 
csapatunknak. 

BESZÉLGETÉS NAGY ÁKOS POLGÁRMESTERI MEGBÍZOTTAL 

„MA MÁR A SZÁMOZOTT  
UTCÁKNÁL SEM KELL FÉLVE  
LESZÁLLNI A VILLAMOSRÓL”

4.
oldal

KULTÚRA ÉS SZÓRAKOZÁS – ÚGY, AHOGY MÁSKOR NEM!

JÚNIUS 23-ÁN MINDENKIT VÁR A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA! 

3.
oldal

6.
oldal



Júniusi rendes ülését tartotta kedden Miskolc önkormányza-
tának képviselő-testülete. Első napirendi pontban az önkor-
mányzat vagyongazdálkodásával és a közszolgáltatásokkal 
kapcsolatos előterjesztéseket tárgyalta a grémium.

Pfliegler Péter alpolgármester 
szóbeli kiegészítésében elmond-
ta, Miskolc gazdasága az elmúlt 
években kiemelkedő mérték-
ben nőtt, akár az adó mértékét 
vagy az új munkahelyek szá-
mát nézzük. Kemény munká-
juk van ebben a miskolciaknak, 
hangoztatta az alpolgármester, 
hozzátéve azt is, hogy az olyan 
nagy miskolci befektetők, mint 
amilyen például a Bosch, folya-
matosan növelték a foglalkoz-
tatottak számát. Az MVK Zrt.-
ről szólva kiemelte, Miskolcon 
kiváló a közösségi közlekedés, 
ami teljes mértékben megújult 
pár év alatt, környezetbarát jár-
művekkel frissült a járműpark. 
A város és a cégek közötti ki-
váló kapcsolat eredményekép-
pen két buszjáratot átneveznek: 
ezek a „Repülőtér/Bosch”, vala-
mint a „Déli Ipari Park-Joyson” 
nevet kapják.

A személytaxi-szolgáltatás 
kapcsán Pfliegler Péter elmond-
ta, 1999 óta szabályozza a város 
a legmagasabb hatósági árat, 
legutóbb 2008-ban vizsgálták 
ezt felül. Azóta jelentősen szigo-
rodtak a taxiszolgáltatás általá-
nos feltételei. Indokolt tehát egy 
új rendelet elfogadása, amelyben 
emelésre tesznek javaslatot. A fő-
városhoz, megyei jogú városok-
hoz képest elmondhatjuk, hogy 
Miskolcon így is alacsonyabbak 
maradnak a tarifák, emelte ki 
az alpolgármester: alapdíj: 450 
forint, távolsággal arányos egy-
ségdíj: 280 forint/km, idővel ará-
nyos egységdíj: 70 forint/perc.

Nagy a lakossági támoga-
tottsága a szegregátumok 
megszüntetésének

Soós Attila, a Fidesz miskolci 
frakcióvezetője kiemelte, jó hí-
rekről számolhatnak be, a város 
közszolgáltatásaiban pozitív fej-
lemények történtek. Több mint 2 
milliárdos a bevétel a bérbeadás-
ból. Közben pedig folyamatosan 
zajlik a nyomortelep-felszámo-
lási program. A visszajelzések, 
a tapasztalatok bizonyítják, mi-
lyen nagy a lakossági támoga-
tottsága a szegregátumok meg-
szüntetésének. Továbbra is 

rendelkezésre állnak a források 
erre. Az ingatlangazdálkodási 
stratégia célja a város vagyoná-
nak gyarapítása – emelte ki Soós 
Attila.

Szécsényi Marianna (Fi-
desz-KDNP) képviselő arról 
szólt, hogy kiemelt feladat a nyo-
mortelepek felszámolása, ami a 
rendteremtés egyik fontos felté-
tele, s 35 ezer miskolci támogatta 
aláírásával. Komoly eredménye-
ket értek már el, a Martin-kert-
városban is volt szegregátum, a 
Dráva utcában, sok lakó fejezte 
ki örömét az áldatlan állapotok 
megszüntetése miatt. Jelentősen 
csökkent a szemétlerakóhelyek 
száma, és a bűnelkövetéseké is. 
A Muszkás oldal 5. szám alat-
ti ingatlan lebontása a napok-
ban történt és a telepfelszámolás 
több helyen folytatódik, például 
a Martin-kertvárosban is. Mis-
kolc a haladás, a fejlődés váro-

sa, s ebből a rendészeti bizottság 
is kiveszi részét, hangsúlyozta 
Szécsényi Marianna.

Molnár Péter (KDNP) frakció-
vezető nagyon fontosnak nevez-
te, hogy Miskolc önkormányzata 
és a holding felelős ingatlangaz-
dálkodást folytat. A város jó gaz-
da módjára bánik az ingatlan-
jaival, ami nagyon fontos egy 
város jövője, jövőképe szem-
pontjából. Trendfordulónak le-

hetünk tanúi, mutatott rá: tavaly 
a város ingatlanjai már érzékel-
hető, jelentős bevételhez juttat-
ták a várost. 2010 előtt ez nem 
volt jellemző. – Úgy gondoljuk, 
az elhanyagolt, normális életre, 
gyermeknevelésre alkalmatlan 
ingatlanok felszámolása fontos 
városi feladat, jelentős eredmé-
nyeket értek már el ezeken a te-
rületeken. Az Álmos utcában 
például 38 ilyen lakást sikerült 
lebontani; a Béke szállón 30-at, a 
Szondi telepen 12-t, és a Hideg-
sor romos házait is sikerült el-
tüntetni. A számozott utcákban 
270 lakásból 106-ot már elbon-
tottak, 52 üresen áll, és újabbak-
ból kezdődtek meg a kilakol-
tatások. Múlt héten a Muszkás 
oldalban is elbontottak egy épü-
letet – sorolta a frakcióvezető.

Kovács László (Fidesz-KDNP) 
frakcióelnök hangsúlyozta, az 
ingatlangazdálkodásban 1-2 éve 
más már a tendencia: folyamatos 
a pályáztatás, egyes lakásokra 
30-50 pályázat is érkezik. Remé-
nyét fejezte ki, hogy ez a pozitív 
tendencia folytatódni fog. Ered-
ményesen halad a számozott ut-
cák felszámolása is, jelentette ki, 
idén már az ingatlanok kéthar-
madát is elbonthatják.

– Azt gondolom, a városveze-
tés politikai bátorságát mutatja, 
hogy olyan témákhoz is hozzá-
nyúl, amikhez korábban mások 
nem mertek. Láthatjuk, hogy 
követőkre találunk: Kazincbar-
cika is megkezdte a nyomor-
telepek felszámolását, érdekes 
persze, hogy a balliberális média 
őket nem támadja. Közbiztonsá-
gi, közegészségügyi problémá-
kat is okoznak a nyomortelepek, 
ezeket fel kell számolni – han-
goztatta a frakcióelnök.

Fodor Zoltán (MSZP) képvi-
selő elmondta, néhány éve je-
lentősen megnőtt a város bérla-
kás-állománya. Lezárult végre a 
fészekrakó-probléma, jogerősen 
elítélték a bűnösöket, a lakások 
a városnál vannak, ez örömteli. 
Reméli, hogy most már tényleg 
nyugvópontra jutott az ügy.

Kiss János alpolgármester vá-
laszában elmondta, a fészekra-
kó-ügy valóban lezárult, de nem 
magától, sok munkája van ben-
ne a városvezetésnek, sok pénzt 
kellett rá költeni. Történelmi 
igazságtétel volt az avasiak szá-
mára a perek lezárulása, az íté-
lethirdetés. 

Európai Egyetemi Játékokat 
rendezhet Miskolc

Második napirendi pontban a 
humán szolgáltatással és önkor-
mányzati irányítással kapcsola-
tos előterjesztések tárgyalása kö-
vetkezett. 

Soós Attila (Fidesz) frakció-
vezető hozzászólásában Miskolc 
sportéletét méltatta. Kiemelte, 
2024-ben Európai Egyetemi Já-
tékokat rendezhet a város Deb-
recennel karöltve. A rendezvény 
résztvevőinek száma meghalad-
ja a 6 ezer főt, büdzséje pedig a 
2 milliárd forintot. Miskolcon 
2005 óta 28 nemzetközi rendez-
vényt bonyolítottak le, ebből 24-
et az utóbbi 8 évben, amióta a Fi-
desz-KDNP vezeti a várost. Ez is 
mutatja, milyen mértékben erő-
södött a sport iránti érdeklődés, 
mennyire nyitottak a miskolciak 
a sport iránt – hangoztatta.

Molnár Péter (KDNP) frak-
cióvezető az Európai Egyete-

mi Játékok megrendezésével 
kapcsolatban elmondta, nagy 
öröm, hogy a pályázatot kon-
zekvensen végig tudták vinni, 
a baloldaliak sem tudták meg-
fúrni. Hat év van a felkészülés-
re, a stadionban lesz a megnyi-
tó, a zárás pedig Debrecenben. 
Nagy tömegek érkeznek majd 
ide, büszkén mutathatjuk meg 
nekik a sportinfrastrukturá-
lis fejlesztéseket: a stadiont, az 
egyetemi futópályát és a kör-
csarnokot, az MVSC-pályát stb. 
Számtalan iskola tornaterme 
újult, újul meg. A sportolás le-
hetőségei adottak Miskolcon, a 
frakcióvezető reményét fejezte 
ki, hogy 6 év múlva egy nagyon 
sikeres rendezvény lesz majd a 
városban.

Hollósy András (Fidesz-KD-
NP) képviselő szerint az 1965-
ös budapesti univerziádé óta 

nem volt ilyen volumenű egye-
temi sportesemény hazánkban. 
Ezer önkéntes, 300 résztvevő, 6 
ezer sportoló – a turisztikában 
is komoly bevételt jelent majd 
ez a több ezer vendég. A magyar 
kormány és a város vezetése so-
kat tett a sportinfrastrukturá-
lis fejlesztésekért, hangsúlyoz-
ta a politikus. Miskolc valóban 
méltó helyszíne lehet az Euró-
pai Egyetemi Játékoknak, szö-
gezte le.

Esküt tettek
Az ülésen képviselői esküt 

tett Cseléné Figula Edina, aki 
az országgyűlési listás mandá-
tumhoz jutott Jakab Péter he-
lyét veszi át a Jobbik miskolci 
frakciójában. Esküt tett az ülé-
sen Cseh László is, akit a rendé-
szeti bizottság külső tagjává vá-
lasztottak.

Város
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„MISKOLC GAZDASÁGA AZ ELMÚLT ÉVEKBEN  
KIEMELKEDŐ MÉRTÉKBEN NŐTT”

Napirendi pontok:
1. Javaslat az Önkormány-

zat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 37/2014. 
(XII. 19.) önkormányzati ren-
delet módosítására  

2. Javaslat az MVK Zrt.-
vel fennálló Közszolgáltatási 
Szerződés módosítására   

3. Javaslat a vis maior támo-
gatással kapcsolatos döntések 
meghozatalára         

4. Javaslat a Miskolci Te-
lepülési Értéktár Bizottságot 
érintő döntések meghozata-
lára  

Zárt ülés:                           
5. Javaslat fellebbezés elbírá-

lására egyedi szociális hatósá-
gi ügyben                     

6. Javaslat fellebbezés elbí-
rálására közösségi együttélés 
alapvető szabályaiba ütköző 
magatartás miatt indult ön-
kormányzati hatósági ügyben             

Sürgősségik:                     
1. Javaslat az egészségügyi 

alapellátási körzetek meg-
határozásáról szóló 30/2016. 
(XI.11.) önkormányzati ren-
delet módosítására   

2. Javaslat Miskolc Megyei 
Jogú Város közigazgatási te-
rületén a járművel történő 
díjköteles vállalkozás szabá-
lyairól szóló 37/2016 (XII.12.) 
önkormányzati rendelet mó-
dosítására  

3. Javaslat a személyta-
xi-szolgáltatás legmagasabb 
hatósági díjának megállapítá-
sáról és a díjalkalmazás felté-
teleiről szóló önkormányzati 
rendelet megalkotására  

4. Javaslat a Miskolc Térsé-
gi Konzorcium bérleti szerző-
déseivel kapcsolatos döntések 
meghozatalára

5. Javaslat a Közgyűlés ál-
landó bizottságaival kapcso-
latos személyi döntések meg-
hozatalára   

6. Javaslat a 2024-es Európai 
Egyetemi Játékok megrende-
zésének elnyerésével kapcso-
latos tájékoztatás elfogadására

7. Javaslat vagyongazdálko-
dási döntések meghozatalára           

8. Javaslat belterületbe vo-
nási kérelem jóváhagyására

9. Javaslat a Miskolc Hol-
ding Zrt. 2018. évi ingat-
langazdálkodási tervének jó-
váhagyására            



Június 19-től Miskolc önkormányzata és a Bosch szervezésében 
ismét Foci Terasszá alakult a Szinva terasz. Az óriás-kivetítőn élő-
ben követhetjük a XXI. Labdarúgó Világbajnokság mérkőzéseit.

