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MISKOLC. Az Észak-Magyar-
ország idén is meghirdette
gyermeknapi rajzpályázatát.
Kedves gyerekek! Keressétek
meg az Észak-Magyarország
május 28-ai számát, és a 11. ol-
dalon található üres címlapra
rajzoljátok le, mit csináltatok
gyermeknapon! Érdemes pá-
lyázni, hiszen értékes ajándé-
kokat nyerhettek.

Bármilyen technikát hasz-
nálhattok (ceruza, zsírkréta,
montázs), csak arra ügyel-
jetek, hogy az újságpapír
vékonyabb, mint a  rajzlap,
ezért a  vízfesték könnyen el-

áztathatja. Óvodások és álta-
lános iskolások rajzait várjuk
június 12-éig. Az üres felüle-
tet ne vágjátok ki, az egész
oldalt küldjétek el nekünk!
Ne felejtsétek el a  rajz alatti
kupont is kitölteni! Címünk:
Észak-Magyarország 3526
Miskolc, Zsolcai kapu 3. A bo-
rítékra írjátok rá: Gyermekna-
pi rajzpályázat.

Munkára föl, készítsetek
minél szebb alkotásokat! ÉM

Várjuk a szép, színes
gyermeknapi rajzokat!

Elrakta lakótársa tár-
cáját a vonaton, amíg
megpróbálták újra-
éleszteni.
MISKOLC. Egészen elképesztő
bűnügyben tartott előkészítő

ülést szerdán a  Miskolci Já-
rásbíróság.

A vádlott a  vádirat szerint
a néhai sértettel –  akit egy
budapesti munkásszállóról
ismert –  együtt utazott vo-
nattal Budapestről Miskolc-

ra. A  néhai sértett útközben
rosszul lett, eszméletét vesz-
tette.

A vádlott szólt a többi utas-
nak és a kalauznak is. A férfit,
akinek keringése leállt, szív-
masszázs és újraélesztés ér-

dekében a  két üléssor közé
fektették, közben irattárcája
az ülés alá esett. A vádlott ezt
észlelte és azt magához vette,
majd a miskolci Tiszai pálya-
udvaron leszállt a vonatról. A
sértett elhunyt.

A sértett hozzátartozóinak
– akik felkeresték –  később
visszaadta az irattárcát és a
benne lévő iratokat, azonban
a néhai sértett utolsó mun-
kabéréből származó 35 000
forintot nem. ÉM

Meglopták a haldoklót a miskolci vonaton
Sáfrány Gy. József FOTÓ: KI

Bejárhattuk
az irodaházat
MISKOLC. „Nem szeretnétek
esetleg megnézni az LKM
központi irodaházát belül-
ről?” –  a kérdést Sáfrány Gy.
József ügyvéd néhány hete
szegezte stábunknak, mi pe-
dig azonnal igent mondtunk.
A lokálpatrióta ügyvéd visz-
szatérő segítője az Északnak:
mesélt már a  10-es honvéd
gyalogezredben szolgált
nagyapjáról, Sáfrány Gyula
Józsefről olvasóinknak, más-
kor pedig hatalmas, miskolci
képeslapgyűjteményéből bo-
csátott a  lapunk rendelkezé-
sére bő egy tucattal. /6. ÉM

Díjnyertes lett
az ózdi épület
ÓZD. World Gold Winner díjat
nyert a  Forum Hungaricum
Nonprofit Kft. Ózdi Kultúr-
gyár projektje a  Heritage
Category elnevezésű szek-
cióban. Az 1951-ben alakult,
több mint 60 országban te-
vékenykedő Nemzetközi
Ingatlanszövetség, a  párizsi
székhelyű FIABCI minden
évben megrendezi a Nemzet-
közi Ingatlanfejlesztési Nívó-
díj Pályázatot (FIABCI World
Prix d’Excellence), amelynek
célja a legsikeresebb ingatlan-
fejlesztések kiválasztása és
elismerése. ME

LXXVI. ÉVFOLYAM, 130. SZÁM, ÁRA: 170 FT, ELŐFIZETŐKNEK: 130 FT

Pénznem árfolyam változás

Euró 321,71 -0,33

USA-dollár 285,20 -1,19

Svájci frank 287,47 -0,62

Angol font 362,60 +0,32

Román lej 67,95 -0,07

Ukrán hrivnya 10,61 +0,10

Horvát kuna 43,35 -0,07

Lengyel zloty 75,19 -0,09

Devizaárfolyam
(2019. 06. 05.)

