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Csütörtökön legördült a 15 
milliomodik generátor a SEG 
Automotive miskolci üzemé-
ben. A cég egy éve független 
társaságként működik, 4 szá-
zalékos gazdasági növekedé-
sével és kétezer munkatárssal 
a miskolci üzem a cégcsoport 
alapkövét jelenti – fogalmazott 
Uwe Mang gazdasági ügyve-
zető.

A cégcsoport tavaly óta füg-
getlen cégként működik. Öt 
kontinensen nyolcezer munka-
vállalóval dolgoznak, melynek 
negyede miskolci alkalmazott. 
Európában ez a legnagyobb üze-
mük, 16 telephely közül a mis-
kolci, önálló fejlesztési központ-
jával ezért is jelenti a cégcsoport 
egyik alapkövét – mondta a 
Starters E-Components Ge-
nerators Automotive Hungary 
Kft. ügyvezető igazgatója. Uwe 
Mang hozzátette, rendkívül elé-
gedettek a tavalyi eredmények-
kel. – Úgy gondolom, hogy Mis-
kolcon minden adott, amire a 
cégcsoportnak szüksége van – 
hangsúlyozta.

– A függetlenné válás első 
évében nemcsak a leválással 
kapcsolatos kihívásokat sikerült 
megoldanunk, hanem tovább 
építkeztünk azokra az erőssé-
gekre támaszkodva, amikkel a 
járműipari szereplők azonosíta-
nak minket: elkötelezettek va-
gyunk az innováció iránt, ami 
segíti a hatékonyabb belsőégé-
sű motorokra, 48 voltos hibrid 
motorokra és elektromos moto-
rokra történő átállást. Nagy tel-
jesítményű, tartós és versenyké-
pes termékeket és megoldásokat 
kínálunk, megbízható gyártási 
folyamatok és világszerte egy-

séges minőségi szabványok be-
tartása mellett. Stabil a globális 
jelenlétünk és elkötelezettek va-
gyunk az ügyfelek, beszállítók, 
munkavállalók és a környezet 
iránt – hangoztatta Uwe Mang, 
hozzátéve: felelősséget éreznek 
a munkavállalóik iránt is, lehe-
tőséget biztosítanak számukra 
a személyes fejlődésre, a nem-
zetközi karrierre és előrelépésre, 
de cél – mutatott rá egyúttal – a 
foglalkoztatás időtartamának 
növelése Miskolcon, azaz a kép-
zett munkaerő megtartása.

Elhangzott, hogy a jövőben 
is folytatják az együttműködést 
a várossal és a Miskolci Egye-
temmel, számos közös projek-
ten dolgoznak, mert mint a régió 
egyik legnagyobb munkáltató-
ja, felelősséget éreznek a régió 
vonz erejének növelése és infra-
struktúrájának fejlesztése iránt.

Pfliegler Péter alpolgármes-
ter felidézte: az indítómotorok 
és generátorok gyártása 2003-
ban kezdődött Miskolcon, még 
a Bosch kötelékében. A válla-
lat az egyik első nagyberuházó 
volt, a letelepedése ösztönzőleg 
hatott az egész gazdasági élet-
re. A gyártás mellett elindult a 

kutatásfejlesztés, kiszélesedett 
a társadalmi együttműködés, 
valamint tovább erősödött a 
közép- és felsőfokú oktatási in-
tézményekkel létrejött koope-
ráció is. Mindezek megala-
pozták, hogy további cégek 
jöjjenek Miskolcra – mutatott 
rá az alpolgármester, hozzáté-
ve: a bizalom töretlen maradt 
a tavalyi tulajdonosváltást kö-
vetően is.

– A vállalat azon célkitűzése, 
hogy a mobilitást hatékonyab-
bá, kényelmesebbé és még in-
kább környezetbaráttá tegye, az 
megegyezik Miskolc törekvései-
vel – hangsúlyozta Pfliegler Pé-
ter, hangoztatva a kiváló együtt-
működés fontosságát is. – A 
SEG Automotive, amellett, hogy 
mintegy kétezer családnak nyúj-
tanak biztos megélhetést, fon-
tos szerepet játszik a társadalmi 
életben is; szerepvállalása ren-
dezvények, szervezetek támoga-
tásában is megnyilvánul.

Az alpolgármester végül an-
nak a reményének adott hangot, 
hogy folytatódik a cég sikertör-
ténete, gazdasági növekedése és 
ezzel Miskolcon is töretlen ma-
rad a fejlődés. – Bízunk abban, 

hogy továbbra is közös, Miskol-
cot építő sikereket fogunk elérni 
– zárta beszédét Pfliegler Péter.

„Nagyszerű innovációról” be-
szélt a megyei kormánymegbí-
zott is köszöntőjében. Demeter 
Ervin szerint a fejlesztésekhez 
rengeteg emberi erőfeszítésre 
és kreativitásra van szükség és 
ebben a vállalat élen jár. – Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megye fel-
zárkózásában kulcsszerepe van 
a SEG Automotive-nak, ami 
rengeteg családnak biztosítja a 
megélhetését. Ennek a cégnek 
is köszönhető, hogy a megye 
folytathatja a felzárkózást a fej-
lettebb régiókhoz – tette hozzá. 
Demeter Ervin azzal zárta be-
szédét, hogy a vállalat továbbra 
is számíthat a kormányhivatal-
ra, hiszen ezzel nemcsak a cég-
csoport fejlődését, de a régióban 
élők megélhetését is szolgálják.

A cég 2020-ig további, klíma-
védelmet szolgáló termékek be-
vezetését tervezi. Emellett a tár-
sadalmi felelősségvállalás és a 
képzett munkaerő megtartása 
is kitűzött cél. Idén például 100 
olyan munkavállalót köszönte-
nek Miskolcon, aki 15 éve dolgo-
zik a cégnél.
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Jó évet zárt a megye gaz-
dasága, 2018 a BOKIK 
számára is eredményes volt 
– hangzott el a kamara 56. 
küldöttgyűlésén.

Északkelet-Magyarország 
fejlesztési terveiről tartott 
előadást a felsőoktatásért fele-
lős helyettes államtitkár Hor-
váth Zita kifejtette, a gazdaság 
vonatkozásában is előkelő he-
lyen áll a megye, de kulturális 
és idegenforgalmi területen is 
jók a lehetőségei.

– A természeti adottságok 
kifejezetten jók és optimiz-
musra ad okot az is, hogy 
világszinten ismert vállala-
tok választották befektetése-
ik helyszínéül Miskolcot és 
a megyét. A város és a régió 
tovább tud tehát fejlődni – 
hangoztatta.

Miskolc nagy hangsúlyt 
helyez oktatási rendszere 
korszerűsítésére és erősít a 
szakképzés területén is – ezt 
már a város gazdaságfejlesz-
tésért és ingatlangazdálko-
dásért felelős polgármesteri 
biztosa mondta. Szélyes Do-
mokos kiemelte még a fenn-
tartható zöld város kialakí-
tásának fontosságát is.

– Az országban egyedülál-
ló infrastrukturális fejlesztés 

indult a Miskolci Szakképzé-
si Centrumnál, melynek ösz-
szege meghaladja a 6 milliárd 
forintot. A fiatalok számá-
ra most már olyan minőségi 
képzést és munkahelyeket kí-
nál a város, amik miatt meg-
éri itthon maradni – tette 
hozzá.

Erősödött a megye gaz-
dasága, jó évet zárt a régió 
– emelte ki a BOKIK elnö-
ke. Bihall Tamás hozzátette: 
a kamara is eredményes esz-
tendőt tudhat maga mögött.

– Számos program indult, 
amik a kis- és középvállalko-
zásokat, vagy éppen a vállala-
ti képzéseket erősíti – sorolta. 
– Mára a kamara erős, egysé-
ges közösséggé, partnereivel 
jól együttműködő szervezet-
té vált – olyanná, amelynek 
véleményét mindenhol figye-
lembe veszik és építenek is rá.

Demeter Ervin kormány-
megbízott hangoztatta: a 
megyei kormányhivatal és 
a kamara közös célja, hogy 
élénkítsék a gazdaságot. –
Megyénk folytatta a felzár-
kózást az ország fejlettebb 
régióihoz. Korlátot ma már 
a munkaerőhiány jelent. Ne-
künk az a feladatunk, hogy 
növeljük a megye megtartó 
erejét – hangsúlyozta.

Küldöttgyűlést  
tartott a BOKIK

Huszonötödik alkalommal adott otthont a régió legnagyobb 
állásbörzéjének a Miskolci Egyetem. A campusra ezúttal több 
mint hatvan kiállító érkezett. Az álláslehetőségek mellett szak-
mai gyakorlati helyeket is kínáltak a börzén, de az állásinterjúk 
sikeréhez is adtak ötleteket.

Teljesen megtelt cégekkel 
a Miskolci Egyetem aulája és 
dísz aulája. Hatvanhárom stand 
között válogathattak az álláske-
resők és az egyetemisták. Nem-
csak friss diplomások keresgél-
tek, volt, aki mostani szakmai 
helye mellett már a jövőre is 
gondolt.

Az ország minden részéről 
érkeztek cégek, de természete-
sen a helyi vállalkozások sem 
maradtak a telephelyen ma. A 
Spinto Hungária Kft. idén elő-
ször volt jelen az állásbörzén. 

Ők most nem a friss diplomások 
kedvéért jöttek. Lengyel-Bérczes 
Gabriella HR-igazgató érdek-
lődésünkre elmondta, szeret-
nének bekapcsolódni a duális 
szakképzésbe, így fiatalokat is 
fognak keresni, illetve tapasz-
talt szerszám-tervező mérnö-
köket.

A vidék legnagyobb állás-
börzéjén a hazai közép- és nagy 
vállalatok mellett multinaci-
onális cégek is képviseltették 
magukat. A legtöbb a Miskol-
ci Egyetemmel a hétköznapok-

ban is jó szakmai kapcsolatot 
ápol. Jakab Nóra oktatásfej-
lesztési és minőségbiztosítá-
si rektorhelyettes kiemelte, a 
munkaerőpiac számára képez-
nek szakembereket, nem ön-
maguknak.

– Karriert is adunk, nemcsak 
diplomát és ez a partnercégek, 
kiállítók nélkül nem történhet-
ne meg – hangoztatta.