Megidézhetjük a 2016-os lab-
darúgó EB fantasztikus hangu-
latát, amikor néhány hét alatt 
összesen 25 ezer néző izgulta 
végig a mérkőzéseket, buzdítot-
ta a magyarokat a Szinva terasz 
és a Szent István tér óriáskive-
títői előtt. A siker olyan nagy 
volt, hogy nem is lehetett kérdés: 
folytatni kell a sportközvetítési 
sorozatot! Azóta láthatták már a 
sportrajongók a Szinva teraszon 
az olimpiai eseményeket, a vizes 
vb-t, és szurkolhattak a DVTK 
labdarúgóinak is.

Most pedig itt a labdarúgó 
VB, és az esélylatolgatás. Spa-
nyolország? Portugália? Vagy a 
brazilok? Esetleg egy „sötét ló”, 
egy olyan csapat jut el a VB dön-
tőig, akire előzetesen senki nem 
számít? Az első csoportmérkő-
zések után nagyon nehéz még 
jósolni – ettől függetlenül min-
denkinek megvan a kedvenc já-
tékosa, csapata. 

B o r o s 
Gréta (17):

– 2016-
ban, éppen 
az Euró-
pa-bajnok-
ság ideje alatt 
nyaraltunk Lisszabonban, a fő-
téren néztük a portugál-magyar 

meccset, hát az valami óriási él-
mény volt! Rengetegen voltak 
kinn, ott is egy ittenihez hasonló, 
óriási kivetítőn követhettük az 
eseményeket. Fantasztikus érzés 
volt, hogy a magyar válogatott 
mérkőzéseire ott, Portugáliában 
rendszeresen összegyűlt egy kö-
rülbelül 50 fős magyar szurko-
lósereg. Soha nem felejtem el ezt 
az érzést és 2016 nyarát.

H o l l ó s y 
András, a 
DVTK han-
gulatfelelőse:

– A 2016-
os EB közve-
títése remek 
kezdeményezésnek bizonyult, 
megteremtette a kultúráját en-
nek a közösségi együttlétnek 
és szurkolásnak. Miskolcon 
nagyon szeretik a focit, és noha 
sajnos Magyarország nincs ott 
a résztvevők között, ez a vi-
lágbajnokság sok szempontból 
különleges, remek szórako-
zásnak ígérkezik. Különösen 
figyelemmel kell kísérnünk a 
szomszédos országok csapa-
tainak a játékát – a szerbeket, 
horvátokat, lengyeleket – mi 
elsősorban hozzájuk mérhet-
jük magunkat, s bízzunk ben-
ne, hogy pár év múlva Ma-

gyarország is ott lehet egy ilyen 
világversenyen. 

Kiss Dáni-
el (25):

– Ha ked-
venc focistá-
ról esik szó, 
akkor nálam 
egyértelmű-
en Christiano Ronaldo, nagyon 
szeretem a játékát! Mindig an-
nak a csapatnak drukkolok, 
ahol ő játszik. Portugáliát dön-
tőbe várom, a számomra szintén 
szimpatikus angol csapattal sze-
rintem egy nagyon jó meccset 
játszhatnának. Örülök, hogy 
közép-kelet-európai csapatok is 
vannak a vb-n, a lengyelektől so-
kat várok. Emlékszem, 2016-ban 
itt, a Foci Teraszon skandáltuk 
az ultrákkal, hogy „Polska, Pol-
ska!”, az egy nagyon szép pilla-
nat volt. 

Deák-Bár-
dos Mihály, 
Európa-baj-
nok birkózó:

– Sajnos 
azt már meg-
szokhattuk, 
hogy magyar csapat nem jut ki 
a világbajnokságra. Legutóbb 
1986-ban voltunk kint. Az Eu-
rópa-bajnokságon sokak által 
nem várt teljesítményt nyújtot-
tunk, talán ezért hihettünk ab-
ban, hogy eljutunk a vb-re is, de 
ez sajnos nem jött össze. Kimon-

dottan favorit csapatom nincs, a 
jó futballnak szurkolok. Az eu-
rópaiak közül most nem gondo-
lom kifejezetten jónak a német 
és az angol csapatot. Az egyik 
legjobb mérkőzés azonban ép-
pen két európai együttes össze-
csapása, a spanyol-portugál volt. 

Losonczi Patrik (15):
– A franciáknak szurkolok, 

nagy potenciált látok bennük, 
szimpatikus, hogy sok fiatal – 

köztük a PSG sztárja, Kylian 
Mbappé – játszik a válogatott-
jukban. Szeretem az angol fo-
cistílust is, az óriási tempót, az 
erős szélső játékot, a rengeteg be-
adásra épü-
lő taktikát. 
Szerintem öt 
csapat esé-
lyes a végső 
győzelemre: 
Fra nciaor-

szág mellett Brazília, Spanyol-
ország, Argentína és Portugália. 
Persze, meglepetés-eredmények, 
meglepetés-csapatok mindig 
vannak szerintem ez Belgium és 
Svájc lehet. 

Illyés Mik-
lós, az MVSI 
ügyvezetője:

– Nem va-
gyok futball 
szakember, 
csak szim-
pátia és eddigi eredményeik 
alapján ítélem meg a csapatokat. 
Kedvenceim közé tartozik az 
orosz, amelyiken látszik, hogy 
tipikus nemzeti válogatott, nem 
hatott rájuk a multikultúra. Ez 
nekem szimpatikus. A másik fa-
voritom a mexikói csapat. A leg-
jobbaknak a németeket, a bra-
zilokat és a spanyolokat tartom, 
közülük szerintem a két utóbbi 
jut majd a döntőbe.

ISMÉT FOCI TERASSZÁ ALAKULT A SZINVA TERASZ
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Budapestet, Debrecent és 
Nyíregyházát követően 
Miskolcra érkezik a Kubala 
László életét, munkásságát 
bemutató vándorkiállítás. A 
megnyitó ünnepség 2018. jú-
nius 25-én, 14 órakor kezdő-
dik a városháza aulájában, 
melyre a szervezők minden-
kit szeretettel várnak!

Kubala László három or-
szág válogatottjának mezét 
is magára húzta, játszott ma-
gyar, csehszlovák és spanyol 
színekben is. Magyarország-
ról 1948-ban emigrált, 1950-
től élt Katalóniában, ahol a 
mai napig rendkívüli népsze-
rűségnek örvend, hatalmas 
tisztelet övezi, alakja legendá-
vá vált. Európa legnagyobb és 
leghíresebb stadionja a Nou 
Camp, amiben mindössze 
egyetlen labdarúgó szobra lát-
ható: Kubala Lászlóé. A stadi-
ont – a helyiek állítása szerint 

– miatta építették meg 1957-
ben.

Az 1980-as évek végén Joan 
Manuel Serrat dalba foglalta a 
futballklasszist. A Barcelona 
100. évfordulóján 1999-ben a 
szurkolók a csapat történeté-
nek legjobb játékosává válasz-
tották. Olyan labdarúgókat 
utasított maga mögé, mint Jo-
han Cruyff, Diego Maradona, 
Romario vagy Hriszto Sztoics-
kov. Emellett sportújságírók a 
második legjobb spanyol já-
tékosnak választották, aki a 
20. században játszott. Csak 
Alfredo Di Stefano-t találták 
jobbnak. A spanyol kormány 
a sport nagykeresztjét adomá-
nyozta neki, a World Soccer 
Magazine 1999 decemberé-
ben a 20. század 100 legnagy-
szerűbb labdarúgó-játékosa 
közé sorolta. A „Kubala ’90” 
kiállítás 2018. június 25. és jú-
lius 9. között tekinthető meg a 
városháza aulájában.

„Kubala 90” vándor-
kiállítás Miskolcon

Alig két héttel a bajnokság 
vége után megkezdte a felké-
szülést a DVTK labdarúgócsa-
pata. Fernando Fernandez 
vezetőedző hétfőn, sajtótájé-
koztatón beszélt a terveiről. 

– Bevallom, nehéz és idegté-
pő volt a bajnokság zárása, de a 
játékosaink megoldották a hely-
zetet és végül jól kerültünk ki a 
helyzetből – mondta el a vezető-
edző. Hozzátet-
te, most új felké-
szülés kezdődik, 
ő maga is jobban 
ismeri már a ma-
gyar bajnokságot, 
a diósgyőri labda-
rúgókat, így biza-
kodó. 

Az igazolásokat 
tekintve tapasztalt 
horvát középpá-
lyással, Tomislav Mazalović-cal 
erősített a DVTK.  – Kiválóan 
oldja meg a védekező feladatát, 
labdát szerez, jól helyezkedik 
a pályán, illetve a megszerzett 
labdát meg tudja előrefelé ját-
szani, ezzel tökéletesen illesz-
kedik ahhoz a játékstílushoz, 
amit Fernando Fernandez veze-
tőedző elképzelt – nyilatkozta 
róla Tajti József sportigazgató. 
Annak a Kocsis Gergőnek a he-
lyére érkezett, aki kölcsönben 
játszott Diósgyőrben és most 

visszatér a Dunaszerda hely hez. 
Diego Vela mellett Szarka Ákos 
sem a DVTK-nál folytatja, csa-
tárposzton tehát üresedés van. 
Fernando Fernandez megerő-
sítette, hogy erre a pozícióra 
keresnek játékost, részleteket 
azonban egyelőre nem árult el. 
Annyit megtudtunk még, hogy 
Antal Botonddal is folynak a 
tárgyalások, a többi játékosnak 
élő szerződése van a klubbal.

– Annyit 
mond hatok, hogy 
nagyobb keretet 
szeretnék, több 
variációs lehetősé-
get. Látnunk kell 
azonban, hogy 
nem vagyunk a 
Ferencváros vagy 
a Puskás helyze-
tében, ők nagyobb költségvetés-
sel dolgoznak. Ahhoz, hogy si-
keresebbek legyünk a következő 
bajnokságban, fejleszteni kell a 

meglévő játékoso-
kat – hangoztatta, 
megjegyezve: „nem 
pazarolhatunk el 
pénzeket; akinek 
élő szerződése van, 
nem küldhetjük 
csak úgy el”.

A mögöttünk hagyott baj-
nokság után adódik a kér-
dés: sikerült-e mostanra re-
generálódnia a játékosoknak? 

Fernando Fernandez úgy fo-
galmazott, meglátása szerint 
ennyi idő nem elég egy ilyen 
szezon után, de új motiváci-
ókkal és új reményekkel te-
kintenek előre, és kezdik meg 
a felkészülést a 2018/19-es baj-
nokságra. Az azonban biztos, 

hogy a felkészülés 
nemcsak az erőn-
létről fog szólni: 
szeretnék erősíteni 
a csapategységet 
és igyekeznek mi-
nél inkább elsajá-
títani majd a takti-
kai elképzeléseket 
is. – Hogy milyen 
csapatot szeretnék 
látni majd a pá-

lyán? Olyat, ami sokkal táma-
dóbb, harcosabb felfogásban 
játszik és mindig győzelemre 
tör – hangsúlyozta. 

FERNANDO FERNANDEZ: „MINDEN  
MECCSEN A GYŐZELEMRE HAJTUNK!”