Monográfia jelent meg Bodonyi Csaba építészetéről
Sulyok Miklós művészettörténész Bodonyi Csaba építészete című könyvét mutatták be szerdán
délután a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár központi épületében. FOTÓ: BUJD OS TIBOR

Az egészség a
középpontban
MISKOLC. A  Miskolci Egyetem
Egészségügyi Karának köz-
pontjában tartották az Egész-
ségturizmus és Egészségfej-
lesztés az Észak-Magyarországi
Régióban elnevezésű egész na-
pos programsorozatot. A k on-
ferenciát dr. Kiss-Tóth Emőke,
a kar dékánja nyitotta meg, aki
beszéde során kihangsúlyozta,
hogy az egészség nem a  gyó-
gyítással, hanem a megelőzés-
sel kezdődik. /4. ÉM

Dr. Kiss-Tóth Emőke FOTÓ: KI

Reggeltől késő délutánig
tartott, mire végeztek az
ég és föld között rekedt
vontató mentésével.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN. Egész
napos közlekedési káoszt
okozott az M3-as és a  megye
délnyugati részének közleke-

désében az a  baleset, amely
az M30-as autópálya első mé-
terein történt.

Reggel hét óra körül egy
kamion haladt Miskolc felé az
M3-as autópályáról lehajtva,
amikor az M3 feletti híd külső
szalagkorlátját átszakította.
A szerelvény nem zuhant le,

ugyanis fennakadt a  beton-
párkányon és a  korláton, de
a vontató teljes egészében
lógott, s a pótkocsinak is csak
néhány kereke érte a  hidat.
Nagy szerencséje volt annak
a kisteherautónak, amely
éppen akkor haladt át a  híd
alatt, amikor a  kamion és a

törmelékek lezuhantak, nem
sok hiányzott a  nagyobb bal-
esethez.

A kamion vezetője a fülkével
együtt lógott ég és föld között,
őt az esethez vonuló mezőcsá-
ti, mezőkövesdi, tiszaújvárosi
tűzoltók magasból mentővel
szabadították ki. /3. TB

Az autópálya felett
lógott egész napon át

Nem
akadály,
hogy
nőnek
született
16. OLDAL

Lina a
tópartra

vágyik
16. OLDAL
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A tartalomból

Az énekes talált
ki egy operát
OPERAFESZTIVÁL. Az idei Bar-
tók Plusz Operafesztiválon
mutatják be az ...és Echo című
művet. Egy opera-énekesnő
személyes drámája ez, egy-
fajta fordított Kékszakáll-tör-
ténet, amelyben csak Judit
van, férfi nélkül, a vár csapdá-
jában.

Azt gondolom, az érvényes
zene sosem szorul magyará-
zatokra –  válaszolta kérdé-
sünkre a zeneszerző, Zombola
Péter, aki a  népszerű opera-
énekes, Vizin Viktória ötleté-
ből és szövegkönyve alapján
írta az operát.

A harmadik alkotótárs az is-
mert kortárs táncos-koreográ-
fus Gergye Krisztián. /8. ÉM

Talál j rá
strand étel-ital szállás program

!

Sokan gondolták elsőre, hogy filmet forgatnak az M3-as autópálya M30-as felhajtójánál, ugyanis egy kamion lógott le a felhajtóról a pálya fölött. A
látvány azonban egy valódi baleset következménye volt FOTÓ: VAJDA JÁNOS

Digitális Észak. Hírek, fotók, bárhol,
bármikor.

www.eszak.hu

www.eszak.hu
www.eszak.hu
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Az elmúlt években
több építészeti díjat is
begyűjtöttek.
ÓZD. „Nem először kerül az
ózdi komplexum a  nemzeti
és a nemzetközi építész szak-
ma fókuszába” –  nyilatkozta
lapunknak Lovas Lajos, a Fo-
rum Hungaricum Nonprofit
Kft. ügyvezető igazgatója.
A 2016-ban átadott Nemzeti
Filmtörténeti Élménypark és
Digitális Erőmű épületei több
nemzeti és nemzetközi jelö-
lést tudhatnak magukénak.