A rektorhelyettes hozzátette, 
hogy a kiállítók több mint negy-
ven százaléka az észak-magyar-
országi régióból érkezett, ami 
azért is fontos, mert a fiatalokat 
a régióban kell tartani és ehhez 
lehetőségekre van szükség. Az 
egyetemi állásbörzén átadták 
az állásbörze díját is, amit az 
Émász vállalata nyert el.

Huszonöt halmozottan hátrányos településen végeztek 
kutatásokat a Miskolci Egyetem munkatársai az abaúji 
régióban. A kutatás a Felsőoktatási Kiválósági Program 
részeként valósult meg.

A Miskolci Egyetem az 5. 
helyet foglalja el a legkiválób-
bak között a több, mint 900 
millió forintnyi kutatásokra 
nyert támogatással. A pénzt 
két területen használhatták fel. 
A Műszaki – Földtudományi, 
a Gépészmérnöki és Informa-
tikai Karon kutattak belőle. 
Feltérképezték például a hazai 
gyógyvizek emberi szervezetre 
gyakorolt hatását. Vizsgálták a 
geotermikus energia felhasz-
nálásának területeit. Kutat-
tak emlékező fémek iránt és a 
tiszta szén gyógyszeripari fel-
használását is elemezték. Több 
szabadalmi eljárás is indult a 
vizsgálatok nyomán.

A társadalomtudományok 
terén a Bölcsészettudományi, 
a Gazdaságtudományi és az 
Egészségügyi Kar együttmű-
ködésével született meg a „Cre-
ativ Region” program. 

Huszonöt abaúji településen 
vizsgálódtak – mondta el a ku-

tatás vezetője Szabó Tóth Kin-
ga. Felmérték az itt élők egész-
ségi állapotát. Elkészült egy 
kulturális értéktár és egy mobil 
applikáció a térség látnivalói-
val a turisták számára. Feltér-
képezték a szociális gazdaság-
ban, a tanoda programban rejlő 
lehetőségeket – tette hozzá az 
Alkalmazott Társadalomtudo-
mányok Intézet oktatója. 

A kutatás résztvevői azt pró-
bálták feltérképezni, hogy a tu-
domány eszközeivel elért ku-
tatási eredményeket, hogyan 
lehet hasznosítani a minden-
napi életben, a gazdaságban, 
egy adott terület fejlesztésében, 
a hátrányos helyzetű régió, 
mint Abaúj felzárkóztatásá-
ban, fejlődő pályára állításában 
– hangsúlyozta Horváth Zita 
az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumának helyettes ál-
lamtitkára. 

Horváth Zita kiemelte: – 
„Ma Magyarországon a GDP 

10 százalékát a turizmus adja. 
Ha egy megyében, ugyan 
ilyen volumenben a turizmus 
meg tud jelenni, akkor az 
egy óriási gazdasági poten-
ciál. Az itt élő embereknek 
jövőkép, munkalehetőség. A 
turistáknak pedig lehetőség 
arra, hogy felfedezzék ezt a 
gyönyörű tájat. Töltsenek el 
itt egy pár napot, vendégéj-
szakát. Fogyasszanak. Néz-
zék meg a gasztronómiai és a 
kulturális értékeket. 

A projekt ugyanakkor a la-
kosság egészségi felmérésében 
is segít – fogalmazott a helyet-
tes államtitkár.

A gazdasági lehetőségeket is 
felmérték. Milyen kisebb be-
fektetések, kis és közepes vál-
lalkozások tudnak elindulni, 
vagy az itt működőket, hogyan 
lehet támogatni – fejtette ki 
Horváth Zita. 

A Felsőoktatási Kiválósági 
Programot 2017-ben indította 
el a kormány. Tizenhárom ál-
lami felsőoktatási intézmény 
részvételével kezdődtek kuta-
tások, mintegy 15 milliárd fo-
rintból. 

„Creativ Region” – Abaújban kutattak 
a Miskolci Egyetem bölcsészei

HUSZONÖT ÉVES A MISKOLCI  
EGYETEMI ÁLLÁSBÖRZE

LEGYÁRTOTTÁK A 15 MILLIOMODIK 
GENERÁTORT
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Miskolci művészek, közéleti személyiségek egyházi méltóságok és hivatali tisztségviselők vehettek át magas rangú állami kitüntetést a 
március 15-i, nemzeti ünnepen, őket mutatjuk be márciusban indult sorozatunkban. Életfa Emlékplakett Arany fokozata kitüntetést 
vehetett át Sóvári Lajos nyugalmazott kerületvezető erdész az erdőgazdálkodásban, az erdő- és vadállomány fejlődése érdekében vég-
zett elkötelezett tevékenységéért, életútja elismeréseként. Ugyanilyen elismerést kapott Várfalvi József, az erdőgazdaság nyugalma-
zott erdőművelési osztályvezető helyettese négy évtizede az erdőgazdálkodásban végzett elhivatott tevékenységéért, életútja elismeré-
seként. Életfa Emlékplakett Ezüst Fokozata kitüntetést vehetett át Lehoczky János, a Sajóvölgyi Erdészeti Igazgatóság nyugalmazott 
erdőművelési műszaki vezetője négy évtizede az erdőgazdálkodásban végzett elhivatott tevékenységéért, életútja elismeréseként. 

Elkötelezetten szolgálta  
az erdőállomány fejlődését 

Sóvári Lajos Elek teljes élete 
a Bükk-hegység keleti részének 
gyönyörű tölgyes és bükkös er-
deihez köthető. Hámor község-
ben született 1929-ben, általános 
iskolai tanulmányait a Fazola 
Henrik által épített híres ősko-
hó tőszomszédságában végezte, 
Ómassán. A középiskola négy 
évében a Magyar Királyi Katoli-
kus Gimnázium ódon padjaiban 
tanult.

Pályafutását tizenöt évesen 
kezdte meg, melyet teljes egé-
szében az erdők szolgálatának 
szentelt. A korszak nagy erdészei 
mellett tanulta meg a szakma 
gyakorlati alapkészségeit, mind-
emellett Szegeden szerzett szín-
vonalas szakmai bizonyítványt. 
A három éves katonai szolgála-
ta alatt harckocsi parancsnok-
ként olyan műszaki ismeretekre 
tett szert, amik későbbiekben az 
erdőgazdálkodás gépesítésének 
hajnalán a gyakorlatban nagyon 
hasznosak voltak. 

A klasszikus erdészeti fel-
adatok mellett lehetősége volt 
a vadgazdálkodás nyújtotta 
szépségek megismerésére is. A 
vadőrképző szaktanfolyam el-
végzése után nyolc éven keresz-

tül élt Pénzpatakon, a bükki 
vadászterület szívében és nagy-
ban hozzájárult számos külföl-
di és hazai vendégvadász színes 
vadász élményeinek gazdagításá-
hoz, amellett, hogy a térség vad-
állományának jólétében is tevő-
legesen segédkezett.

Kerületvezető erdészi munká-
ját javarészt a Lyukó-völgy tér-
ségében elhelyezkedő kocsány-
talan tölgyesek dicsérhetik. 
Kerületének zeg-zugait általában 
gyalogosan járta be és ismerte 
meg, de a már akkoriban is ki-
bontakozó, szerteágazó és nagy 
területet lefedő munkák irányí-
tása során előszeretettel hívta 
segítségül legendás Pannónia 
gyártmányú motorkerékpárját.

Az erdész szakmai közösség 
iránti elkötelezettségét mi sem je-
lezhetné fényesebben, minthogy 
az Országos Erdészeti Egyesület-
nek hetvenhárom éve, 1946 óta 
aktív tagja. Az erdőkért tevőle-
gesen is sokat dolgozó embereket 
hosszú időn keresztül képviselte 
szakszervezeti vezetőként, igye-
kezett a gyakran nehéz mun-
kafeltételek enyhítésében és a 
dolgos hétköznapokat megköny-
nyítő megoldások megkeresé-
sében. Munkája elismeréseként 
többször is kapott kiváló dolgo-

zó kitüntetést és egy ízben mi-
niszteri dicséretet. 1989-es nyug-
állományba vonulása után nem 
szakadt el sem az erdőktől, sem 
az erdész társadalom közösségé-
től. Rendszeres látogatója az OEE 
Miskolci Helyi Csoport szakmai 
rendezvényeinek. Gyakran talál-
kozhattunk vele a hámori nyug-
díjasok körét vezetve erdei túrá-
kon, melyből kiderül, hogy az 
erdő iránti tisztelet, valamint - a 
nyugdíjas éveinek otthont adó - 
Felsőhámor lakossága iránti sze-
retet ereje nem tompul.

Pályáját az erdők nevelése, 
szeretete határozta meg 

Várfalvi József 1929-ben szü-
letett Tornyospálcán, erdész 
családban. Középiskolai tanul-
mányait a Kisvárdai Állami 
Bessenyei György Reál Gimná-
ziumban végezte, majd az Ag-
rártudományi Egyetem Soproni 
Erdőmérnöki Karának hallgató-
ja lett, diplomáját 1954 decembe-
rében vehette át. Erdőmérnöki 
pályafutását a Bükki Erdőgaz-
daság Miskolci Erdészetének 
erdőművelési szakelőadójaként 
kezdte meg. 1958 novemberétől 
a Keletbükki Állami Erdőgaz-
daság Központjában csemete-
termelési-, majd erdőművelési 

előadóvá nevezték ki. Ezt köve-
tően az erdőművelési ágazatban 
dolgozott csoportvezetői, majd 
osztályvezető helyettesi beosz-
tásban egészen 1989 januárjában 
történt nyugdíjba vonulásáig.

Szakmai tapasztalatát az ok-
tatás terén is hasznosította. A 
Szegedi Kiss Ferenc Erdészeti 
Technikum technikusi képzé-
sein, valamint a miskolci Föl-
des Ferenc- és a Hermann Ottó 
Gimnáziumban oktatott. Nyug-
díjasként is évekig részt vett az 
erdőgazdaságon belül szerve-
zett nyugdíjasokból álló csoport 
munkájában, mely során az erdei 
tanösvényekre szervezett túrák 
vezetette. Az Országos Erdészeti 
Egyesületnek 1952-től napjain-
kig tagja, míg 1958-1989 között 
az OEE Miskolci Helyi Cso-
port titkáraként tevékenykedett. 
Aktív szolgálati ideje alatt cik-
kei jelentek meg Az Erdő című 
szakfolyóiratban, a 1960-as évek 
elején pedig részt vett a Kelet-
bükki Állami Erdőgazdaságnál 
a Magyarország Erdőgazdasági 
Tájai című könyvek megírásá-
ban és összeállításában. 