„Kriza Ákos csapatának ma 
már igazán van mire büsz-
kének lenni” – nyilatkozta 
a nyomortelep-felszámolási 
program élére polgármeste-
ri megbízottnak kinevezett 
Nagy Ákos. Interjúnkban a 
közös munka, az elért ered-
mények mellett arra is ki-
tért, hogy ma már a számo-
zott utcáknál sem kell félve 
leszállni a villamosról.

– A múlt héten jelentették 
be, hogy polgármesteri meg-
bízottként ön vezeti Miskol-
con a nyomortelepek felszá-
molását célzó programot. 
Milyen feladatokkal jár ez?

– Legfontosabb feladat meg-
érteni és másokkal is megér-
tetni, milyen fontos ügy a mis-
kolci nyomortelep-felszámolási 
program. Ezt a miskolciak el-
söprő többsége támogatja, ne-
künk pedig, akik Fidesz-KD-
NP-s színekben szolgáljuk a 
közösséget, kötelességünk leg-
jobb tudásunk szerint eleget 
tenni a többségi akaratnak. A 
nyomortelep-felszámolásért fe-
lelős csapat Kriza Ákos polgár-
mester úr vezetésével működik, 
ennek a napi, operatív irányítá-

sa lesz a feladatköröm. A nyo-
mortelepek felszámolásának 
ütemterve, a teendők sorrend-
jének a megállapítása, a társz-
szervezetekkel való folyamatos 
együttműködés és koordináció, 
a lakossági igények monitorizá-
lása, beépítése a programba.

– Milyen eredményeket 
tud már felmutatni a város 
ebben a programban?

– Nem volt még olyan ré-
gen, hogy ne emlékeznénk az 
MSZP-s városvezetői korszak-
ra. Azokra az időkre, amikor a 
számozott utcák előtt az em-
berek még a villamosról is fél-
ve szálltak le. Ha viszont ma 
járunk itt, nem csupán az im-
pozáns DVTK stadiont látjuk, 
hanem azzal a kulturált, való-
ban XXI. századi környezet-
tel is szembesülünk, amelyet 
már össze sem lehet hasonlí-
tani a tíz esztendővel ezelőtti 
állapotokkal. A számozott ut-
cai lakások több mint kéthar-
madát már vagy kiürítettük, 
vagy lebontottuk. Megszűnt a 
Béke szállónak nevezett szeg-
regátum és nincs már nyo-
mornegyed az Álmos utcában 
sem. A város más részein is fo-
lyamatosan szüntettük, szün-

tetjük meg a közegészségügyi, 
gyermekvédelmi és közbizton-
sági szempontból vállalhatat-
lan épületegyütteseket, a Ma-
tin-kertvárostól a Tetemvárig.

– A lakosság részéről mi-
lyen visszajelzések érkeznek? 

– A miskolci polgárok folya-
matosan érzékelhető támoga-
tása megerősít minket abban, 
hogy elkötelezettek marad-
junk a program végrehajtása 

mellett. A miskolciak érzik és 
tudják, napi szinten tapasztal-
ják, hogy a telepfelszámolások-
kal együtt jár a közbiztonság 
megerősödése, a köztisztasági 
helyzet pozitív változása, az in-
gatlanok értékének növekedé-
se, vagyis az életminőség sok 
részének látványos és gyors 
javulása. A nyomortelep-fel-
számolási program végrehaj-
tása kapcsán mindenhonnan 
támogató visszajelzéseket ka-
punk.

– A keddi közgyűlésen 
Szécsényi Mariannát vá-
lasztották meg a rendészeti 
bizottság vezetőjének. Mi-
lyen Önök között a munka-
megosztás?

– A képviselő asszony ta-
pasztalataira már csak azért is 

nagy szükség van, mert kulcsz-
szerepe volt a főutcai új köz-
lekedési rend kialakításában. 
Most a rendeletalkotó munká-
ban számítunk tevékenységé-
re, de közvetlenül alakíthatja 
majd a nyomortelep-felszámo-
lási ütemtervünket is, a képvi-
selőktől, lakosságtól származó 
információk alapján.

– Mi a véleménye arról, 
hogy Kazincbarcika hason-
ló programot indított, ott 
azonban elmaradt a táma-
dás a jogvédők, baloldali-li-
berális újságírók részéről?

– A kazincbarcikai nyo-
mortelep-felszámolással ösz-
szefüggő hírek hallatán az ju-
tott eszembe, hogy Kriza Ákos 
csapatának ma már igazán van 
mire büszkének lennie. Néhány 
esztendővel ezelőtt jogvédők, 
ellenzéki pártok, ál-civilek, a 
teljes baloldali, liberális sajtó, 
sőt még nemzetközti szerveze-
tek is, mind rajtuk, rajtunk kö-
szörülték a nyelvüket, ott gán-
csoskodtak, ahol csak tudtak. 
A kutya ugat, a karaván halad 
– szokták mondani. Ebben az 
ügyben, a miskolci nyomorte-
lep-felszámolási program ese-
tében is így van ez.
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„A KUTYA UGAT, A KARAVÁN HALAD”  
– beszélgetés Nagy Ákos polgármesteri megbízottal

Fülöp Józsefné, aki a Mun-
káspárt jelöltjeként indul 
júliusban a miskolci, idő-
közi választáson, a Nép-
szavának írt, nyílt levélben 
utasította vissza Erdei Sán-
dor („Rokker Zsoltti”) vele 
kapcsolatos állításait. 

„Ha a vitatott cikk szer-
zője és különösen riválisom 
komolyan venné a dolgát, 
tudhatná, hogy már több év-
tizede dolgoztam, és küzdöt-
tem a dolgozók, munkások 
jogaiért, jobb munkakörül-
ményeiért, az élhető lakó-
körzetért, a szociális bizton-
ságért. (…) Hátulgombolós 
gyermek volt, mikor már 
Miskolcon önkormányzati 
képviselőjelöltként indultam 
1994-től és azóta is minden 
választáson jelölt voltam. 

A Munkáspárt jelöltjeként 
több alkalommal bírtam a 
miskolciak polgármester- 
önkormányzati-, valamint 
országgyűlési jelölését. Nem 
csak indultam, ill. indulok 
önkormányzati jelöltként, de 
2006-tól felelős is vagyok a 
választások zavartalan lebo-

nyolításáért. Megtanultam 
képviselni az egyszerű em-
berek gondjait..” – írja egye-
bek mellett Fülöp Józsefné, 
aki szerint Erdei Sándor idá-
ig csak „bohóckodott”, illet-
ve most is bohóckodik. - Sok 
mindennel nincs tisztában, 
humorizál, félrevezeti a vá-
lasztópolgárokat – nyilatkoz-
ta lapunknak, visszautasítva 
azokat a vádakat, hogy csak 
az ellenzék megosztása miatt 
indul a választáson. 

Mint mondta, a levelé-
ben leírtakból is látható, 
hogy nem ez az első meg-
mérettetése. Aktív közéle-
ti pályafutást tudhat maga 
mögött, mindig az egyszerű 
emberekért küzdött, akik-
nek véleménye szerint nincs 
igazi képviseletük a közgyű-
lésben. 

– Azt tartom baloldali ér-
téknek, hogy az embereknek 
legyen biztos munkájuk, jö-
vedelmük, kiszámítható jö-
vőjük. 2006-ban Káli Sándor-
nak is megmondtam, hogy az 
MSZP már rég nem balolda-
li párt, de a DK sem. Gyur-
csány Ferenc egy milliárdos, 

hogyan képviselhetné az egy-
szerű embereket? A miskolci 
közgyűlésben sem veszem 
észre, hogy az MSZP és a DK 
azokért az emberekért dol-
gozna, akik nagycsaládosok, 
vagy elveszítették a munká-
jukat. Egy baloldali párt nem 
zár be üzemeket, gyárakat, 
bányákat, nem teszi földön-
futóvá a munkásokat, mi a 
kilakoltatások, a szegénység 
és a kisemmizések ellen küz-
dünk. 

Nekünk az ember a fontos 
és nem a pénz! Én a választó-
körzet minden utcáját, szám-
talan lakosát személyesen is-
merem, bennem nem fognak 
csalódni. Nem humorizálni 
kell, hanem minden nap a 
dolgozókért, nyugdíjasokért, 
a fiatalokért, a lakosságért 
dolgozni – hangoztatta Fü-
löp Józsefné.

Miskolcon is elkezdődött a 
Magyar Közút által kezelt 
utak felújítása, a 3-ason a 
Baross Gábor csomópont-
tól közel 2 kilométer hosz-
szan, egészen a Metróig új 
aszfaltréteget raknak le. A 
tervek szerint az iskolakez-
désre befejezik a munkát. 

A József Attila utcában fel-
vonultak a munkagépek, hosz-
szú szakaszokon felmarták az 
aszfaltot, feltörték a betont. 
Peiker Tamás, a Magyar Köz-
út Nonprofit Zrt. megyei igaz-
gatója a csütörtöki, helyszíni 

sajtótájékoztatón elmondta, a 
szakaszon található buszme-
gálló-öblöket is olyan burko-
lattal látják el, amelyek hosszú 
távon bírják a forgalmat.

Mint megtudtuk, országo-
san több mint 100 milliárdos 
projektet indítottak, hazai for-

rásból újítják fel a nagy forgal-
mú miskolci főutat. Vannak 
Európai Unió által támogatott 

beruházásaik is, ez egy külön 
65 milliárdos keretet jelent – 
megyénk ebből 13 milliárdot 
kap 165 kilométer útszakasz 
felújítására.

– Az ilyen infrastrukturá-
lis beruházások erősítik Mis-
kolc, a régió és Magyarország 

versenyképességét – mondta 
el Csöbör Katalin országgyű-
lési képviselő. Mint mondta, 
fontos, hogy a nagyvárosok 
mellett a vidéki települések is 
fejlődjenek, az utak karban-
tartása, javítása pedig nem 
csupán könnyebb és gyorsabb 
közlekedést eredményez, de 
egy-egy nagyvállalat térség-
beli letelepedésénél is fontos 
szempont.

Csöbör Katalin tájékozta-
tott, a Miskolcot Tornyosné-
metivel és Kassával összekötő 
autópálya építése mellett több 
útszakaszt is felújítanak a vá-
lasztókerületében, összességé-
ben 12 kilométeren, mintegy 
800 millió forintból: Szirma-
besenyő és Sajóvámos között 
már felújították az útburkola-
tot, Sajókeresztúrban szintén 
dolgoznak, július 2-ától pedig 
Felsőzsolcán is megkezdődik 
a munka, itt várhatóan októ-
berre készülnek el.

A Munkáspárt szerint igazi, 
baloldali képviseletre van 
szükség

Közel két kilométer szakaszon 
újul meg a József Attila utca 

Fokozott óvatosságra intik az autósokat

Szilágyi Szabolcs önkormányzati képviselő lakossági fogadóórát tart 2018. 
június 29-én (pénteken), 17 órától a Munkácsy Mihály Általános Iskolában 
(Szilvás u. 38.).
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– operafesztivál a miskolciak szemével
Véget ért a tíznapos miskolci 
operaünnep. Az Ezrek ope-
rája előtt, az Avasi kilátónál 
arról kérdeztük a miskolcia-
kat, mi a véleményük a fesz-
tiválról, milyen jelentőség-
gel bír ez számukra, illetve a 
város számára?

– Mi már a legelső Ope-
rafesztiválon is itt voltunk 
– mondta lelkesen Kristóf 
Lászlóné Ágnes. – Nagyon kü-
lönleges ez a rendezvény, meg-
határozó a város életében, van 
egyfajta varázslatos hangula-
ta! – emelte ki. Ágnes és fér-
je rendszeresen járnak szín-
házba is, így – mint mondta 
–, hozzá vannak szokva ehhez 
a világhoz, ám az Operafesz-
tivál rendhagyó helyszínekre 
is elkalauzolja a közönséget. 
– Ma este az Avasi kilátó-
nál nézhetjük az előadást, de 
voltunk már a Tudomány és 
Technika Háza előtti téren, 
illetve tavaly Diósgyőrben, a 
várnál is. – Ritkán lehet ilyen 
produkciókat látni, élni kell a 
lehetőséggel, hogy Miskolc-
nak van egy ilyen különleges 
fesztiválja. Az Ezrek operáját 
már nagyon vártuk, kíváncsi-
ak vagyunk vajon milyen lesz 

a Don Giovanni ebben a fel-
dolgozásban – tette hozzá.