„Méltó elismerést jelentett
számunkra, hogy a  tervezői
munkát 2017-ben Pro Archi-
tectura díjjal jutalmazták, ta-
valy pedig a Magyar Ingatlan-
fejlesztési Nívódíj Pályázaton
nyertük el az első díjat.”

A legfrissebb
Az idei elismerés, a World Gold
Winner díj kiemelt fontosság-
gal bír a  Forum Hungaricum
Nonprofit Kft. számára, mivel
a megmérettetésen rangos
nemzetközi tervezők és ingat-
lanfejlesztők reprezentáltak
magas színvonalú pályaműve-

ikkel. Másrészt a díj elismerése
a nemzeti építészeti örökség
kulcsfontosságú szerepének a
magyar kultúrában – tette hoz-
zá a cég igazgatója.

Lovas Lajos arról is beszá-
molt, hogy milyen szempon-
tokat tartottak szem előtt az
épületek helyreállításánál;
milyen nagy szerepet ját-
szott az, hogy az épületek
ökokulturális szempontból
is megfeleljenek az elvárá-
soknak. Ennek eredménye,
hogy megvalósulhatott egy
olyan intézményi rendszer,
amely biztosítja a  közoktatás
és a közösség kulturális örök-
ségének összekapcsolását, és
elősegíti az élethosszig tartó

tanulás feltételeit. A  FIABCI
nemzetközi zsűrije is értékel-
te ezt a  hozzáállást, emellett
azt, hogy az épületegyüttes
egyszerre őrzi a kulturális ér-
tékeket, gazdaságos, helyspe-
cifikus és környezettudatos.

Megmaradt az ipari múlt
Lovas Lajos kiemelten fon-
tosnak tartja azt is, hogy a
felújítási munkák során nem
lehetett figyelmen kívül
hagyni azt, hogy a  jelentős
ipari múlttal rendelkező vá-
ros emblematikus épületeiről
van szó, ahol az eredeti dizájn
felhasználásával, a  mai kor
igényeinek és kihívásainak
megfelelően kell elvégezni a
kivitelezést.

Az Ózdon megvalósult bar-
namezős terület revitalizáció-
ja az épített örökségvédelem
területén is fontos lépést je-
lent, mert gazdagítja a kultu-
rális örökségüket, és elősegíti
a felfelé irányuló társadalmi
mobilitáshoz és a  közösségi
szerepvállalás társadalmi te-
vékenységek révén történő
előmozdításához szükséges
képességeket. ME

Rangos elismerés az
ózdi Kultúrgyárnak

Impozáns belső tér a Kultúrgyárban FOTÓ: MAROSRÉTI ERVIN

A közel 5,8 milliárdos pro-
jekt a Miskolci Egyetem, a
BorsodChem, a Bosch és
az ÉMI együttműködésé-
ben valósul meg.

MISKOLC. A Miskolci Egyetem
C/2-es épülete előtti téren ösz-
szegyűlt kisebb tömeg láthatta
először hivatalosan a Felsőok-
tatási Ipari Együttműködési
Központ (FIEK) felújított épü-
letét. Ám az épületbelső meg-
tekintése előtt köszöntötték
a vendégeket, valamint dr.
Lukács János röviden be-
mutatta a  projektet. Prof. dr.
Torma András, a  Miskolci
Egyetem rektora többek közt
arról beszélt, a Miskolci Egye-
tem küldetése, hogy a  több
évszázados hagyományokra
építve magas szintű oktatá-
si és kutatói tevékenységet
nyújtson a  nemzetgazdaság
szolgálatában. Dr. Deák Csa-
ba egyetemi kancellár ennél
is tovább ment. Véleménye
szerint a FIEK több mint a Mis-
kolci Egyetem projektjeinek
zászlóshajója, inkább az intéz-
mény egy külön szervezetéről,
gazdasági egységéről van szó.
A FIEK önálló kutatóintézetet
hozott létre. Több mint egy
projekt: egy megújult épület,
egy múltból táplálkozó, de új