Közel negyven éves szolgálati 
ideje alatt számos állami, szak-
mai kitűntetésekben részesült. 
Öt alkalommal Kiváló Dolgo-

zó címmel ismerték el munká-
ját, 1963-ban Miniszteri Dicsé-
retben részesült. A Műszaki és 
Természettudományi Egyesü-
letek Szövetségének díját és em-
lékérmét 1975-ben vehette át, a 
Kiváló Munkáért Emlékérmet 
1985-ben, míg az Eredményes 
Fásításért Emlékérmet 1987-ben, 
az Erdészeti Tudományos Inté-
zet Emlékérmet pedig 1988-ban 
vehette át. Várfalvi József negy-
ven éves szakmai pályáját teljes 
egészében egy munkahelyen, az 
Északerdő Zrt. jogelődjeinél töl-
tötte. Azon szakemberek közé 
tartozik, akik életét az erdők ne-
velése, szeretete határozta meg.

Életét a szakmának áldozva 
dolgozta végig 

Lehoczky János 1939-ben szü-
letett Szkároson, az általános is-
kolai tanulmányait Bánfalván, 
Bánhor-vátiban, Dubicsányban 
és Putnokon végezte. Az erdé-
szeti technikumot Sopronban 
végezte el, majd 1957-ben a Bor-
sodi Erdő- és Fafeldolgozó Gaz-
daság Sajókazai Erdészetéhez 
került, ahol 1965 júliusáig dolgo-
zott, majd a Putnoki Erdészetnél 
folytatta munkáját. 1969-ig ke-
rületvezető erdész beosztásban 
tevékenykedett. Vezetői és szak-
mai elhivatottságát felismerve 
számtalan feladattal bízták meg. 
Több alkalommal látta el két, 
egy alkalommal három erdész-
kerület vezetését.

A hatvanas években számos 
fiatal erdésztechnikus nevel-
kedett kezei alatt. 1965-től már 

kerületvezető erdészként, majd 
később műszaki vezetőként a 
rontott erdők átalakításában 
fontos szerepet vállalt. 1969-ben 
kinevezték erdőművelési műsza-
ki vezetőnek, ebben a munka-
körben elsődleges feladata az er-
dőművelési munkák szervezése, 
irányítása volt. Emellett hosszú 
éveken keresztül látta el az erdé-
szet tűzvédelmi, polgári védelmi 
és munkavédelmi feladatait is. 
Ezekhez kötődően munkavédel-
mi előadói és tűzvédelmi előadói 
képesítés megszerzésével bőví-
tette ismereteit.

A hetvenes és nyolcvanas 
években végrehajtott nagysza-
bású erdőtelepítési munkák leve-
zénylésében kulcsszerepet töltött 
be. 1980-ban erdészeti növény-
védelmi szaktechnikusi képesí-
tést is szerzett, ettől fogva nagy 
gondossággal szervezte meg a 
putnoki és a szomszédos társer-
dészetek növényvédelmi mun-
kálatait. Szakmai munkásságát 
több alkalommal is „kiváló dol-
gozó” kitüntetéssel ismerte el az 
akkori vezetés.

1997-ben történt nyugdíjazá-
sa után még egy évig segítette 
az erdészet munkájának irányí-
tását, a tapasztalatok átadását a 
fiatal korosztály részére. Jelen-
leg is tevékenykedik magáner-
dőgazdálkodók szakírányítója-
ként.1957-től tagja az Országos 
Erdészeti Egyesületnek. 1983-
tól az OEE Növényvédelmi 
Szakosztály tagja. Az egyesületi 
ügyek intézésében mindig nagy 
szerepet vállalt. 

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 
Magas rangú állami elismerés tizenhárom miskolcinak a nemzeti ünnepen

A megyeháza dísztermében 
tartották a B.-A.-Z. megyei ér-
tékőrzők című vetélkedő dön-
tőjét. Aggtelektől a diósgyőri 
kohászaton át Sárospatakig, a 
megye értékeivel ismerkedtek 
a borsodi diákok. A verseny 
megrendezését az Agrár-
minisztérium támogatta. A 
legjobbak az országos döntőn 
bizonyíthatnak.

Az Agrárminisztérium a 
nemzeti értékek és hungari-
kumok gyűjtésének, népsze-
rűsítésének, megőrzésének és 
gondozásának támogatására 
hirdetett pályázatot. Ennek 
részeként többkörös, országos 
döntővel végződő vetélkedőt 
szerveztek, amire négyfős, ál-
talános és középiskolás csapa-
tok jelentkezhettek. A verseny 
tavaly októberben kezdődött, 
az első két forduló az inter-
neten zajlott, innen jutott a 

megyei döntőbe a legjobb tíz 
csapat.

A zsűri elnöke Szinay Attila 
volt. Az Agrárminisztérium jogi 
és igazgatási ügyekért felelős he-
lyettes államtitkára köszöntő-
jében arra biztatta a fiatalokat, 
hogy igyekezzenek megismer-
ni iskolájukban, lakókörnyeze-
tükben minél több helyi értéket; 
beszélgessenek ezekről az idő-
sebbekkel. – Ezzel, járjatok majd 
bármerre is a világban, mindig 

büszkék lesztek arra, hogy itt 
éltek. Biztos pont lesz az élete-
tekben – fogalmazott a helyettes 
államtitkár, megköszönve a fel-
készítő tanároknak is a munkát. 
– Illetve azt kérem tőletek, hogy 
segítsétek a tanáraitok és a zsűri 
munkáját azzal, hogy elmondjá-
tok, hogyan tudjuk megszólítani 
a többi diákot. Például akár az-
zal is, hogy a verseny végén ké-
szítetek fotókat, amiket aztán 
feltöltötök a különböző közössé-

gi oldalakra – tette hozzá moso-
lyogva Szinay Attila.

A megye mintegy 200 bejegy-
zett helyi értékkel rendelkezik, a 
diákok ezekből készültek. Bánné 
Gál Boglárka, a megyei közgyű-
lés alelnöke, a Megyei Értéktár 
Bizottság elnöke úgy fogalma-
zott, a nyertes pályázatukkal a 
megyében élő fiatalokat szólí-
tották meg, rávezetve őket arra, 
hogy minél jobban megismer-
jék a helyi értékeket. – A bizott-
ságnál fontosnak tartjuk, hogy 
minél fiatalabban kapcsolódja-
nak be a hagyományok megis-
merésébe, ápolásába és tovább-
adásába. Ezért is szerveztük a 
vetélkedőt – hangoztatta.

Török Dezső, a megyei köz-
gyűlés elnöke köszöntőjé-
ben kiemelte, Borsod-Aba-
új-Zemplén területileg és 
népessége szempontjából is az 
ország második legnagyobb 
megyéje, a települések számát 

tekintve pedig a legnagyobb. – 
Vannak természeti, épített és 
gasztronómiai értékeink. Eze-
ket magatok is felfedeztétek 
már a felkészítő tanáraitoknak 
köszönhetően – tette hozzá.

Pfliegler Péter Miskolc képvi-
seletében köszöntötte a verseny 
résztvevőit, vendégeit. Az alpol-
gármester egyebek mellett rá-
mutatott arra, hogy a városban 
gasztronómiai forradalom zaj-
lik, olyan éttermek, kávézók je-
lentek meg, amik országszerte is 
ismertek és elismertek. – Ezeket 
az értékeket mintegy kirakatba 
helyezzük. De feltehetjük a kér-
dést, hogy mi miatt szeretjük 
még a városunkat, a megyénket? 
Biztos vagyok abban, hogy akik 
beneveztek a versenyre, azok 
tudnak erre felelni. Külön öröm, 
hogy a válaszokat ezúttal nem 
okos felnőttek, hanem okos di-
ákok adják meg, hiszen értetek 
dolgozunk, a következő generá-

cióknak kell átadni az értékein-
ket – fűzte hozzá.

A zsűri tagja volt még Kovács 
János, a megyei közgyűlés fője-
gyzője, Prokai Margit, a II. Rá-
kóczi Ferenc Megyei és Városi 
Könyvtár igazgatója, valamint 
Tóth Csaba, a Nemzeti Műve-
lődési Intézet megyei igazgató-
ja. A megyei döntőn 10 csapat 
versengett az értékes nyeremé-
nyekért. A legjobbak az orszá-
gos döntőbe jutottak.

Eredmények:

Általános iskolai kategória:
1.  helyezett:  

Városvédők (Sárospatak)
2.  helyezett:  

Tilalmas 234 (Miskolc)
3.  helyezett:  

Bársony Borsok (Miskolc)

Középiskolás kategóriában:
1.  helyezett:  

Szikszis Baglyok (Ózd)
2.  helyezett:  

Tokaji Keri (Tokaj).

Ismerik, népszerűsítik és meg is őrzik a megye értékeit
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Áder János köztársasági elnök május 26-ra tűzte ki az Európai 
Parlamenti választásokat Magyarországon. Egy héttel ez előtt 
hivatalosan is elindult a választási kampány. Megkezdődött 
a voksoláson való részvételhez szükséges aláírások gyűjtése. 
A pártok bemutatták választási programjukat. Azt próbáljuk 
meg bemutatni, hogy ki, mivel kívánja elnyerni a választók 
kegyeit. Melyik párt mire számíthat az idei voksoláson.

Rekordszinten az Európai 
Unió támogatottsága  
Magyarországon

A Medián közvélemény ku-
tatása szerint rekord szinten 
van az EU tagság támogatott-
sága Magyarországon. Az in-
tézet március elején tette közzé 
vizsgálatának adatait. E szerint 
a magyarok 85 százaléka “teljes 
mértékben” vagy “inkább” tá-
mogatja hazánk uniós tagságát. 