– Számomra a bőség zavarát 
is jelenti a fesztivál, sokszor 
nem tudom, hová menjek, me-
lyik előadást válasszam – ezt 
már Kún László Jánosné nyi-
latkozta, kihangsúlyozva: na-
gyon élvezi ezeket a napokat, 

szerinte az idei az egyik leg-
jobb Operafesztivál. Legjob-
ban az István a király nagyze-
nekari előadása tetszett nekik.

– Egyszerűen csodála-
tos volt. Főként amiatt, hogy 
megtiszteltek minket szer-
zők, Bródy János és Szöré-
nyi Levente. Épp a mellettük 
lévő páholyban lehettünk és 
láttuk rajtuk, mennyire tet-
szett nekik is az előadás! Az 

Operafesztivál nemcsak vá-
rosi, hanem országos szinten 
is egy hatalmas kulturális tel-
jesítmény, kuriózum! Minden 
évben van újdonság a kíná-
latban, folyamatosan bővül 
a program. Tegnap például 
a Budapest Bárt láttuk, egy-
szerűen fantasztikus volt, ut-
catánccá, utcabállá alakult a 
koncert. Annyira jók a kísé-
rőprogramok is, hogy szinte 
nem is lehet választani, me-
lyikre menjen el az ember – 
fogalmazott, a miskolci hölgy, 
aki örömét fejezte ki amiatt 
is, hogy egyre több fiatal vesz 
részt a fesztiválon.

Volt, aki az Operafeszti-
vál miatt vett ki szabadságot 
és utazott Miskolcra, erre a 
tíz napra. – Egyébként Bu-
dapesten élek és ott is dolgo-
zom – részletezte Fekete An-
géla. Mint mondta, minden 
előadás nagyon színvonalas, a 
fesztiválnak hatalmas szerepe 
van abban, hogy a komolyze-
nét, az operát a szélesebb kö-
zönség is megszeresse.

– Ez a műfaj egy kicsit ne-
hezebb, kedvelőit inkább a 
közép-, illetve idősebb kor-
osztályhoz szokták kötni. A 
Don Giovanni – vagy Rock-

Giovanni – előadás is azért ér-
dekes, mert a feldolgozásnak 
köszönhetően, valószínűleg a 
fiatalokhoz is közelebb hozza 
a műfajt. Úgy gondolom, ez 
a néhány nap is megmutatja, 
mennyire ki vannak éhezve 
az emberek a kultúrára – han-
goztatta Angéla, aki számára 
már a RockGiovanni beavató 
előadása is meg'határozó él-
mény volt. – A Sziámi-dalok is 
nagyon tetszettek, a Modern 
Art Orchestra koncert pedig 
teljesen új volt a számomra. 
Ezt emészteni kell még egy 
kicsit, de egy biztos: ha nincs 
ez a fesztivál, nem találkozom 
ilyen előadással – tette hozzá.

– A kísérőrendezvényeken 
rendszeresen részt veszünk, 

az előadások közül pedig már 
ötödik éve előre kiválasztjuk, 
mit szeretnénk majd meg-
nézni. Előre megtervezzük az 
operafesztivál idején az egész 
hetet – árulta el portálunknak 
Béres Andrea. Mint mond-
ta, nemcsak a műfaj szeretete 
miatt járnak ki a fesztiválra, 
hanem azért is, mert a pár-
ja énekel. Egyéb komolyzenei 

kötődés is van a családban, 
nagyon sok ismerős és barát 
játszik a zenekarban, énekel a 
kórusban.

– Vannak igazán kiváló ope-
rák, ilyen például a Don Gio-
vanni is, amit ma rockos vál-
tozatban hallgathatunk meg. 
Nagyon tetszik a háttér is, 
ahogyan az Avasi kilátót fel-
díszítették, ez egy remek előa-
dás lesz. Ez a fesztivál Miskol-
cot kicsit más színben világítja 
meg, új arcunkat mutatja az 
ország felé. Az itt élő emberek 

igenis szeretik a művészetet, 
szeretettel fordulnak az opera 
felé is – emelte ki Andrea.

MUNTYÁN BERNADETT
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„AZ EMBEREK KI VANNAK ÉHEZVE A KULTÚRÁRA” 

Az ünnepi könyvhétre jelent meg 
Kégl Ildikó miskolci író, újságíró 
Életszag című novelláskötete, a Püs-
ki Kiadó gondozásában. 

„Kégl Ildikó novelláinak különle-
gessége három érték összefonódása: 
elsőképpen az aktuális probléma gya-
nánt megjelenített, valójában örök 
emberi konfliktusok, az örökzöld, 
fájdalmasan közös lelki és kapcsolati 
helyzeteink megidézése” – írja elősza-
vában prof. dr. Bagdy Emőke. „Máso-
dik sajátos értéke a pszichológiai hite-
lesség, az a tudás, amellyel akár esszé 

formájában is megírhatná mindazt, 
amit mégis novellaként formál meg, 
hogy ezáltal elérje olvasóinak ér-
zelmi rezonanciáját. Meghökkentő 
könnyedséggel használ pszicholó giai 
szakfogalmakat, pl. egy „regresszíven 
szenzitív” szőkelelkű nőt idéz egyik 
novellájában, aki voltaképpen barna 
hajú, de a novellában hamarosan ki-
derül esendősége, gyengesége, „szőke-
sége”. Kégl Ildikó szinte pszichológiai 
ismeret terjesztést szolgál az írásaival, 
amiképpen például arról a férfiról ír, 
aki „túl alacsony volt a boldogság-
hoz”. Főhősében ismerhetjük meg az 

önbizalom hiányának végzetes bol-
dogtalanságát, tragédiá ját. Vajon rá-
ismerünk-e az önmaga elfogadására 
képtelen férfiban és őt reménytelenül 
szerető párjában az életünk hasonló 
helyzeteire, ismerős alakjaira? Kégl 
Ildikó ügyesen gondoskodik erről a 
konfrontációról.  Üzenetei olyan fi-
nom rejtekutakon szivárognak be a 
szívekbe, hogy már csak akkor vesz-
szük észre a hatást, amikor érzelmileg 
rezonálva állást foglalunk. Harma-
dik írói erénye a személyes őszinte-
ség. Érezzük, tudjuk, „kiolvassuk” a 
novellák hőseinek önmagukkal való 

vias kodásából az önelfogadás, ön-
bizalom és életbátorság kulcsélmé-
nyének fontosságát az író személyes 
világában is. Ez a vállalás tiszteletre 
méltó, bátor és példaadó. Vajon a nap 
mint nap tükörbe néző, önszembesítő  
tekintet  hogyan tudja az önelégület-
lenség rá zuhanó érzését elhordozni?  
Folytathatnám a leheletfinom lélekta-
ni állapotokból hozzánk érkező üze-
netek sorolását, ehelyett azonban in-
kább a könyv elolvasását javasolom, 
hogy minden olvasó része lehessen az 
önkonfrontációnak és a csendes ka-
tarzisnak”.

Életszag: „Üzenetek finom rejtekutakon a szívekbe”



Évszázados aranykincsek 
A Herman Ottó Múzeum az 

idén is különleges látnivalók-
kal és családi programokkal 
várja az érdeklődőket a Mú-
zeumok Éjszakáján. Június 23-
án, szombaton két új helyszín-
nel bővül a kínálat, így a már 
megszokott múzeumi kiállí-
tóhelyek mellett a különleges 
estén a Feledy-ház és az Alko-
tóház is megnyitja kapuit a kö-
zönség előtt.    

A legnagyobb várakozás a 
múzeum Görgey utcai főépü-
letében készülő új kiállítást 
előzi meg, hiszen a mindössze 
egyetlen napig megtekinthető 

tárlat műtárgyait a közönség 
még nem láthatta korábban.  
Az évszázadok aranya – régé-
szeti ritkaságok, soha nem lá-
tott kincsek című kiállítás, a 

múzeum által az elmúlt 120 
évben összegyűjtött nemesfém 
kincsek közül a bodrogolaszi 
aranykincset, és a régészeti tár-
ban őrzött ékszereket, ruhadí-
szeket mutatja be. Az arany és 
ezüst leletek egy része az M3-
as autópálya építését megelőző 
feltárás során került felszínre. 

A Pannon-tenger Múzeum-
ban „Botanikaland”, az újranyi-
tott Képtárban „Képtár szépe 
választás”, a Miskolci Galériá-
ban rovásírás, a Papszeri Kiál-
lítási Épületben többek között 
fegyverbemutató várja ezen az 
estén az érdeklődőket. A Szí-
nészmúzeumban arcfestéses, 

jelmezes beöltözés közepette 
mindenki a saját színházi sze-
mélyiségévé változhat. 

Tavaly óriási sikert aratott 
a Lillafüred fényei program, 

amely a Herman Ottó Múze-
um, a Kohászati Múzeum, a 
Lillafüredi Kisvasút és a Lil-
lafüredi Sport- és Kalandpark 
közös szervezésében valósult 
meg. Ebben az évben erdei vo-
natozás, mozdony bemutató, 
hangulatfényes barokk muzsi-
ka, lézerharc, szabadulószoba 
színesíti a programválasztékot, 
de bárki lehet a kohó ásza is.

Különleges este az MVK-nál
Ismét különleges estét szer-

vez június 23-án a Múzeu-
mok Éjszakája rendezvény-
sorozat keretében az MVK 
Zrt. 16:00-22:00 óra között, 

a Szondi György utcai telep-
helyén.  Az autóbuszok és vil-
lamosok vezetőfülkéjének 
kipróbálása mellett vakveze-
tő kutyusok interaktív prog-

ramjával, veterán- és mező-
gazdasági jármű kiállítással, a 
Magyar Honvédség bemuta-

tójával, érdekes gyerekprogra-
mokkal, telephely látogatással, 
kulisszatitkokkal, kupakgyűj-
téssel és sok-sok érdekességgel 
várják a vendégeket. Az MVK 

Zrt. színpadán 17 órától a Csi-
ribiri együttes gyerekműsora 
lesz látható, 18:30-tól a Crazy 
Dance Tánccsoport lép fel, este 
fél nyolctól pedig DJ szórakoz-
tatja a közönséget a ’90-es évek 
legjobb zenéivel.

A Lévay Muzeális Könyv-
tárban is várják a vendé-
geket

A hagyományoknak meg-
felelően a II. Rákóczi Ferenc 
Megyei és Városi Könyvtár Lé-
vay József Muzeális Könyvtá-
ra is csatlakozik a múzeumok 
éjszakája miskolci programja-
ihoz. A Mindszent tér 2. szám 
alatt, a Szabó Lőrinc Idegeny-
nyelvi Könyvtárral egy épü-
letben működő intézményben 
fél 7-kor indul az első vezetett 

csoport, majd azután óránként 
lehet megtekinteni a muzeális 
gyűjtemény különleges darab-
jait. A hároméves Lévay József 
Centenáriumi Emlékprogram 
lezárása után és Lévay József 
halálának 100 éves évfordu-
lója előtt néhány nappal a Lé-
vay-relikviák kerülnek reflek-
torfénybe. A közösség, család 
tematika jegyében a kertben 
a nagymamától a dédunokáig 
minden korosztály talál ma-
gának elfoglaltságot. A közös-
ségeket, baráti társaságokat 
asztali játékokkal, illetve tu-
dásalapú szerencsekerékkel is 
várják. A színpadon 18 órától 
kedvelt művészek lépnek fel, 
egyre dinamikusabb program-
mal biztosítva az igazi „muzé-
ji” hangulatot. 

Közélet Miskolci Napló

Hirdetés

NYÁRI KARBANTARTÁS  
– SZÜNETEL A MELEGVÍZ

Már csak pár nap a karbantartás, van, ahol néhány óra
A MIHŐ Kft. évek óta arra törekszik, hogy a korábban jellemző  

hosszabb időtartamról 2-3 napra csökkentse  
a rendszer nyári karbantartásával járó szolgáltatás-kiesést.