alapokra építő, fejlődésköz-
pontú infrastruktúra. Birkner
Zoltán, a  Nemzeti Kutatási,
Fejlesztési és Innovációs Hiva-
tal elnöke és dr. Horváth Zita
felsőoktatásért felelős helyet-
tes államtitkár szintén meg-
osztották a  FIEK jelentőségé-
vel kapcsolatos gondolataikat
a hallgatósággal.

A központ feladata
A kutatás, a  fejlesztés és az
innováció minden jól műkö-
dő tudományos intézmény
hármas kulcsszava. A  projekt
célja, hogy kiemelkedő ered-
mények szülessenek ezeken
a területeken, olyan értékek,

amik gazdasági hasznot hoz-
nak a közeljövőben. A Miskolci
Egyetem 2020-ig kidolgozott
„Innovatív Tudásváros” című
tervezetében célként tűzte ki
a nemzetközi versenyképes-
ség elérését, amiben fontos
szerepet játszik majd a  FIEK.
Ebben a vállalásban a Borsod-
Chem Zrt., az ÉMI, a  Bosch
és a  Starters E-Components
Generators Automotive Hun-
gary Kft. lesznek az egyetem
partnerei. A  megnyitó végén
ünnepélyes szalagátvágásra
került sor, majd a  vendégek
közelebbről is megismerked-
hettek a frissen felújított kuta-
tóközponttal. BM

Átadták az új FIEK központot

Az egyetem diákja az új épületben FOTÓ: KOZMA ISTVÁN

A megméretteté-
sen rangos nem-
zetközi tervezők
és ingatlanfejlesz-
tők reprezentáltak.
LOVAS LAJOS

HIRDETÉSEK

95
51

07

96
49

43

96
79

06

Nyerjen
jegyet az

Északkal!
4 darab páros belépőt sorsolunk ki Albin Fries Nora című darabjára
Az előadás 2019. június 20., csütörtök 19:00 órakor lesz a  Miskolci Nemzeti
Színházban, a  Nagyszínházban. A sorsoláson azok vehetnek részt, akik helyesen
válaszolnak kérdésünkre, és ezt a  játékszelvényt kitöltve eljuttatják az Észak
szerkesztőségébe (3526 Miskolc, Zsolcai kapu 3.) június 12-én (szerda) 12 óráig.
A borítékra írják rá: „NORA”!
A megoldásokat azwww.eszak.hu/szinhazjegy oldalon is elfogadjuk.A nyertesek
névsorát a  június 14-i lapszámunkban, valamint az Észak Facebook-oldalán
(www.facebook.com/eszakmo) is közöljük. Az előadások jegyeit az adott előadás
előtt veheti fel a Miskolci Nemzeti Színház jegypénztárában.

Név*: ..........................................................................................................

Cím*: ..........................................................................................................

Tel.*:...........................................................................................................

Megyekártya száma:...............................................................................

A szelvény kitöltésével hozzájárulok, hogy személyes adataimat az Inform Média Lapki-
adó Kft. és annak leányvállalatai piackutatás és közvetlen üzletszerzés, valamint reklám
céljából felhasználja, azokat tárolja és ellenszolgáltatás nélkül saját marketingtevékeny-
sége céljából felhasználhassa. A hozzájárulás visszavonására az Inform Média Lapkiadó
Kft. honlapján található adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint, az adatkezeles@
inform.hu e-mail-címen van lehetőség.

Milyen nemzetiségű a zeneszerző?
a) holland

b) litván

c) osztrák

www.eszak.hu………………….....…..
Aláírás

www.eszak.hu
inform.hu
azwww.eszak.hu/szinhazjegy
www.facebook.com/eszakmo)