A tagságot támogatjuk, 
voksolni mégsem  
szeretünk

Ennek tükrében mondhatni 
érdekes, hogy az Európai Uniós 
választások a részvételi arányo-
kat tekintve nem igazán moz-
gatják meg a választópolgáro-
kat. Öt évvel ezelőtt csupán a 
választók 28,92 százaléka vok-
solt. Ez volt eddig a legkisebb 
részvétel. 

Miskolc tekintetében is fo-
lyamatos csökkenés figyelhető 
meg az EP választások részvéte-
li arányaiban. 2014-ben mind-
össze a választásra jogosultak 
30,3 százalék voksolt. A Fi-
desz-KDNP Felsőzsolcán kam-
pányoló EP képviselője, Erdős 
Norbert ugyanakkor bizakodó 
az idei választással kapcsolat-
ban. Véleménye szerint május 
26-án, szinte biztosra vehető, 
hogy meghaladja majd a 40 szá-
zalékot, a részvételi arány. Azt 
mondja azért, mert  sorskérdé-
sekről a bevándorlásról, a ke-
resztény Európáról döntünk. 

Kampány
A startpisztoly eldördült. 

Egyelőre az induláshoz szük-
séges 20 ezer aláírást gyűjtik 
a pártok. Ezt az akadályt a Fi-
desz-KDNP, az MSZP-Párbe-
széd, a DK, a Jobbik, az LMP és 
a Momentum is megugorhatja, 
de ki mire számíthat majd az 
„eredményhirdetésnél.”

A közvélemény kutatási ada-
tokat tekintve a Fidesz-KDNP 
nagyarányú győzelmet arat-
hat. A kormánypárt eredmé-
nye 50 százalék körül lehet, 
de meg is haladhatja azt. Így a 
Magyarországnak járó 21 euró-
pai parlamenti mandátumból 

12-t biztosan, de akár 13-14-t 
is megszerezhet. Az ellenzéki 
pártok 30-40 százalékpontos 
hátrányban vannak a Fidesszel 
szemben. 

Fidesz–KDNP
A kormánypártok célja az 

lehet, hogy a 2014-ben meg-
szerzett 12 mandátumot felül-
múlják, legalább 13 parlamenti 
helyet szerezzenek az EP-ben. 
50 százalék fölötti eredményt 
érjenek el, ami azt mutatná, 
hogy a Fidesz-KDNP többsé-
ge megkérdőjelezhetetlen. Az 
50 százalék fölötti eredmény 
egyben belpolitikai üzenet is 
lenne az őszi önkormányza-
ti választásokra a több helyen 
(Eger, Miskolc, Szombathely) 
közös jelöltek állításával készü-
lő ellenzék számára. A Fidesz- 
KDNP 50 százalék fölötti győ-
zelme azt üzenné az ellenzéki 
pártoknak, hogy civil szerve-
zetek mögé bújt összefogással 
sincs sok esélyük. 

A 2018-as országgyűlési vá-
lasztásokon csaknem 3 millió-
an voksoltak a kormánypár-

tokra. Az sem elhanyagolható 
tény, hogy míg Orbán Viktor 
történelmi tétet ad az EP vá-
lasztásnak (bevándorlás, biz-
tonság, keresztény Európa) 
addig az ellenzéki pártoknak 
nem sikerült közös nevezőre 
jutni.

MSZP-DK
A szocialisták és Gyurcsány 

Ferenc pártja még mindig a 
„ki az erősebb meccset futja.” 
Egy napokban nyilvánosság-
ra került négy órás hangfelvé-
tel szerint – amiből a Magyar 
Nemzet közölt részleteket – 
kiderült, hogy az MSZP kam-
pányeligazításán a DK-t azzal 
vádolták, hogy el akarja hódí-
tani a szocialista szavazókat és 
„lenyúlják” a párt ötleteit. Azt 
is Gyurcsányék számlájára ír-
ják, hogy elmaradt az ellenzé-
ki összefogás. A hangfelvétel 
tanúsága szerint Tóth Bertalan 
azt mondta, azért, mert az el-
lenzéki pártok az európai par-
lamenti választást arra akarják 
felhasználni, hogy az ellenzé-
ken belül is saját pozíciójukat 
javítsák. A felvételből kide-
rül a szocialisták is beszálltak 
az ellenzéki „szavazatszerző 
versenybe.” Az MSZP-elnök 
szavai szerint a cél az, hogy 
legalább százezerrel több sza-
vazatot szerezzenek, mint a 
2014-es EP-választáson. Más-
felől szeretnék érni, hogy a 
Párbeszéddel közös listájuk az 
ellenzéki oldal legerősebb listá-
ja legyen – írja a Magyar Nem-
zet.

Tóth Bertalan szerint ezzel 
nagyon komoly lépést tudná-
nak tenni abba az irányba, hogy 
erősítsék pozícióikat a 2022-es 
választásra. 

Az MSZP és a DK között a 
2011-es szakítás óta tart a „házi-
verseny.” Minden választáson 
összemérik erejüket a pártlis-
tákra leadott voksok tekinteté-

ben. Ebből eddig leginkább az 
MSZP jött ki jobban. De a 2014-
es EP választáson Gyurcsány 
Ferenc pártja például Budapes-
ten már 8 ezer szavazattal töb-
bet kapott, mint a szocialisták. 
Országos szinten még az MSZP 
teljesített jobban, viszont mind-
két párt 2 képviselőt küldhetett 
az EP-be.

A két párt szimpatizánsai 
között gyakori az „átjárás”. Így 
az átszavazást sem lehet kizár-
ni. A DK listavezetője Dobrev 
Klára és férje Gyurcsány Ferenc 
ugyanis mindkét párt szimpati-
zánsai számára népszerű. Így az 
Európai Egyesült Államok esz-
méjével kampányoló DK célja a 
mellett, hogy megőrizze eddigi 
2 mandátumát, – esetleg még 
többet is szerezzen – az lehet, 
hogy legyőzze az MSZP-Pár-
beszéd szövetséget. A válasz-
tási eredmény ugyanakkor az 
MSZP számára is ugyan ilyen 
fontos. A szocialistáknál nem 
csak a mandátumok száma a 
tét, hanem akár Tóth Bertalan 
pártelnöksége is. A listaveze-
tőnek ez lesz az első választási 
megmérettetése. A párt belső 
viszonyai miatt egyáltalán nem 
mindegy, hogy hogyan szerepel 
az MSZP-Párbeszéd lista.

Jobbik
A jelenleg legnagyobb ellen-

zéki pártot az elmúlt időszak-
ban még az „ág is húzza”. A 
nemzeti radikálisból néppárttá 
vedlett alakulat útját a 2018-as 
április választások óta botrá-
nyok szegélyezik. A lejtmenet 
akkor kezdődött, amikor a vá-
lasztások éjszakáján kiderült, 
nemhogy a kormányrúd kö-
zelébe nem került Vona Gábor 
pártja, de még a 20 százalékos 
választási eredményt sem sike-
rült megugraniuk, és mindösz-
sze egyetlen egy egyéni mandá-
tumot szereztek. Vona Gábor 
lemondott a pártelnökségről 
és visszavonult a politikából. A 
Jobbik új elnökét Sneider Ta-
mást mai napig kísérti skin-
head múltja. De a lagziján náci 
karlendítéssel pózoló feleségé-
nek fotója sem jött jól a pártnak. 
Szávay Istvánnak zsidó kijelen-
tése miatt kellett távoznia. To-

roczkai László kilépésével ket-
tészakadt a Jobbik. Vele együtt 
távozott Dúró Dóra és megala-
kult a Mi Hazánk Mozgalom. 
Ehhez később csatlakozott Vol-
ner János is. Morvai Krisztina, a 
Jobbik legutóbbi EP-listavezető-
je pedig bejelentette, hogy sza-
kít a párttal. Az ÁSZ 1 milliárd 
forinttal rövidítette meg a párt 
kasszáját. Így a Jobbik húzóne-
vek és pénz nélkül áll rajthoz az 
idei EP választáson. Listája tele 
van országgyűlési képviselők-
kel. Nem tudni közülük való-
jában ki készül Brüsszelbe. A 
Jobbik öt éve három mandátu-
mot szerzett. Ha ezt idén is si-
kerül begyűjteniük, már annak 
is örülhetnek. 

Miskolc
A miskolci erőviszonyokról, 

– ha a korábbi EP választások 
helyi eredményeit vesszük fi-
gyelembe – elmondható, hogy 
2004-ben még a szocialis-
ták kapták a legtöbb szavaza-
tot (42,57%). A Fidesz-KDNP 
pártszövetségre leadott 22 398 
voks 39,32 százalékra volt elég. 
Öt év múlva fordult a trend. 
Az MSZP voksainak száma 
megfeleződött. 2009-ben már 
csak 11 393-an voksoltak rá-
juk (22,75%). Itt már megje-
lent a Jobbik 10 445 vokssal 
(20,86%). Érdemes megjegyez-
ni, hogy a Jobbikra és a szoci-
alistákra leadott voksok szá-
ma együttesen csaknem annyi 
volt 2009-ben, mint öt évvel 
korábban az MSZP-re leadott 
szavazatok mennyisége. A Fi-
desz-KDNP pártszövetség 
23 092 szavazatot gyűjtött be 
(46,12%) ezzel ők lettek a leg-
erősebb párt Miskolcon. 2014-
ben biztosan őrizte vezető 
helyét a Fidesz-KDNP. A kor-
mánypártokra az EP választá-
son megjelentek 42,55 százalé-
ka adta voksát. A Jobbik ekkor 
18,57 százalékos eredményt 
ért el, amivel megelőzte a szo-
cialistákat. Az MSZP-t, 2014-
ben a választók 15,25 százaléka 
választotta. A DK pedig 11,64 
százalékot ért el. Elmondha-

tó, hogy 2009 óta Miskolcon 
is verhetetlen a Fidesz-KDNP 
szövetség. A kormánypárt tá-
mogatottsága több, mint 20 
százalékkal haladja meg köz-
vetlen riválisait. 