A 2018. ÉVI NYÁRI KARBANTARTÁSI MUNKÁK:
AZ AVASI ÉS BELVÁROSI RENDSZEREN 

június 26-27, ami az Avasi lakótelep III. ütemében esetleg  
egy nappal meghosszabbodhat. Ennek oka, hogy biztonságosabb 

téli üzemelés érdekében új elzárószerelvényeket építenek be.

A DIÓSGYŐRI ÉS BULGÁRFÖLDI TERÜLETEKEN 
rövid idejű karbantartás várható, melyről a lakóközösségeket  

a MIHŐ Kft. külön tájékoztatja.

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-csapot tartsák elzárva.
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– mindenkit vár a Múzeumok Éjszakája!

 „Kulturális örökség” kate-
góriában a Diósgyőri vár, 
míg „Turizmus” kategó-
riában a Miskolctapolca 
Barlangfürdő győzedel-
meskedett a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Érték-
tár Bizottság pályázatán.

A IV. Kincseink – Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Értékdíj pályázat elisme-
réseit a június 16-án, Me-
zőkövesden megrendezett 
IV. Megyenapon adták át 
a nyerteseknek. Bánné Gál 

Boglárka, a B.-A.-Z. Megyei 
Értéktár Bizottság elnöke 
köszöntőjében méltatta az 
értéktár mozgalom által ed-
dig elért eredményeket. Ki-
emelt célkitűzésként említet-
te, hogy megőrizzük, átadjuk 
az utókornak, amit az őseink 
ránk hagytak. Az értékmeg-
őrzés erősíti itt élők identitá-
sát, alternatívát nyújt az elsi-
városodással szemben

A díjat a B.-A.-Z. Megyei 
Értéktár Bizottság alapította 
2015-ben. Azokat a – B.-A.-Z 
Megyei Értéktárba felvett – 
épített, természeti, környe-
zeti, kulturális és egyéb ma-
radandó értékeket ismerik 
el vele megyénkben, ame-
lyek az itt élő emberek talá-
lékonyságát, hozzáértését és 
hagyományait mutatják be, 
s amelyekre méltán lehetnek 
büszkék az itt élők. A díja-
zottak egy, a megyei értéktár 
logójával ellátott Hollóházi 
porcelán díszvázát és pénzju-
talmat kapnak. Miskolc ön-
kormányzata idén minden 
kategóriában nevezett. Az 

idei két díjazottal együtt – a 
Miskolci Települési Értéktár-
ban fellelhető nemzeti érté-
kek közül – már hat miskolci 
érték rendelkezik a kitüntető 
elismeréssel.

Az elismeréseket Török 
Dezső, a megyei közgyűlés el-
nöke, és Bánné Gál Boglárka, 
a megyei Értéktár Bizottság 
elnöke adta át Novák Irén és 
Schneitzner Beáta ügyveze-
tőknek, akik jelen voltak a dí-
jazott miskolci értékek kép-
viseletében.

Megyei Értékdíjat kapott a 
Diósgyőri vár és a Barlangfürdő

Novák Irén

Schneitzner Beáta

Tájékozódjon  
első kézből! 

MINDENHOL  
OTT VAGYUNK!



Huszonötödik évadát zár-
ta nemrégiben a Miskolci 
Csodamalom Bábszín-
ház. Az ünnepi társulati 
gyűlésen elismeréseket is 
átadtak.

Szabó Attila ügyvezető el-
mondta, a 2017-18-as évad-
ban sok sikeres előadásuk 
volt és sikerült megvalósíta-
ni egy új művészeti irányvo-
nalat: túlsúlyba kerültek az 
élőszereplős előadások.

– Ezzel azt szerettük volna 
kinyilvánítani, hogy az élő- 
és a bábszínház közötti tra-
dicionális határvonal meg-
szűnőben van, sőt: a kettő 
közeledik egymáshoz. A 
Csizmás kandúr vagy a Szét-
táncolt cipellők mondhat-
ni teljesen színészközpontú 
előadások voltak. Viszont a 
hagyományos bábszínházi 
vonalat is igyekeztünk élet-

ben tartani: ilyen volt példá-
ul a nagy szakmai sikernek 
örvendő Manógyár előadá-
sunk.

Zalányi Gyula művésze-
ti vezető arról szólt, hogy 
a nézőik száma az elmúlt 
évadban megközelítette a 
33 ezret. Öt bemutatójuk 
volt: Mindent látó király-
lány, Mindenkinek vannak 
Manói, Széttáncolt cipellők, 
Süsü legújabb kalandjai, va-
lamint Csizmás Kandúr – ez 
volt a legnépszerűbb, több 
mint 3200-an látták.

Az évadban nyújtott ki-
emelkedő teljesítményért 
Heiszmann Ildikó Nívó-dí-
jas színésznőt díjazták. A 
bábszínház két és fél évti-
zedében kifejtett szakmai 
munkáért Heiszmann Ildi-
kó, Juhász Judit, Tari Edit, 
Károlyi Szabolcs és Klim 
Zsolt részesült elismerésben.

Díjátadó ünnepséget rende-
zett nemrégiben a Miskolci 
Pedagógiai Oktatási Köz-
pont, az oktatási versenye-
ken jól szereplő tanulók, és 
felkészítőik számára, a vá-
rosháza dísztermében. 

Merklné Kálvin Mária, az 
Oktatási Hivatal főosztály-
vezetője elmondta, véget ért 
a megyei versenyidőszak, a 
Miskolci Pedagógiai Oktatá-
si Központ által lebonyolított 
megmérettetések sikeresek 
voltak. – Nagyon büszkék 
vagyunk rátok, mert a tehet-
ségetekhez szorgalom is pá-
rosul. Nem tévéztetek és ját-
szottatok, mint a társaitok, 
hanem versenyre készülte-
tek, tanultatok.

Szép eredményeket értetek 
el az évente csaknem százféle 

megmérettetésen, amelyeken 
idén több mint negyvenezer 
diák vett részt - ezekkel a sza-
vakkal köszöntötte a tanuló-
kat a főosztályvezető. Pflieg-
ler Péter alpolgármester úgy 
fogalmazott, ez a nap a fiata-
lok és az őket felkészítő pe-
dagógusok egész éves mun-
kájának a megkoronázása. 
– Számos tehetség tanul és 
számos pedagógus dolgo-
zik városunkban, megyénk-

ben. A tehetség olyan ér-
ték és erőforrás, amely nem 
hasznosul magától, meg kell 
teremteni hozzá a támoga-
tó környezetet. Ez pedig fe-
lelősséget ró azokra, akik a 
közéletben tevékenykednek.

A felnövekvő nemzedék 
biztonsága, egészséges fejlő-
désük biztosítása hozzáértő 
felügyeletük megszervezése 
minden településnek alap-
vető kötelessége. A gyerme-
keket szolgáló intézmények 
fejlesztése Miskolcon is az 
egyik legfontosabb, jövőt 
építő feladat – hangsúlyozta 
az alpolgármester, kiemel-
ve: a tehetség nem csupán 
ajándék, hanem felelősség is 
– diákoknak, szülőknek és 
pedagógusoknak egyaránt. 
A tudás megszerzése irán-
ti vágy felkeltése az iskolák 
egyik legfontosabb feladata.

Új helyen, egy új emléktáb-
la őrzi szerdától az 1956-os 
forradalom és szabadság-
harc mártírhalált halt mi-
niszterelnökének emlékét. A 
korábbi tábla a múzeumba, 
az új pedig a Nagy Imre utca 
17. szám alá került, ezzel is 
továbbörökítve az egykori 
miniszterelnök emlékét.

Kiss János, Miskolc város 
alpolgármestere beszédében 
visszaemlékezett 1958. június 
16-ra, a napra, amelyen elhunyt 
Nagy Imre, Magyarország tör-
vényes miniszterelnöke. De 
visszaidézte azokat a körülmé-
nyeket is, amik akkor uralkod-
tak hazánkban. – Soha el nem 
múló hálával kell emlékez-
nünk arra a több ezer emberre, 
akik 1956-ban, majd a megtor-

lások során ’57-ben és ’58-ban 
az életüket adták ezért az or-
szágért – hangoztatta.

Mint fogalmazott, az új táb-
la jelentősége nemcsak abban 
áll, hogy újra és újra felidézzük 
emlékezetünkben azt, ami ’56-
ban és utána történt, hanem 
abban is, hogy egy adott tele-
pülés közössége milyen szív-
vel emlékszik vissza azokra a 

hősökre, akik előtt tisztelegni 
akar. Kiss János kiemelte, az 
emlékeinknek nem szabad el-
használódniuk: ahogyan ra-
gyog a szívünk, amikor ’56 
hőseire gondolunk, úgy kell 
ragyogniuk azoknak az emlék-
tárgyainknak is, melyek rájuk 
emlékeztetnek minket.

Balahó Zoltán, a Nagy Imre 
Társaság országos elnöke el-

mondta, legfőbb céljuk az volt, 
hogy a Nagy Imre-per és Nagy 
Imre kivégzésének 60-ik év-
fordulóján a már meglévő ko-
rábbi táblát egy újra, szebbre 
cseréljék, méghozzá az utca 
egyik olyan szakaszán, ahol 
nagyobb a gyalogosforgalom. 
A táblaavató ünnepség végén 
az emlékezés koszorúit helyez-
ték el az emléktáblánál.

„Alkotúra” címmel ren-
dezték meg nemrégiben a 
B.-A.-Z. megyei középszin-
tű művészeti iskolák grafi-
kai bemutatóját. A tárlatot 
a városháza aulájában nyi-
tották meg.

Az alkotói utánpótlás egy 
éves eredményei, a diákok és 
művésztanáraik alkotói, ne-
velési szemléletét bemutató 
kiállításra több mint negy-
ven munka érkezett. Ezeket 
négy iskola – a Balázs Győ-
ző Református Gimnázium, 
a Miskolci Szakképzési Cent-
rum Fazola Henrik Építőipa-
ri és Művészeti Szakgimná-
ziuma és Szakközépiskolája, 
a NABIS Szakképző Iskola 
valamint az MSZC Szemere 
Bertalan Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája és Kollégi-
uma – diákjai készítették.

Alakszai Zoltán városi jegy-
ző a megnyitón köszöntőjében 
úgy fogalmazott: ma nagyon 
fontos az esztétikai nevelés. – 
Két dolgot bizonyít ez a kez-
deményezés. Azt, hogy a kép-
zőművészet lehet piacképes, 
ugyanakkor azt is, hogy a mű-
vészet és a piacképesség nem 
ellentétes fogalmak. Ma szük-
ség van az esztétikai nevelés-
re, amit ezek az intézmények 
kiválóan biztosítanak tanulóik 

számára – emelte ki a jegyző, 
hozzátéve: Miskolc büszke le-
het arra, hogy szakképző intéz-
ményei piacképes tudást adnak 
át diákjainak. Török Dezső, a 
megyei közgyűlés elnöke arról 
szólt: négy évvel ezelőtt keres-
te meg őt ezzel az ötlettel Béres 
Gyula tervezőgrafikus művész. 
Azóta nem csupán városi, ha-
nem megyei szintre is kiter-
jesztették a pályázatot, néhány 
éven belül pedig akár határo-
kon átívelő is lehet a kiállítás 
és a program. – Az a szemlé-
letmód, amit a fiatalok képvi-
selnek, egyre finomul, egyre 
kreatívabb – húzta alá Török 
Dezső. A résztvevők emlékla-
pot kaptak, a legeredménye-
sebb tanulók pedig egyedi ok-
leveleket és emlékplaketteket 
vehettek át Alakszai Zoltántól, 
Török Dezsőtől, Béres Gyulától, 
és Papp Ferenc kulturális főre-
ferenstől az ünnepségen. 

„SOHA EL NEM MÚLÓ HÁLÁVAL KELL EMLÉKEZNÜNK…”

„Fontos az esztétikai nevelés” 

Öt bemutató, 33 ezer néző 
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Új tábla őrzi Nagy Imre  
emlékét Miskolcon

Évadot zárt a 
Csodamalom 
Bábszínház

„Alkotúra” – grafikai kiállítás  
nyílt a városházán

„A tehetség nem csupán 
ajándék, hanem felelősség is” 

Június 24-én, 16.30 órai kez-
dettel, a Miskolc Televízió Hí-
vőSzó című műsorában a bükk-
szentlászlói búcsút közvetítik 
felvételről. A szentmisét bemu-
tatja: Ócsai J. Barnabás testvér. 
Szombaton, 23-án 15 órai kez-
dettel a minorita templomban 
lesz a Fráter György Katolikus 
Gimnázium tanévzáró szent-
miséje. Vasárnap 24-én 10 óra-
kor lesz a felsőzsolcai Keresztelő 

Szent János születése templom 
búcsúja. Az ünnepi szentmisét 
Skublics Máté atya mutatja be. 
Ezen a napon, 16 órakor tartja 
ezüstmiséjét pappá szentelése 
25. évfordulóján Pehm G. Antal 
ferences kistestvér, plébános, a 
vasgyári Szent István-templom-
ban. A mindszenti templom 
Péter-Pál búcsúját július 1-jén, 
jövő vasárnap tartják. Az ünne-
pi szentmise délelőtt 10 órakor 

kezdődik, melyet Galo Gábor 
plébániai kormányzó mutat be. 
A búcsúi szentmise és körme-
net miatt a fél 12-es szentmise 
elmarad. Ternyák Csaba egri 
érsek Juhász Ferenc kanono-
kot nevezte ki a mindszenti plé-
bánia plébánosának. Helyére 
Balog Gyula újgyőri plébános 
Gyöngyösre került. A főpásztor 
Berkes László apát, pápai prelá-
tust nevezte ki az újgyőri Szent 

Imre templom plébánosának. 
Deli Lajos c. apát lett a felsőzsol-
cai templom plébánosa, az ed-
digi plébános, Zajacz Ernő be-
tegszabadságra került. Lipcsák 
János a mindszent plébániai 
kormányzója Bogácson lesz 
plébános. Versler Sándor mind-
szenti káplán helyére, aki Jász-
berénybe került, Kovács József 
eddigi jászapáti káplánt küldte 
főpásztora.

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK



Szín- és illatkavalkád fogad 
a Búza téri piacra érve: a 
málna édeskés illata kevere-
dik a sárgadinnye jellegzetes 
aromájával, miközben a cse-
resznye piros húsa tökéletes 
kontrasztot alkot a kukorica 
citromsárga látványával. Van 
itt minden, mi szem szájnak 
ingere: őszibarack, áfonya, 
ribizli, meggy, görögdinnye – 
de ácsi, biztos, hogy minden-
nek eljött már az ideje?

Nagyon elegem van már be-
lőled, kedves időjárás: igazán 
eldönthetnéd végre, hogy tik-
kasztó hőséget engedsz-e ránk, 
vagy dézsából öntöd a nya-
kunkba a vizet. Mire megszok-
nánk a párás meleget, addigra 
kapunk egy „kis” esőt a fejünk-
re. A frontérzékenyekre való-
ban rájár a rúd, éppúgy, mint a 
gyümölcsökre. Vagy mégsem? 
A megfelelő hely, ahol választ 
kaphatunk kérdésünkre ter-
mészetesen a piac: az a belvá-
ros szívében örökké zsibon-
gó placc, mely a vérbeli kofák 

gyűjtőhelye. Na, ha valaki, ak-
kor ők megbízható informáci-
ókkal fognak nekünk szolgálni 
gyümölcsügyben.

A látvány önmagáért be-
szélt: a málna édeskés illata ke-
veredik a sárgadinnye jelleg-
zetes aromájával, miközben a 
cseresznye piros húsa tökéletes 
kontrasztot alkot a kukorica 
citromsárga látványával. Van 

itt minden, mi szem szájnak 
ingere. A piac népétől megtud-
tam, elvileg még az eper virág-
korát kellene élnünk, szép las-
san átevickélve a meggy és a 

cseresznye zamatos világába, 
ám 2018 nyara nem a fokoza-
tosságról híres.

A termés bőségével nincs 
probléma, sőt kiválóak az idei 
gyümölcsök, fantasztikus a 
cukortartalmuk. (Ezt az álta-
lam ebben a pillanatban elfo-
gyasztott barack is rendkívüli 
módon példáz.) Egy baj van 
„csak”, minden összeérett idén 

– hangzik a piac egybehang-
zó ítélete. – Itt van már a sár-
gabarack, lassan jön a szilva is, 
aminek pedig csak augusztus-
tól kellene megjelennie – so-
rolja Nagy László kereskedő. – 
Egyébként nagyon jó a termés, 
a mennyiséggel nincs baj, csak 
a fokozatossággal.

Körülbelül egy hete röppent 
fel a hír, mely szerint a sokunk 
által oly’ kedvelt málna, szeder 
és fekete ribizli kiszorulhat a 
hazai ültetvényekről a klíma-
változásnak és a munkaerő-
hiánynak köszönhetően. De 
még mielőtt elmorzsolnánk 
egy könnycseppet a bogyós 
gyümölcsök oltárán, van egy 
jó hírem: az időjárás idén igen 

bőkezű volt, már ami a mál-
nát illeti. – Elég bő az idei ter-
més – nyugtat meg Soltészné 
Simkó Edit, majd hozzáteszi, 
ha azt nézzük, már minden 
van a magyar piacon: sárga-
barack, őszibarack, és nekta-
rin is. – A málnáról mi is hal-
lottuk, hogy eltűnhet a hazai 
termelői piacról, de idén még 
szerencsére nagyon bőséges a 
termésünk, és igen nagy rá a 
kereslet is – fogalmazott. Azt 

is megtudtuk, hogy a cseresz-
nye, a meggy és a málna már 
nem bírja túl sokáig a meleget, 
hamarosan az ő napjuk is leál-
doz. A legkelendőbb portéka a 
kofáink tapasztalatai alapján a 
sárgadinnye, és a sárgabarack. 
Mint mondták, az epret kere-
sik folyamatosan az emberek, 
de sajnos már nincs.

Az eper már sajnos leé-
rett, így aki a langyos júni-
usi estékre tartogatta volna 

a romantikus pezsgő-eper 
kombót, annak marad csak 
a pezsgő, vagy kénytelen lesz 
egy másik gyümölcs után 
nézni. Csak ne a meggyet cé-
lozzuk be, mert a piacon az is 
kiderült, lassan már gyerek-
korunk „fülbevalójának” idé-
nye is a végét járja. Ellenben 
már megjelent a kukorica, a 
strandok legnagyobb sláge-
re és karonfogva húzza maga 
után a szilvát, mi több, a szőlő 
is már itt csörtet a kertek alatt. 
Ha tehát igazán ínycsiklando-
zó és szemet gyönyörködtető 
gyümölcsökre vágyunk – és 
miért ne vágynánk, hisz’ nincs 
is jobb nyáron egy hideg őszi-
baracknál –, akkor jobb, ha 
mihamarabb leballagunk a 
piacra, hogy beszerezzük a 
kedvenc vitaminforrásainkat, 
hisz’ (ahogyan a példa is mu-
tatja) ki tudja a kedvenc gyü-
mölcsünk idei szezonja épp 
melyik hónapra esik.

MUNTYÁN BERNADETT
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A nyár beköszöntével a vá-
ros közterületein fokozott 
figyelmet kapnak a virá-
gültetések, a szökőkutak és 
a fűnyírás. 

A Városgazda munkatársai 
folyamatosan azon dolgoz-
nak, hogy elvégezzék a szük-
séges munkálatokat, hogy a 
város közterületei esztétiku-
sak legyenek, illetve a magas, 
gondozatlan fű ne okozzon 
problémát. Emellett a nyár 
slágerei, a szökőkutak rend-
ben történő üzemeltetésére is 
kiemelt figyelmet fordítanak.

Idén június 6-ára befeje-
ződött az egynyári virágok 
kiültetése a város virágágyá-
saiba. A munka során 77 606 
egynyári növényt ültettek el, 
összesen közel 2000 négy-
zetméternyi virágágyásba.  A 
legnagyobb egybefüggő terü-
letek, amiket új növényzettel 
frissítettek, díszítettek: a Lil-
lafüredi függőkert, Miskolc-
tapolca és az Erzsébet tér. A 
szökőkutakat beüzemelés 

előtt átnézték, az esetlegesen 
felmerülő hibákat kijavítot-
ták. A Városgazda tájékozta-
tása szerint jelenleg mind a 
kilenc szökőkút megfelelően, 
program szerint működik, 
most már a társasházi öveze-
tekben is.

A fűnyírással is jól halad-
nak: az utak, utcák, járdák 
melletti területeken, parkok-
ban, játszóterek és társashá-
zak környezetében, a belvá-
rosban már a harmadik kört 
kezdték a napokban. A vá-
ros külső területein mellett 
a Szinva-meder oldalát is 
kaszálják. Ahogy tavaly, úgy 
idén is a Szinva-patak rézsű-
jének kaszálásakor kiemelt 

figyelmet fordítanak a ma-
dárvédelemre.

Az ütemezés szerint a Pe-
ce-patak medrének kaszálá-
sa is elkezdődött. Az időjárás 
függvényében az idei szezon-
ban várhatóan 7-8 teljes fű-
nyírási körre lesz szükség ok-
tóber végéig. Egy kör 4-5 hetet 
vesz igénybe és több mint 400 
focipályányi terület gondozá-
sát jelenti. Az ebből származó 
zöldhulladék súlya sem cse-
kély, várhatóan 1000 tonna, 
melynek gyűjtése és szállítása 
október végéig folyamatos. Az 
idei fűnyírás várható költsége 
megegyezik a tavalyi összeg-
gel, akkor 200 millió forintot 
költött erre a város.

Új épületrészekkel bővíte-
nek, és napkollektorokat 
szerelnek fel a Fényi Gyula 
Jezsuita Gimnázium és 
Kollégium tetejére – erről 
számoltak be az intéz-
ményben hétfőn délelőtt. 
Az igazgató és a kivitelező 
aláírták a szerződést, a fej-
lesztés még több gyermek 
fogadására nyújt majd le-
hetőséget az iskolában.

Holczinger Ferenc, az intéz-
mény igazgatója beszédében 
kiemelte, régóta terveznek új 
épületrészeket. – Évente mint-
egy harminc diákkal növekszik 
az intézmény létszáma, jelen-
leg hétszázhatvanöt tanulónk 
van. Úgy érezzük, kinőttük az 
épületeinket, ezért van szük-
ség újabb tantermekre, illetve 
az ebédlő bővítésére. Ez utóbbi 
több funkciót is ellát majd - kö-
zösségi tér, tanterem vagy akár 
a helyi egyházközségnek helyet 
biztosító helyiség is lesz egyben. 
Iskolánk erős a nyelvoktatásban 
és a humán területeken, most 
végre a természettudományos 
képzésünket is fejleszthetjük. 
Öröm és várakozás is van ben-
nünk – hangoztatta az igazgató.

Az oktatási infrastruktúra 
fejlesztésére nyert 567 422 300 
millió forint vissza nem téríten-
dő támogatásból a Szent József 
épületre két emelet kerül majd. 
Az első szinten a modern kor 
elvárásainak megfelelő termé-
szettudományos laborokat ala-
kítanak ki. Az itt használt esz-
közöket mintegy húszmillió 
forintból szerzik be. A második 
szinten közösségi termek épül-
nek. Jut a pénzből egy nagy au-
lára is, amit a meglévő garázs-
sor fölé emelnek, az energiát 
napkollektorok biztosítják, a 
Szent Ignác épületen. Ez csök-
kenti az energiafüggőséget és a 
fenntartási költségeket is.