Magyar pártok az Európai 
Parlamentben

A magyar pártok európai 
parlamentben betöltendő sze-
repét a 26 másik tagállamban 
megtartott választás eredmé-
nye határozhatja meg. Ameny-
nyiben a Fidesz-KDNP 50 szá-
zalék fölötti eredményt ér el és 
13 esetleg 14 mandátumot sze-
rez, akkor – az arányokat te-
kintve – a legsikeresebb párt 
lehet az EP-ben. Mozgástere vi-
szont attól függ, hogy a beván-
dorláspárti vagy a bevándorlás 
ellenes erők kerülnek többség-
be. Ugyan ez a helyzet a kor-
mánypárt, Európai Néppárton 
belüli helyzetével.  Így továbbra 
is kérdés, hogy a  Fidesz-KDNP 
az EPP-n belül folytatja vagy 
esetleg Matteo Salvini pártjával 
közösen alakít új frakciót. 

Itthon jól látszik, hogy míg a 
Fidesz-KDNP történelmi jelen-
tőséget ad az EP választásnak. 
Megpróbálja minden szimpati-
zánsát mozgósítani. Az ellenzék 
számára ez a voksolás erőfelmé-
rés, felkészülés az önkormány-
zati választásokra. A válasz-
tók számára ugyanakkor nem 
világos, hogy milyen politikai 
céljaik vannak. Miért indulnak 
most külön, ha ősszel mégis 
együttműködnének.

Az is elképzelhető, hogy az EP 
választások utáni erőviszonyo-
kat látva, még ott is újratárgyal-
ják az együttműködéseket, ahol 
már egyezségre jutottak. Például 
Budapest VII. kerületében, ahol a 
DK-s Niedermüller Pétert indíta-
ná közös polgármesterjelöltként 
az ellenzék, helyi szocialisták 
máris Hunvald György indításá-
ért gyűjtenek aláírásokat. 

Ha a Fidesz-KDNP nagyará-
nyú győzelmet arat az fruszt-
rálhatja az ellenzéki szavazókat, 
akik kiábrándulhatnak válasz-
tott pártjukból. 

SORSDÖNTŐ VÁLASZTÁS ELŐTT

Orbán Viktor 7 pontja
l  A migráció kezelését el kell 

venni a brüsszeli bürokra-
táktól, és vissza kell adni a 
nemzeti kormányoknak

l  Egyetlen ország se legyen 
kötelezhető migránsok 
befogadására akarata 
ellenére

l  Senki ne engedjenek be 
Európába érvényes iga-
zolvány, dokumentumok 
nélkül

l  Szüntessék meg a mig-
ránskártyákat és a mig-
ránsvízumot

l  Brüsszel ne adjon több 
pénzt Soros György beván-
dorlást segítő szervezetei-
nek, ehelyett térítsék meg a 
határvédelem költségeit

l  Európában senkit ne ér-
hessen hátrányos megkü-
lönböztetés amiatt, mert 
kereszténynek vallja magát

l  Bevándorlást ellenző veze-
tők legyenek az uniós intéz-
mények élén

MSZP: Haza, Szeretet, 
Európa
l Szociális Európa
l Mélyebb integráció
l  Még több közös európai 

jogszabály a munkaválla-
lók érdekének védelmében

l Szolidaritás
l  240 ezer forintos európai 

minimálbér
l  48 ezer forint családi 

pótlék
l  95 ezer forintos minimál 

nyugdíj

DK: Európai Egyesült 
Államok
l Európai minimálbér
l Európai családi pótlék
l Európai minimális nyugdíj
l Európai multiadó
l Európai bérek
l  Európai munkanélküli 

segély
l Európai ügyészség
l Európai tájékoztatás
l Forint helyett erős eurót



Kiemelkedően teljesített 
a miskolci Fidesz-KDNP 
szervezet a párt Európai 
Parlamenti választáson tör-
ténő indulásához szüksé-
ges aláírások gyűjtésében. 
Országos szinten is az elsők 
között van – mondta Hubay 
György. 

A miskolci 2-es választó-
kerület országgyűlési képvi-
selője elmondta: „Magyar-
országnak olyan európai 
parlamenti képviselőkre van 
szüksége, akik a magyar em-

bereket képviselik Brüsz-
szelben, és nem Brüsszelt 
Magyarországon.” Csak így 
tudjuk megőrizni a biztonsá-
gunkat, csak így tudjuk meg-
őrizni Magyarországot ma-
gyar országnak – tette hozzá. 

Arra kért mindenkit támo-
gassa Orbán Viktor 7 pon-
tos programját, mert nekünk 
Brüsszelben is Magyarország 
az első – fogalmazott. „Min-
den egyes aláírás azt a véle-
ményt erősíti, amit a magyar 
emberek korábban a népsza-
vazáson is kinyilvánítottak, 

hogy az itt élők dönthessék el, 
kivel, hogyan éljenek. Magyar-
ország nem akar bevándor-
ló ország lenni, és ezt ki fogja 
nyilvánítani az európai uniós 
választáson is.” A május 26-i 

választás sorsdöntő lesz Euró-
pa jövője szempontjából. Tétje, 
hogy sikerül-e megváltoztatni 
a jelenlegi bevándorláspárti 
brüsszeli politikát – mondta 
Hubay György.

Elfogadhatatlan az Európai Bizottság javaslata, hogy 
minden tagállam dolgozza ki a saját agrárstratégiáját. 
Nem lehet 27 féle agrárkoncepció az unión belül. Erről 
beszélt Erdős Norbert a „Szövetségben a magyar gazdá-
kért” címmel tartott felsőzsolcai fórumon. 

Nem tudják elfogadni, 
hogy Brüsszel a közvetlen ag-
rártámogatásokat 16,4 száza-
lékkal, míg a vidékfejlesztésre 
szánt pénzeket több, mint 26 
százalékkal csökkentse, ahogy 
az is elfogathatatlan, hogy e 
mellett 3 százalékos befizetést 
kérne minden tagállamtól. 
Erdős Norbert szerint ugyan-
akkor van remény a változta-
tásra, mivel a bizottsági javas-

latról már csak az új Európai 
Parlament szavaz majd. – „Mi 
azt gondoljuk, hogy a követ-
kező parlament egy sokkal 
jobb parlament lesz. Egy be-
vándorlás ellenes parlament, 
ami természetesen megmu-
tatkozik majd az agrárium-
ban is. Az agrárpénzekhez 
való hozzáállás ideológiák 
mentén történik és ez most 
egyetlen egy dologról szól a 
bevándorlásról. 

Bevándorlás ellenes vagy 
bevándorlás párti Európai 
Parlamentet választunk.  Tá-
mogassák a Fidesz-KDNP lis-
táját, mert biztosak lehetnek 
benne, hogy mi az agrárium 
mellett a magyar gazdákért 
fogunk kiállni.” – mondta a 
Fidesz-KDNP európai parla-
menti képviselője. 

„Nekünk Brüsszelben is 
Magyarország az első.” - je-
lentette ki Csöbör Katalin, 
aki Miskolcon is elindította 
a Fidesz KDNP pártszövet-
ség aláírásgyűjtő akcióját. 
Az országgyűlési képviselő 
elmondta, minden forgal-
masabb helyen ott lesznek 
a városban és arra kérik az 
embereket, hogy támogassák 
Orbán Viktor hét pontját. 

A kormánypárti politikus ki-
fejtette: – „a bevándorlás a ha-
gyományos, régi rend hanyatlását 
jelenti”. – Mi azonban azt gondol-
juk, hogy Európában senki nem 
szeretné a kontinens identitásá-
nak elvesztését. Mégis vannak 
olyan politikus, akik – ki tudja, 
milyen okokból, de – támogatják 
a bevándorlást az unióba. Ezek 
között magyar ellenzéki politiku-
sok is akadnak szép számmal. Az 
érdekelvű politizálás jó példája ez 
– fogalmazott Csöbör Katalin.

Arra is felhívta a figyel-
met, hogy „nekünk most gon-

dolnunk kell a gyerekeinkre, 
unokáinkra, hazánk, Magyar-
ország ezer éves történelmé-
re és jövőjére. – Mi a magyar 
családokban hiszünk, a minél 
több magyar gyermek születé-
sében. Mi ezt a választ adjuk a 
bevándorlásra – hangsúlyozta 
az országgyűlési képviselő, fi-
gyelmeztetve arra, hogy érde-
mes végiggondolni, „szabad-e 
nekünk egy muzulmán több-

ségű európai jövőt elfogad-
nunk, amikor látjuk, hogy mit 
tervezett és mit tett az Iszlám 
Állam a nem muzulmán hí-
vőkkel. – Ne gondoljuk, hogy 
ennek vége van – fűzte hozzá.

Csöbör Katalin szerint a má-
sik alternatíva – amit itthon a 
Demokratikus Koalíció képvisel 
erőteljesen Dobrev Klára, a párt 
EP-listavezetőjével az élen – az 
Európai Egyesült Államok „il-
lúziója”. – Ez a teljes önfeladás, 
a nemzet elvesztését jelentené – 
vélekedett a Fidesz politikusa. – 
Szabad-e egy politikusnak ebben 

a helyzetben széttárni a kezét és 
lehajtani a fejét? Mondván, hogy 
migráció mindig is volt, hogy ez 
a világ rendje, vagy azt mondani, 
hogy most éppen nem jönnek. 
Ez nyilván rossz út lenne. Mi to-
vábbra is megvédjük a saját hatá-
rainkat, sőt Európa határait és a 
keresztény gyökereinket is – tet-
te hozzá. – Mindent megteszünk 
hazánk és Európa megmaradá-
sáért. A májusi EP-választáson 
a keresztény civilizációnk a tét – 
szögezte le a politikus.

Mi azt akarjuk, hogy ne a 
brüsszeli bürokraták, hanem 
mi dönthessünk Európa és 
benne Magyarország sorsáról. 
Nekünk Brüsszelben is Ma-
gyarország az első – zárta sajtó-
tájékoztatóját Csöbör Katalin, 
aki a miskolci 1-es választóke-
rület országgyűlési képviselője-
ként elsőként írta alá az ívet.