Torma Ferenc, a Jézus Tár-
sasága Magyarországi Rend-

tartományának műszaki 
szakértője elmondta, már így 
is környezetbarát rendszert 
működtet az intézmény. – Az 
iskolában most negyven ki-
lowatt napelem mennyiség 
üzemel, még tíz kilowatt fog 
felkerülni a tetőre, hogy elér-
jük az ötven kilowattos határt, 
ami alatt még háztartási ki-
serőműnek minősülünk. Eh-
hez tartozik még hozzá a geo-
termikus energiafelhasználás 
is, amit szintén tervezünk bő-
víteni a multifunkciós tér fű-
tésénél – tette hozzá. 

Az építkezés már a jövő hé-
ten elkezdődik és várhatóan 
jövő év első negyedévére fe-
jeződik be.

RÉPÁSSY OLÍVIA

Virágültetések, szökőkutak, 
 fűnyírás: folyamatos munka 
 a Városgazdánál

BŐVÜL A JEZSUITA GIMNÁZIUM



A női és férfi vonalon is si-
keres edző, a magyar leány 
U18-as kosárlabda váloga-
tott szövetségi kapitánya, 
Völgyi Péter lett az Aluin-
vent DVTK sportszakmai 
igazgatója.

Völgyi Péter Pécsett kezdte 
edzői pályafutását, majd ne-
velő egyesületébe visszatér-
ve 2010-ben duplázott a ZTE 
férficsapatával, megnyerték a 
bajnokságot és a Magyar Ku-
pát is. Ezt követően dolgozott 
Pakson szintén férfiak mel-
lett, majd ismét Zalaegersze-
gen. Irányította a férfi U20-
as válogatottat, és dolgozott a 
felnőtt női válogatott mellett 
is. 2014-től idén tavaszig ve-
zette a győri csapatot, akikkel 
bajnoki döntőbe jutott 2016-
ban, 2015-ben pedig bronzér-
met szerzett, emellett éveken 
keresztül szerepelt az Európa 
Kupában és az Euroligában is.

Tavaly ősszel vette át a 
magyar U18-as kosárlabda 
válogatott szövetségi kapi-
tányi posztját, amelyet di-

ósgyőri munkája mellett is 
folytat. Völgyi Péter az Alu-
invent DVTK sportszakmai 
igazgatójaként első sorban 
az első csapat eredményes-
ségéért felel, de feladata a 
saját nevelésű játékosok él-
vonalbeli szintre történő el-
juttatása is. - A DVTK mér-
kőzésein olyan hangulat 
uralkodik, ami sehol más-
hol az országban, ez rend-
kívül vonzó volt számomra. 
Ezen kívül a tervezett sa-
ját csarnok és az egészség-
ügyi központ európai szin-
ten is komoly munkára ad 
lehetőséget – nyilatkozta 
az edző. – Nagyon nehéz, 
és összetett feladat vár rám 
az Aluinvent DVTK-nál, az 
új klubmodellben meg kell 
találni mindenkinek a he-
lyét. Az első csapat mellett 
az utánpótlással kapcsolatos 
feladatok is fontosak. Nem 
öltönyös, hanem melegí-
tős, edzőpólós sportszakmai 
igazgató szeretnék lenni, aki 
a napi munkában is részt 
vesz – nyilatkozta. 

Szanyi Ágnes révén címvédés-
sel, Németh Csaba jóvoltából 
pedig miskolci sikerrel zárult 
Magyarország első hivatalos 
terepfutó versenye, a Bükki 
Hegyi Maraton június 16-án, 
szombaton megrendezett 26. 
„felvonásának” leghosszabb 
száma, a 42,2 km. A 7. Mara-
toni Hétvége első versenynap-
ján 604 sportoló választott a 
négy egyéni és egy váltó szám 
valamelyikéből.

A rendező Marathon Club 
idén sem felejtkezett meg az 
egyesület, egyben a verseny 
alapítójáról, Kisgyörgy Ádám-
ról, akinek tavaly, a Királyasz-
talon található versenyköz-
pontban emléktáblát avattak. 
A rajtot megelőzően Kiss János, 
a főtámogató miskolci önkor-
mányzat sportért is felelős al-
polgármestere, Katona Ferenc, 
a Szervező Bizottság elnöke és 
a versenyzők nevében a veres-
egyházi Horváth György, aki 
1991 óta valamennyi Bükki 
Hegyi Maratonon rajthoz állt, 
egy-egy koszorút helyezett el 
az emlékhelyen.

A három egyéni hosszabb 
táv és a maraton-váltó indulói-

nak Kiss János alpolgármester, 
a verseny védnöke adta meg a 
rajtjelet.

A női maratoni mezőnyben 
Szanyi Ágnes, a Zöld Sportok 
Clubja képviseletében közel 6 
percet javítva tavalyi győztes 
idején, 4 órán belül, új női pá-
lyacsúccsal diadalmaskodott.  A 
férfiaknál Németh Csaba elejé-
től a végéig kontrollálta vetély-
társait, egyenletes tempóban 
haladt és több korábbi dobogós 
helyezése után megszerezte az 
általa kijelölt pályán első Bükki 
Hegyi Maraton-győzelmét. Az 
50. születésnapját idén ünneplő 
Németh Csaba az arany érem 
mellett, Markovits Lászlótól, a 
Budo Sport Bolt tulajdonosá-

tól egy különdíjat is átvehetett.  
A félmaratoni versenyszámban 
a tavaly a második helyen zárt 
Nyilas Zsuzsanna, ezúttal nyer-
ni tudott. A férfiak között Ká-
nai Roland ellentmondást nem 
tűrően hódította el az első he-
lyet, a Bükki Műhely két kivá-
lósága, a tavalyi maratoni első 
Karlowits-Juhász Tamás és a 
bőven ötven év felett járó, el-
nyűhetetlen, az elmúlt években 
rendre az első hat között záró 
Harsányi Zsolt előtt.

A kismaraton futam legna-
gyobb érdekességét az jelen-
tette, hogy nem kevesebb, mint 
három Lehmann vitézkedett a 
mezőnyben, annak is az elején. 
A két fivér, az egyaránt kor-

osztályos triatlon válogatott és 
sokszor magyar bajnok Ben-
ce és Csongor megosztozott 
az első két helyen, de édesap-
juk, az Európa-bajnoki ezüst- 
és bronzéremmel büszkélke-
dő duatlon-triatlon versenyző, 
Lehmann Tibor, a Magyar Tri-
atlon Szövetség szakmai alel-
nöke is befért a díjazott első 
hatba, 6. lett. A 26. Bükki He-
gyi Maraton-Kisgyörgy Ádám 
Emlékverseny 1. állomása volt 
az idén, új kezdeményezésként 
meghirdetett „MC Félmaraton 
Tour” elnevezésű sorozatnak, 
melynek folytatása július 22-
én lesz, amikor is az 1. Diós-
győri-vár Trail kínál megmé-
retési lehetőséget.

Profik, amatőrök, gyerme-
kek – közel háromszázan - 
kiváló időjárásban, tökéletes 
pályákon együtt tekerhettek 
a 7. Kondenzgyík Maraton 
elnevezésű hegyikerékpáros 
viadalon, melyen ranglis-
ta-pontokat is osztottak. A 
7. Maratoni Hétvége június 
17-i második versenynap-
jának „király”-etapját, a 84 
km-es futamot Blazsó Már-
ton magabiztos versenyzés-
sel „húzta be”.

A rajt előtt, mint egy a han-
gulatot tovább fokozandó, a 
90-es évek Kondenzgyíkjai, 
a „Borsodi Ős Gyíkok”, élü-
kön Nagy Andrással, a ver-
seny főszervezőjével újból 
összeálltak egy csoportképre, 
hogy aztán közülük jó néhá-
nyan idén is felsorakozzanak 
a rajtvonal mögött.

A 28 kilométeres pályán 
egy, kettő és három kört vá-

laszthattak a bringások. A 
profi kategóriát képvise-
lő Blazsó Márton, Kis József, 
valamint a 84 km-es „ki-
rály”-etapon a 2. körig ve-
lük csatázó, de akkor techni-
kai probléma miatt feladásra 

kényszerülő Földi Bence lát-
ványos csatájából Blazsó ke-
rült ki győztesként.

Az 56 km-es középtávon az 
első helyen végzett  Radványi 
Norbert mögött két ózdi brin-
gás Frölich Tamás és Kovács 
István is dobogós helyet har-
colt ki. Ezen a távon pattant 
a nyeregbe Németh Csaba, 
aki az előző napon megnyer-
te a 26. Bükki Hegyi Mara-
ton-Kisgyörgy Ádám Emlék-
verseny elnevezésű terepfutó 
viadal leghosszabb, 42,2 km-
es távját.

Ennek azért volt jelentősége, 
mert Csaba azzal, hogy vasár-
nap, a master3 kategóriában is 
legjobbnak bizonyult, már har-
madik alkalommal érdemelte 
ki a két nap összetett legjobb-

jának járó „Double Finisher 
Extra” kategória első helyét. Az 
elsőséggel együtt járt a Miskolc 
Autóház által felajánlott csalá-
di hétvégi vezetés, melynek so-
rán a SEAT Ateca crossovert 
lehet tesztelni.  Ebben az érté-
kelésben a korábbi kétszeres 
első Biriki Attila lett a második, 
míg Sivák Lászlót rangsorolták 
harmadiknak.

A 28 kilométeres szám ab-
szolút legjobbja Molnár Péter 
lett, aki ezzel a HOTE csapatát 
hozzá segítette egy ezüstérem-
hez. A Decathlon-gyermek-
futamokban ötvennél több 
utánpótlás kategóriás, ovis, 
U7, U9, U11, U13, U15, U17) 
bringás két pályán, három fu-
tamban bizonyította sport-, il-
letve sportág-szeretetét.

KEMÉNY MEGMÉRETTETÉS
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Igazi thaiföldi mesterek 
tartottak bemutató edzést a 
napokban, Miskolcon, a ré-
gióközpontnak számító mis-
kolci Vita Gym termében.

Jelen volt Thaiföld ma-
gyarországi nagykövete,   
H.  E. Jakkrit Srivali is, aki 
köszöntőjében úgy fogal-
mazott: felemelő érzési, 
hogy Miskolcon ilyen sze-
retettel fogadják és űzik a 
thai bokszot. –Nagyon sok 
mentális pluszt kapunk itt, 
a sporton, a fizikális moz-
gáson túl is. Ez nagyon fon-
tos a muay thay sportolók 
életében – ezt Czinke Gábor, 
a Thai Box Akadémia veze-
tőedzője nyilatkozta. A Vita 
Gym vezetőedzője, Jászkai 

Krisztián úgy fogalmazott: 
örömteli, hogy Miskolcra is 
eljutott ez a szeminárium. 

A köszöntők után három 
tradicionális thai mester 
irányításával kezdődött az 
oktatás. A rendezvény ki-
emelt célja volt, hogy minél 
több fiatalhoz eljusson a thai 
boksz, ami tiszteletre és alá-
zatra is tanítja sportolóit. A 
Budapesten kezdődött or-
szágjárás Miskolc után Mo-
noron, majd Győrben foly-
tatódott, a nagykövetség és a 
Thai Boksz Akadémia közös 
szervezésében. Az érintet-
tek egybehangzó véleménye 
szerint a road show egy ma-
gasabb szintre emeli a fejlő-
dő hazai muay thayt és an-
nak miskolci képviselőit.

Szanyi Ágnes és Németh Csaba 
sikere a „Bükkin”

Tradicionális thai 
boksz Miskolcon

„Nehéz és összetett 
feladat vár rám”

Blazsó Márton lett a Kondenzgyík  
Maraton „királya” 
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Bulgárföldi  
Háztartási Bolt
BORSODCOLOR KFT. Miskolc, Kiss tábornok u. 6/a. Tel.: 46/530-336

Akció érvényes: 2018. 06. 23-tól 2018. 07. 06-ig 
Axe tusfürdő, 250 ml, 2396 Ft/l 599 Ft
Johnson’s tusfürdő, női, 250 ml, 1036 Ft/l 259 Ft
Pur mosogató, 450 ml, 597 Ft/l 269 Ft
Vanish folteltávolító, 100 ml, 1990 Ft/l 199 Ft
Duck WC-tisztító, 750 ml, 558 Ft/l 419 Ft
Cillitt Bang vízkőoldó pump., 750 ml, 1065 Ft/l 799 Ft
Bref Power Aktív Duo, 2x50 g 699 Ft
Lenor öblítő, 1,360 l (spring, summer, sensitiv) 514 Ft/l 699 Ft
Signal fogkrém, 75 ml, 3719 Ft/l  279 Ft
Ceresit fugafelújító stift, 100 ml (fehér, szürke), 16 990 Ft/l 1699 Ft
Pattex stukkóragasztó, 400 g, 2248 Ft/kg 899 Ft
Héra festhető akril, fehér, 280 ml, 1710 Ft/l 479 Ft

5 l Héra Prémium színes, beltéri falfesték vásárlása esetén pólót adunk ajándékba. 

Az Önálló Másság Életminőség Fejlesztő Alapítvány 
a FOF 2017/78 pályázati programja 

2018. június 30-án lezárul
Az alapítvány az alábbi programokat

2017. október 1-től 2018. június 30-ig tartotta:
1. Önismereti kompetenciák fejlesztése 
2. Személyes Életvezetési tréning 
3. Zeneterápia
4. Bábterápia
5. Mozgásfejlesztés
6.  A program keretében a „Súlyosan-halmozottan fogya-

tékos emberek életének kísérése elnevezésű, szociális 
továbbképzési rendszerben minősített programot 
valósította meg

7.  Szakmai fórumot tartott „Fókuszban a súlyosan-halmo-
zottan fogyatékos emberek mindennapjai” címmel

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.

Apróhirdetés
Ingyenes számítógépes 
tanfolyam! Korhatár 65 év. A 
kezdő és haladó tanfolyama-
inkat elvégzők 60 órás nyelv-
tanfolyamot kapnak ajándék-
ba. Az ajándék átruházható! 
Tel: 742-485, Pannon Educa-
tio Kft. E-001594/2017 

Hi-Sec acél biztonsági aj-
tók már 65 900 Ft-tól, továb-
bá nyílászárók (műanyag, 
fa, alumínium), garázskapuk 
cseréje óriási kedvezmény-
nyel, teljeskörű árnyékolás-
technikával. Tel./fax: 46/402-
292, mobil: 30/336-5528, 
web: www.aluport.hupont.
hu, bemutatóterem: Miskolc, 
Bükk áruház I. emelet. Nyit-
va: h-p: 9–14 óráig, szo: 9–12 
óráig.

Nem italozó, önállóan dol-
gozni tudó ácsot és koráb-
ban ács mellett dolgozó se-
gédmunkást keresek Miskolc 
és környékére, nem csak te-
tőn végzendő munkákra. Tel.: 
06-20/460-6775.

Ács-, tetőfedő munkák, 
gipsz kar to no zás, lambé-
riázás, filagóriák, elő tetők, 
kerítések, kerti házak és 
egyéb famunkák készítése; 
Ve lux ablakok beépítése, cse-
réje; íves fedések és hajlatok 
készítése; tetők szellőzteté-
se. www.kerekgyarto-acs.hu. 
Tel.: 06-20/460-6775.

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!

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink!
Adják fel apróhirdetésüket kedvezményes áron a Miskolci 
Naplóban hétköznap 8.00 és 16.00 óra között!

Hirdetésszervezőink az alábbi címen érhetők el:
3530 Miskolc, Kis-Hunyad u 9. Fax.: 46/358-200
Tel.: 46/503-501 E-mail: info@mikom.hu
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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

Harmadik alkalommal rendeztek az elmúlt hétvégén vitorlás versenyt a Hámori-tavon. Ezúttal a 8 és 15 év közötti gyerekek mérhet-
ték össze tudásukat. Az esemény egyik különlegessége volt, hogy a versenypálya karnyújtásnyira helyezkedett el a kikötőtől, így minden 
érdeklődő testközelből izgulhatta végig a futamot. A vitorlások szombaton reggel 10 órakor rajtoltak, ezzel vette kezdetét a harmadik 
Deboti Vitorlás Hétvége. Két nap alatt hat futamban mérkőztek meg a gyerekek. Bödör Gergely, a nyékládházi Deboti Vitorlás Egyesület 
szakmai vezetője úgy fogalmazott, a Hámori-tavon nehéz, de élményekben gazdag a versenyzés. Erősen tagolt a táj, fás a terület, magas 
hegyek, dombok övezik a tópartot. A szél változatos helyeken érkezik meg a tó felületére.                                         FOTÓ: BEREGI LÁSZLÓ

VITORLÁS VERSENY
Nyári rendezvények

3

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. 

Medvefrász Észak- 
Magyarországon

– Ötnél is több medve kószálhat Magyarországon, túlszaporulat 
miatt jöhetnek egymás után Szlovákiából Magyarországra – nyilat-
kozta Nagy Júlia, a Bükki Nemzeti Park szóvivője. Egy anya a bocsá-
val vagy a bocsaival múlt hét közepén, Mezőkövesd környékén járt. 
− Az előző medve is délre tartott, ez az állat is, de fogalmunk sincs, 
miért – jelezte Nagy Júlia. Bocsot láttak Mezőkeresztes közelében, de 
ismét felbukkant egy Sajókeresztúron is. Az M3-as autópálya köze-
lében videót is készített egy autós, ahogy egy medve a gabonatáblá-
ban szalad.

Valóságos „medvelázban” ég városunk is, mióta Miskolcon, a Jó-
zsef Attila utcán videóra vettek egy mackót, valószínűleg ezt az ál-
latot észlelték korábban Sajókeresztúrban illetve Szirmabesenyőnél 
is. – Szombaton reggel érkezett a bejelentés hozzánk, hogy Sajóke-
resztúr főterén szaladgál egy medve. A kollégáink azonnal kimentek 
a helyszínre és nyomon követték az útját, egészen Szirmabesenyő-
ig, ahol a település határában fordult elő, gyakorlatilag végig a Sa-
jó-partján maradva – mondta el Nagy Júlia. Egészen vasárnap haj-
nalig kint járőröztek a területen és látni véltek egy medvebocsot is a 
folyó partján. Amit biztosan tudunk, hogy vasárnap hajnalban Mis-
kolcon, a József Attila utcán volt a medve, később pedig Felsőzsolca 
belterületén látták a Sajó mentén inni, később pedig Kistokajban, il-
letve Mályiban észlelték – tette hozzá. 

A lakosság és a med-
ve biztonsága érdekében a 
Bükki és Aggteleki Nem-
zeti Park Igazgatóság mun-
katársai folyamatosan kint 

vannak a területen és figyelemmel kísérik a Sajó mentét. Arra kérik 
a lakosságot, ha medvét látnak, jelezzék a természetvédelmi őrszol-
gálat +36 30 861-3808 ügyeleti telefonszámán. Figyelmeztetnek, „a 
medve nem játék, a medvét kerülni kell. A medvével nem kell ba-
rátkozni, bármilyen korú is legyen. A bocsok közelében nagy való-
színűséggel az anya is ott van. A legtöbb konfliktus az anyamedvék-
hez köthető.”

Három autó törte egymást a Selyemréti strandnál
Június 14-én dél körül összeütközött három személygépkocsi Mis-

kolcon, a Bajcsy-Zsilinszky utca és az Augusztus 20. utca keresztező-
désénél. Egy ember súlyosan megsérült. Információink szerint egy 
Volkswagen személyautó haladt a Tiszai pályaudvar felől a belváros 
irányába a Bajcsy-Zsilinszky utcán és a strandnál, a kereszteződés-
ben nem adta meg neki az elsőbbséget egy szemből érkező, kanya-
rodni kívánó Skoda. Összeütköztek, közben a Volkswagen nekilökte 
a Skodát egy jobbról érkező Suzukinak is. A balesetben egy ember 
súlyosan megsérült, őt a tűzoltók szabadították ki, majd átadták a 
mentőknek.

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

HETI HOROSZKÓP

Kos (március 21 – április 20) Mindennek megvan a maga 
ideje, és ennél jobban nem érdemes sürgetni a dolgokat. Ha vi-
szont eljött a megfelelő pillanat, akkor már a halogatás okozhat 

bajt. Ne kapkodjon, mert úgy könnyebben hibázhat.

Bika (április 21 – május 20) Ha ott is meglátja a lehetőséget, 
ahol mások nem, abból sokat profitálhat. Tartsa nyitva a sze-
mét, szánjon időt arra, amire tényleg szükséges. Ha kevesebb 

energiát fektet fontos dolgokba, nagyon visszaüthet. 

Ikrek (május 21 – június 21) Nem érdemes tovább halogatni 
valamit, itt az alkalom, hogy akcióba lendüljön, és megmutassa 
a világnak, mit tud. Ne azzal foglalkozzon, hogy mit gondolnak 

Önről, hanem azzal, hogy mit is szeretne.

Rák (június 22 – július 22) Mostanában sokat aggódik va-
lami miatt, pedig ezek a dolgok a hatáskörén kívül esnek. En-
gedje el őket, és figyeljen arra, amin valóban tud változtatni is. 

Legyen türelmes a környezetével, akkor nem lehet gond.

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Olyan feladatokat vál-
lal el, amikért nem Önnek kellene felelősséget vállalnia, de má-
sokban nem bízik eléggé. Vegye figyelembe, hogy más terüle-

tek is vannak, ahol nem tudhat mindent, rászorulhat ismerőseire. 

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Úgy érzi, egy hosszú 
ideje tartó munkának vége eredménye is van, és a siker elége-
dettséggel tölti el.  Nem kell mindig mindenre igent mondania, 

a siker kulcsa azt, hogy megválogassa a munkákat, amiket elvállal. 

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Ne tegyen könnyel-
mű ígéreteket, mert a dolgok fordítva sülhetnek el. Lehet, hogy 
nem olyan könnyű nemet mondania, de később hálás lesz érte 

magának. Ne hagyja elúszni az alkalmat, használja okosan a helyzetet.

Skorpió (október 24 – november 22) Valaki bármit meg-
tesz, hogy kifejezze a rajongását, de ez kezd Önnek egyre ter-
hesebbé válni. Ha nem is akar megbántani senkit, akkor is ér-

demes most határozottnak lennie. Hosszú távon mindenkinek így a legjobb.

Nyilas (november 23 – december 21) Ami a múlthoz tar-
tozik, azt érdemes elengedni. A jövőre figyeljen, és akkor nem 
veszteget fölösleges energiákat. Legyen az elsők között, akik az 

új felé nyitnak, akkor nem kell ezzel a nehézséggel szembenéznie.

Bak (december 22 – január 20) Koncentráljon a céljaira, 
mert a héten sok minden próbálja majd elvonni a figyelmét. Ne 
engedjen a kísértésnek, és tartson abba az irányba, amelyikbe 

elindult. Legyen óvatos, mert az érzelmei elvakíthatják. 

Vízöntő (január 21 – február 19) Ne féljen megtenni egy lé-
pést, amire már régóta készül. Ha megteszi, az az életed többi 
területén is változást indít majd el, de ezek kedvező fordulatok 

lesznek. Lehet, hogy végre megtalálta, akit keresett.

Halak (február 20 – március 20) Egyszerre sok dologra kell 
odafigyelnie. Miközben valaki másnak is segíteni akar, lehet, 
hogy éppen magára nem jut ideje. Nem önzőség, ha a saját sze-

rencséjét is kovácsolja, és sikerül kézbe vennie a helyzetet.

FORRÓ NYOMON

Finomabbnál finomabb ételkülönlegességekkel várták az érdek-
lődőket nemrégiben a Miskolci Gasztro Klaszter minőségi éttermei 
a Vigadó teraszára és a Népkertbe, a hagyományteremtő céllal meg-
rendezett I. Miskolci Pikniken. Volt vietnami húsleves, klasszikus 
nápolyi margherita pizza, sajttorta, tortillába töltött barbecue-s csir-
kemell, ragacsos malacoldalas házi molnárkával – hogy csak néhá-
nyat említsünk az ínycsiklandó finomságok közül. 

Miskolci piknik

A hét fotója
MOCSÁRI LÁSZLÓ       
FELVÉTELE
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