Erdős Norbert a Fidesz-KD-
NP Európai Parlamenti kép-
viselője is Borsodban látta el 
kézjegyével a kormányfő hét 
pontját támogató aláírásgyűj-
tő ívet. Felsőzsolcán, Csöbör 
Katalin társaságában arról be-
szélt, hogy azon kevés magyar 

képviselő közé tartozik, aki csa-
ládjával Brüsszelben él. Anyó-
sa rendszeresen látogatja őket, 
akinek személyes tapasztalata, 
hogy a város évről-évre egyre 
élhetetlenebb lesz a bevándor-
lás miatt. Koszosabb, csökken a 
biztonság. Éppen ezért a május 
26-i választás nem az ideológi-
ákról szól – jelentette ki Erdős 
Norbert. – „Most Magyarország 
és Európa jövőjéről van szó. Mi-
lyen jövőt szeretnénk gyerme-
keinknek, az unokáinknak? Egy 
ugyan olyan keresztény országot 
képzelünk-e el, amiben mi is fel-
nőttünk, amit mi természetes-
nek tekintünk. Ezért állunk ki! 
Ezért dolgozunk! Ezért gondo-
lom azt, hogy most az MSZP-s, 
és Jobbikos szavazóknak is a Fi-
desz-KDNP-re kell szavazniuk. 
Aztán jönnek majd választások, 
amikor lehet ideológia mentén 
gondolkodni, de ez most nem 
az. Ezért arra hívok fel minden 
szocialista és Jobbik szavazót, 
hogy most a Fidesz-KDNP-re 
kell szavazni, aztán majd később 
lehet ideológiák mentén gon-
dolkodni.” – mondta az európai 
parlamenti képviselő.

A magyar munkaválla-
lóknak nem több túlórára, 
hanem több fizetésre van 
szüksége. Olyan Európát 
akarunk, ahol ezt az alap-
elvet képviselik az európai 
politikusok, azok az európai 
pártcsaládok, akik küzdenek 
a Szociális Európáért. 

A Haza, Szeretet, Euró-
pa elnevezésű programunk 
a munkavállalók érdekeiről 
szól – erről beszélt Tóth Berta-
lan, Miskolcon. Ez tartalmaz-
za a 240 ezer forintos egysé-
ges európai minimálbért, a 
300 eurónak megfelelő 95 
ezer forintos minimál nyug-

díjat és 48 
ezer forin-
tos családi 
pót lékot . 
– „Mi olyan Európát aka-
runk, ahol az emberek állnak 
a középpontban. Az emberek 
szolidárisak, kiállnak egymá-
sért és megvédik azokat a jo-
gokat, amelyek egy Európai 
Unión belül mindenkinek jár, 
és ez különösen vonatkozik a 
munkásemberekre – jelentet-
te ki. A pártelnök szerint ezt 
mélyebb európai integráció-
val és minél több közös euró-
pai szabállyal lehet elérni, ami 
minden tagállamra egyfor-
mán vonatkozik.

Keleti vendégmunkások 
helyett nyugati béreket sze-
retne a Jobbik. Jakab Péter 
szerint: - a KSH adataiból 
kiolvasható, hogy „ma egy 
borsodi munkás 102 ezer 
forinttal kap kevesebbet 
ugyanazért a munkáért, 
mint egy fővárosi, aminek az 
az eredménye, hogy a megye 
lassan kiürül.” 

Az ellenzéki képviselő úgy 
véli ezt a folyamatot csak ér-
demi béremeléssel lehet meg-
állítani. Ezt a cél szolgálta 
volna az általa benyújtott ja-
vaslat, ami a helyi vállalko-
zások támogatásával, a mul-

tinacionális 
c é g e k k e l 
kötött stra-
tégiai szerződések újra tár-
gyalásával, az állami cégeknél 
pedig az egyenlő munkáért 
egyenlő bér elvének a beve-
zetésével ösztönözte volna a 
térségben élők béremelését. 
Ezt viszont a kormánypár-
ti többség leszavazta a par-
lamentben – mondta. Jakab 
Péter kijelentette a miskol-
ciaknak a május 26-i EP vá-
lasztáson egyértelművé kell 
tenniük, hogy – „Miskolcnak 
nyugati bérekre és nem ke-
leti vendégmunkásokra van 
szüksége”. 

Csütörtök délelőtt a Szent-
péteri kapuban, a megyei 
központi kórházzal szem-
ben felállított aláírás-
gyűjtő pultnál egy férfi 
minden előzmény nélkül 
előbb becsmérlő szavakat 
kiabált, majd megütötte a 
Fidesz-KDNP egyik hölgy 
aktivistáját.

A hölgyet azonnal orvo-
si ellátásban részesítették, az 
elkövetőt pedig a rendőrök 
előállították. Úgy tudjuk, egy 
miskolci lakosról van szó, 
a 49 éves H. SZ. P volt, aki 
megütötte a Fidesz-KDNP 
aktivistáját. Információnkat 
a rendőrség egyelőre nem 
erősítette meg.

Miskolc polgármestere köz-
leményben ítélte el a történte-
ket. – Miskolc Megyei Jogú 
Város polgármestereként, a 
FIDESZ-KDNP Borsod 02. 
számú választókerületi elnö-
keként az erőszaknak minden 
formáját, különös tekintet-
tel a választási kampányra is, 
mélységesen elítélem – fogal-
mazott Kriza Ákos.

Hozzátette: „őszintén re-
mélem, hogy az igazságszol-
gáltatás szervezete az esettel 
összefüggésben, példaszerű-

en végzi majd feladatát. – FI-
DESZ-KDNP-s tagtársunkat 
együttérzésemről, szolidari-
tásomról biztosítom. Ugyan-
akkor kérem a választáson 
résztvevő politikai pártokat, 
a választási kampányok fe-
lelőseit, tegyenek meg min-
dent az ilyen, vagy ehhez 
hasonló atrocitások, esemé-
nyek elkerülése érdekében – 
írta a polgármester.

A városvezető hozzáfűz-
te még: „a FIDESZ-KDNP 
miskolci szervezete, az eu-
rópai uniós választási kam-
pány részeként, a város több 
pontján teremtette meg an-
nak a lehetőségét, hogy a 
párt politikájával egyetértő 
polgárok aláírásukkal is ki-
fejezhessék egyetértésüket, 
támogató szándékukat”.

Kriza Ákos pénteken sze-
mélyesen is meglátogat-
ta az otthonában gyógyuló 
aktivistát. A polgármester 
együttérzéséről és szolida-
ritásáról biztosította a höl-
gyet. Kriza Ákos világossá 
tette, hogy az agresszió min-
den formája elfogadhatatlan, 
ezért mindent megtesz, hogy 
Miskolcon senkit se érjen 
bántalmazás politikai néze-
tei miatt.

MSZP JOBBIK

SZÖVETSÉGBEN  
A GAZDÁKÉRT
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„NEKÜNK BRÜSSZELBEN IS MAGYARORSZÁG AZ ELSŐ”

A miskolci városvezetés és a Borsod Megyei Repülőklub 
megállapodott abban, hogy 2019. szeptember 30-ig, illetve 
konkrét befektetői igény jelentkezéséig, a jelenlegi feltételek 
mellett használhatják a miskolci repülőteret. A Repülőklub 
ugyanakkor vállalta, hogy a fenti határidőig mindent meg-
tesz annak érdekében, hogy a város közvetlen közelségében 
új helyet keres az eddigi tevékenységük folytatására.

Pfliegler Péter, Miskolc Megyei Jogú Város alpolgármestere

Megkezdődött a Fidesz-KDNP 
választási kampánya

Hubay György – aláírásgyűjtés

Megállapodás  
a repülőtérről

Tóth Bertalan

Megütöttek egy 
fideszes aktivistát 
Miskolcon

Nyugati béreket



Több mint 3 millió négyzet-
méternyi úgynevezett inten-
zív és első kategóriás zöld 
területen kell füvet nyírni. 

Ez több mint 400 focipá-
lyányi terület gondozását 
jelenti: utak, utcák, járdák 
melletti területet, parkokat, 
játszóterek és társasházak 
környezetét. Április 8-án el-
indult a fűnyírási szezon Mis-
kolcon. Elsőként a forgalmas 

utak melletti zöld sávban és a 
belvárosban dolgoznak a Vá-
rosgazda Nkft. munkatársai, 

akiket tucatnyi fűnyíró gép, 
valamint 12 traktor is segít. 
Április és november között 

6-10 alkalommal kaszálják az 
utak, utcák, járdák melletti te-
rületet, parkokat, játszóterek 
és társasházak környezetét.

Az egyéb tavaszi munkával 
is jól halad a Városgazda. Fel-
kapálták, gyomlálták a kétnyári 
és évelő növények ágyásait, vé-
geztek a téli szóróanyag és por 
összegyűjtésével és folyama-
tos a fák metszése és gallyazá-
sa. Május elején megkezdik az 
egynyári virágok ültetését is.

Munkával ünnepelt a Mis-
kolci Autista Alapítvány 
közössége a nemzetközi au-
tizmus napon. A tavaszváró 
önkéntes napon az alapít-
vány lakótereinek karban-
tartására várták a segítőket.

Az MAA olyan fiatal fel-
nőttek számára elérhető szol-

gáltatásokat nyújt, mint az 
ellátás, a fejlesztőpedagógiai 
szolgáltatás, vagy a munka-
rehabilitáció. A szervezet kö-
zössége mintegy hetvenöt fő, 
ebből ötven fő állandó bent-
lakó, huszonöten pedig nap-
közi ellátásban részesülnek. 
Ezen kívül húsz megváltozott 
munkaképességű dolgozó is 

szerves része a mindennap-
jaiknak.

– Sok hulladék gyűlt össze a 
lakóotthon területén, amit az 
önkénteseink eltakarítottak és 
egy kis műhelymunka is folyt a 
nap során – fogalmazott Szalkai 
Dániel, a Miskolci Autista Ala-
pítvány ügyvezető igazgatója. A 
nemzetközi autizmus nap ápri-

lis 2-ára esik, de azért, hogy mi-
nél több önkéntes részt tudjon 
venni a már hagyományosnak 
számító programon, szombatra 
szervezték ezt a közösségépítő 
munkanapot. Reggel mindenkit 
meleg teával és kávéval kínáltak 
az alapítvány munkatársai, dél-
ben finom ételekkel és desszert-
tel kedveskedtek. 

Szépül Komlóstető: 120 tő 
rózsát osztott ki, a körzet 
önkormányzati képviselő-
je. A városrészben takarí-
tanak is.

Kora tavasztól folyamatosan 
szépül a komlóstetői városrész 
is. Legutóbb szemetet szedtek 
a környéken, most rózsatövet 
osztott Gazdusné Pankucsi 
Katalin önkormányzati kép-
viselő, április 29-30-án pedig 
muskátli vásárt tartanak.

– Képviselői keretemből 
vásároltam meg a 120 tő 
cserepes rózsát, amit a Sze-
der úti, illetve a Láditelep 
úti lakótelep közös képvi-
selői és lakói között osztok 

ma ki – fogalmazott a kévi-
selő, hozzátéve: óriási igény 
van erre. A muskátli vásá-
ron a Debreceni Márton 
Mezőgazdasági és Földmé-
rési Szakképző Iskola tanu-
lói által gondozott növé-
nyeket árusítják majd.

Mint ismert, áprilisban 
a Városgazda munkatársai 
megkezdték a város tava-
szi nagytakarítását. Géppel 
és kézzel is söpörnek, ösz-
szegyűjtik a télen kiszórt 
homokot és a tavaszi zöld-
hulladékot is. Csaknem hat-
vanan takarítanak megállás 
nélkül, minden nap – szom-
baton délelőtt a Komlóstető 
városrészt takarították.

Szociális feladatot ellátó civil szervezetek és nyugdíjas 
szervezetek támogatására hirdet pályázatot Miskolc Me-
gyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális 
Bizottsága.

A jelentkezők elsősorban hátrányos helyzetbe került csa-
ládokat támogató programok, munkanélküli problémák, 
drog- és szenvedélybetegek kezelését, hátrányos és veszé-
lyeztetett gyermekeket, fogyatékos személyeket, időseket és 
szociálisan rászorultakat segítő programok szervezésére és 
lebonyolítására kaphatnak pénzt a pályázat útján.

A pályázók a támogatást működési költségeikre, pályázati 
önrészként és szakmai programokra igényelhetik.

Támogatásra olyan miskolci székhelyű, Miskolc város 
közigazgatási határain belül működő – szociális, fogyaté-
kosügyi feladatokat ellátó – jogi személyek pályázhatnak, 
akinek cégbírósági vagy más nyilvántartási kötelezettségük 
van és nyilvántartott tevékenységi körükbe tartozik a pályá-
zatban feltüntetett cél. Továbbá az alábbi kritériumoknak 
megfelelő nyugdíjas szervezetek:

a)  Miskolc Megyei Jogú Városban működő, nyugdíjasakat 
tömörítő, érdekeiket képviselő, az egyesülési jogról, a köz-
hasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működé-
séről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 
hatálya alá tartozó civil szervezetek, melyek céljában, tevé-
kenységi körében szerepel az idős korosztály támogatása, 
segítése, számunkra közösségi programok szervezése.

b)  Miskolci székhelyű intézmények, amennyiben a pályá-
zat céljának megfelelő tevékenységet is végeznek.

A részletes pályázati kiírás, a kötelezően kitöltendő pályá-
zati adatlap és mellékletei a www.miskolc.hu honlapról tölt-
hető le, vagy Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hi-
vatal Lakosságszolgálati Főosztály Szociális és Köznevelési 
Osztályán (Miskolc, Petőfi u. 39.) is beszerezhető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 3.

Tojás és más húsvéti díszek 
ékesítenek egy fát a Jókai la-
kótelepen, ahová a közelben 
lévő óvoda gyerekei vitték el 
hétfőn a maguk, illetve ne-
velőik által készített húsvéti 
figurákat. 

Az esemény nemcsak a 
környezet szépítése, hangu-
latosabbá tétele miatt fontos, 
hanem azért is, hogy a gye-
rekek figyelmét már idejé-
ben, kiskorban ráirányítsa a 
népi hagyományok ápolására. 
A feldíszített kis fa jó példája 
annak, hogy nemcsak kis fal-

vakban, hanem egy zöld kör-
nyezetben lévő, rendezett vá-
rosi lakótelepen is lehet népi 
hagyományt ápolni úgy, hogy 
azt az erre sétálók is jó szívvel 
fogadják. A gyerekek és ne-
velőik a díszek elkészítésénél 
olyan anyagokat használtak, 
amelyek tartósak, szépek és az 
időjárás viszontagságainak is 
jól ellenállnak.

Hagyományt ápolni egykori 
kedves, szép szokásokat fele-
leveníteni – ez volt a cél a dí-
szítéssel, mondta Kiss János, al-
polgármester, aki maga is részt 
vett a munkában. 

– Csináltunk egy kis nép-
rajzi kutatást és kiderült, 
hogy Felső-Magyarországon 
a kisebb településeken szo-
kás volt tojásfát állítani. Ez a 

szokás elhalt itt az utóbbi év-
tizedekben, de azt gondoltuk, 
hogy a régi szokást érdemes 
újra előhozni – tette hozzá 
Kiss János. 

Parkolás
2019. április 19-én, nagy-

pénteken, valamint 2019. 
április 22-én, húsvéthétfőn 
a Miskolci Városgazda Non-
profit Kft. üzemeltetésében 
lévő felszíni fizető várako-
zási területeken – ide értve 
a Tiszai pályaudvar környé-
két is – és a Régiposta utcai 
parkolóházban díjmentes a 
parkolás.

2019. április 20-án, szom-
baton díjfizetési kötelezettség 
csak az alábbi kiemelt keres-
kedelmi és idegenforgalmi te-
rületeken van, 8:00-tól 13:00 
óráig:
•  Búza tér, Görög Katolikus 

templom, északi és keleti ol-
dali parkoló.

•  Zsolcai kapu páratlan oldal, 
az Ady Endre utca keresz-
teződéstől a Hatvanötösök 
útja kereszteződésig.

•  Szendrei utca.

•  Zsolcai kapu 1. előtti parko-
ló - Szendrei utca és Zsolcai 
kapu között található össze-
kötő utca.

•  Búza téri piac nagyparkoló.
•  Szeles utca, Huszár utca – 

Lehel utca közötti szakasza.
•  Hatvanötösök utca Zsolcai 

kapu – Szeles utca közötti 
leállósáv.

•  Bethlen G. utca Szeles utca 
– Szendrei utca közötti sza-
kasza.

•  Diósgyőr, Lillafüred, Mis-
kolctapolca.
 
A kiemelt közlekedési terü-

leteken – a Tiszai pályaudvar 
környékén – nagypéntek és 
húsvéthétfő kivételével 8:00 
órától 18:00 óráig díjat kell fi-
zetni a parkolásért.

Az Európa téri, Patak utcai, 
illetve Hősök terei mélyga-
rázsokban az általános rend 
szerint kell fizetni az igénybe-
vételért.

Miskolci Állatkert és Kul-
túrpark

A Miskolci Állatkert és 
Kultúrpark öt kontinens 
több mint százhúsz állatfajá-
nak közel hétszáz egyedét 
mutatja be a látogatóknak, 
különleges erdei környezet-
ben. Az Állatkert az év min-
den napján nyitva tart, így 
húsvétkor is a nyári nyit-
vatartás szerint 9:00 órától 
19:00 óráig várja a látogató-
kat. Pénztárzárás 18:00 óra-
kor.

 
Miskolctapolca Barlang-
fürdő és Szauna Park

A fürdő a hét minden nap-
ján és ünnepnapokon is 9:00-
20:00 óra között várja ven-
dégeit, pénztárzárás: 19:00 
órakor. A Barlang Aquate-
rápia szombaton, vasárnap 
és ünnepnapokon: 09:00-től 
19:00 óráig áll a látogatók 
rendelkezésre.

Piacok
2019. április 19-én, nagy-

pénteken a Búza téri ősterme-
lői piac 5:00 órától 17:00 órá-
ig, a Vasgyári piac 5:00 órától 
15:00 óráig tart nyitva.

Április 20-án, szombaton a 
megszokott nyitvatartás sze-
rint üzemelnek a városi fenn-
tartású piacok, a Búza téri ős-
termelői piac és a Vasgyári 
piac is 5:00 órától 14:00 órá-
ig, a Zsarnai piac 6:00 órától 
14:00 óráig tart nyitva, április 
21-én húsvétvasárnap viszont 
mindhárom piac zárva tart.

MEGKEZDŐDÖTT A FŰNYÍRÁSI SZEZON

Rózsát osztottak 
Komlóstetőn

Pályázati felhívás

Önkéntes program az autizmus nap jegyében

Tojásfát díszítettek az óvodások  
a Jókai lakótelepen
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Operagálával indul június 
14-én a Bartók Plusz Opera-
fesztivál. A résztvevők töb-
bek között láthatják Puccini 
Bohéméletét és Bartók: A 
kékszakállú herceg várát is. 
A tíznapos fesztivál Három 
tenor gálával zárul – hang-
zott el csütörtökön, a ren-
dezvény programhirdető 
sajtótájékoztatóján a Város-
ligeti Műjégpálya Díszter-
mében.

2001. óta Magyarország 
meghatározó operaszemléje a 
Bartók Plusz Operafesztivál, 
az egyetlen operafesztivál Ma-
gyarországon. A rendezvény 
költségvetése az államtól 320 
millió forintot, a várostól pe-
dig mintegy 80 millió forint 
hozzájárulást kap – ismertet-
te Kesselyák Gergely a sajtótájé-
koztatón. Hozzátette, az Ezrek 
operája idén a Parasztbecsület 
lesz, aminek helyszínét Mis-
kolc természetes környezete 
biztosítja a Kálvária-dombon.

Kriza Ákos polgármester el-
mondta, Miskolc erős lába-
kon álló iparváros, erős kultu-
rális értékekkel. Az útkeresés 
időszakában Miskolc a kul-
túrát használta fel a megerő-
södésre. – Ragaszkodtunk 

az operafesztivál folyamatos 
megszervezéséhez, ezért ki-
számíthatóan idén is biztosít-
ja Miskolc város költségvetése 
ugyanazt a pénzösszeget, mint 
eddig – hangsúlyozta a pol-
gármester. Hozzátette, évről 
évre próbálják továbbfejleszte-
ni a fesztivált. Lesznek ingye-
nes szabadtéri programok, a 
legmagasabb zenei kultúrával. 
Az operaíró versenyre tizenki-
lenc pályamű érkezett, a meg-

mérettetés évről évre egyre ko-
molyabb.

Krucsainé Herter Anikó, az 
Emberi Erőforrások Minisz-
tériumának helyettes államtit-
kára méltatta az operafesztivál 
nevét adó zeneszerző nagy-
ságát. – Bartók Béla az egyik 
legfontosabb múlt századi ze-
neszerzőnk. Messze megelőz-
te korát, géniusz volt, akit ak-
kor értetlenség fogadott, zenei 
nagysága nem volt soha kér-
dőjeles. Megérte megküzdeni a 
megértésért – mondta a helyet-
tes államtitkár, aki hozzátette, a 
fesztivál alkotóinak határtalan 
lelkesedése hozta létre 2001-
ben ezt a nagyszabású ese-
ményt. – Magyarország egyet-
len operafesztiválja. Miskolc a 
kulturális térképre ezzel együtt 

került fel. Kiemelt jelentőségű 
a térség felzárkóztatása szem-
pontjából. A Bartók Plusz Ope-
rafesztivál nemcsak a zeneszer-
ző életművét ápolja, hanem 
lehetőséget ad bemutatkozni a 
kortárs magyar ope-
raszerzőknek, sze-
retne elérni mi-
nél szélesebb 
közönséget, 
ráadásul le-
h e tő s é ge t 
biztosít a 
helyi te-
hetséggon-
d o z á s r a 
is – összeg-
zett Krucsainé 
Herter Anikó, aki 
elmondta, egy élő és 
lélegző eseményről van szó. 
– Közösségi élmény, sőt, túl-
mutat azon. Két évtizede el-
képzelhetetlen lenne hazánk 
turisztikai élete nélküle.

Az operára gondolhatunk 
úgy, mint egy kiemelkedő esz-
tétikai élményt nyújtó alko-
tásra. Tekinthetünk rá külön-
legességként, de felfoghatjuk 
szórakoztató, sok embernek 
örömet adó játéknak is. Ezeket 
az elvárásokat ötvözi a Bar-
tók Plusz Operafesztivál idei 
programja, amely új és klasszi-
kus operai élményeket egya-
ránt kínál június 14–23. között 
Miskolcon.

Az idei fesztivál legnagyobb 
szenzációjának Eötvös Péter: 
„Az Aranysárkány” című ope-
rájának magyarországi ősbe-
mutatója ígérkezik. A témá-
jában napjaink Európájának 
problémáit boncolgató „szo-
ciooperát” Frankfurt után elő-
ször Miskolcon láthatja a ma-
gyar közönség.

Bartók Béla zenei öröksé-
gének legavatottabb tolmá-

csolója, a 
N e m z e t i 
Filharmo-
nikus Ze-
nekar fe-

ledhetetlen 
karmesterük, 

Kocsis Zoltán 
halála, 2016 óta 

nem játszott Bartó-
kot. A Bartók Plusz felkéré-

sére A kékszakállú herceg vára 
előadásával visszatérnek az 
életműhöz. Az együttes zene-
igazgatója, Hamar Zsolt elkép-
zelései szerint készülő bemu-
tatón Judit szerepében Rost 
Andrea, a Kossuth-díjas ki-
tűnő szoprán lép fel. A „Kék-
szakállú plusz” est különleges, 
színorgonával és fényfestéssel 
kísért darabbal, Alekszandr 
Szkrjabin Prometheus: A tűz 
költeménye művével zárul.

A klasszikus operai hagyo-
mányokat idéző mű nyerte 
a Bartók Plusz operaíró ver-
senyét 2018-ban, a Nora. Al-
bin Fries osztrák zeneszerző 
darabja a fesztivál színpadán 
mutatkozik be a nagyközön-
ség előtt.

Az „Operát mindenkinek!” 
jegyében készülő Ezrek operá-
ja programban egy közkedvelt 
Mascagni-darab, a Paraszt-
becsület kerül a figyelem kö-
zéppontjába. A beavató-előa-
dás utáni premier különleges 
szabadtéri helyszíne a mis-

kolci Kálvária-domb. Egy má-
sik Mascagni-művet, az Irist 
a Miskolci Nemzeti Színház 
Nagyszínházában láthatják 
majd a plzeni Josef Kajetán Tyl 
Színház vendégjátékában.

A kiemelt koncertprogram-
ban két gálahangverseny is 
szerepel. A Bartók Plusz nyi-
tónapi operagáláján Pucci-
ni, Sosztakovics, Korngold és 
Finzi muzsikájáé a főszerep, 
míg a zárógála 3 tenor kon-
certjén Verdi, Puccini, Gou-
nod, Csajkovszkij és Strauss 
klasszikus operáinak legszebb 
áriáival igyekeznek a szólis-
ták egymással versengve meg-
nyerni a hallgatóság szívét.

A Bartók Plusz Operafesz-
tivál − művészeti elképzelése-
ihez híven − idén is megnyitja 
a komolyzene és az opera mű-
faji határait. Bartók-művekből 

hoz dzsesszátiratokat Bartók X 
programjával a Sárik Péter Trió, 
Puccini Bohémélet című ope-
rája animációs filmből bonta-
kozik ki, „… és Echo” története 
felnőtteknek szóló bábopera-
ként jelenik meg. Két „őrült” 
zenész, Igudesman & Joo „Kis 
éji rémzene” című világjáró 
show-műsorában a klasszikus 
zene bájos, magával ragadó hu-
morral bontakozik ki.

A tíznapos fesztiválon a fő-
program mellett utcai hang-
versenyek és balett, kama-
rakoncert, kórusmuzsika, 
népzene, dzsessz és világzene 
szórakoztatja a közönséget. 
A fesztivállátogatók, akik ko-
rán döntenek programjukról, 
április 15. és május 5. között 
30%-os kedvezménnyel vá-
sárolhatnak belépőjegyet az 
előadásokra.

Három tenor gála, Parasztbecsület és Bohémélet  
az idei Bartók Plusz Operafesztiválon

A kulturális jóléthez ilyen 
beruházások kellenek - fo-
galmazott Kiss János alpol-
gármester a felújított József 
Attila Könyvtár átadó ün-
nepségén. 

Az épületet az elmúlt egy 
hónapban kifestették, vala-
mint kicserélték a bútorokat 
és a polcokat is. 

Február elején 30 ezer 
könyv került dobozokba a 
József Attila Könyvtárban. A 
szakemberek belső felújítás-
ba kezdtek: a villamosháló-
zatot tavaly ugyan már felújí-
tották, és a tetőt is szigetelték, 
de az épületben akkor nem 
volt festés, csak takarítás. 
Legutóbb csaknem negyven 
évvel ezelőtt volt ilyen nagy 
renoválás.

- A könyvtár felújítá-
sa előtt elavult polcrend-
szerek voltak, amik sajnos 
balesetveszélyt vonzottak 
volna magukkal. A festésre 
nagyon nagy szükség volt, 
a mosdók felújítása illet-
ve a lépcsőház felújítása is 
esedékes volt, hiszen a 70-
es évektől nem volt kifest-
ve a könyvtár – mondta 
el Dávidné Szekeres  Szilvia, 

a József Attila Könyvtár 
könyvtárosa.  Az intézmény 
a Nemzeti Kulturális Alap 
pályázatán nyert 3,5 millió 
forintos támogatást, ame-
lyet 2 millió forint saját for-
rással egészítettek ki. En-
nek köszönhetően a teljes 
könyvtár szakmai bútorzata 
megújult, minden régi polc 
és bútor kikerült, jelentős 
mennyiségű selejtezést is 
elvégeztek a kollégák. 

A felújítással április ele-
jére készültek el, pénteken 
már együtt ünnepeltek a vá-
rosrészben élő óvodások, is-
kolások és idősek. Kiss János 

alpolgármester egy újabb 
kulturális beruházásként te-
kint a befejezett munkákra.

- Ahhoz, hogy általános 
városi jólét legyen Miskol-
con, kulturális jólét is kell. 
Ehhez pedig szükségesek 
az olyan fejlesztések, mint 
amilyen a Szentpéteri kapu-
ban található könyvtárban is 
megvalósult – fogalmazott 
Kiss János. Hozzátette, a kul-
turális beruházások sokfélék 
lehetnek, számos területre 
irányulhatnak: infrastruktú-
rára, egy-egy gyűjtemény-
nek a megszerzésére, vagy 
fejlesztésére is. 

2019. április 13. | 15. hét | XVI. évfolyam 15. szám
Miskolci Napló – A város lapja Kultúra 7

Április 24-27. között har-
madik alkalommal vár-
ja a Horizont Nemzetközi 
Kortárstánc Fesztivál a tánc 
szerelmeseit a Miskolci Nem-
zeti Színházban. Hat ország 
előadásait tekintheti meg a 
miskolci közönség, a négy-
napos fesztivált a vasárnapi 
régiségvásáron a Miskolci 
Balett tagjai harangozták be 
különleges meglepetéspro-
dukciójukkal.

A korábbi évekhez hason-
lóan a Miskolci Balett tán-
cosai ismét megmozgatták a 
várost! Aki április 7-én ellá-
togatott a belvárosi régiség-

vásárra, különleges élmény-
ben lehetett része, ugyanis 
színházunk balettkara és a 
Miskolci Bartók Béla Zene- 
és Táncművészeti Szakgim-
názium tánctagozatának 
növendékei meglepetéspro-
dukcióval készültek, hogy be-

harangoz-
zák az idei 
Hor izont 
Fesztivált.

Délelőtt 
11 órakor 
é r d e m e s 
volt a szín-
ház felé 
nézelődni. 
A síneken 
v i l l a m o -

sok helyett a táncosok szelték 
át a várost. A váratlan meg-
mozdulásra a nézelődők is 
kíváncsiak voltak, jókora tö-
meg gyűlt a táncosok köré, 
akik a sínekről letáncolva a 
színház felé vették az irányt, 
és a színpadon folytatták a 
produkciót. 

Ott már legújabb előadá-
suk, a Szentivánéji álom né-
hány részletét mutatták be 
a közönségnek. A táncelőa-
dást William Shakespeare 
nyomán Barta Dóra, a Kecs-
kemét City Balett vezetője 
rendezi. Április 27-én, a Ho-
rizont fesztivál utolsó nap-
ján mutatják be a Játékszín-
ben.

MEGÚJULT A KÖNYVTÁR
Flashmobbal harangozták be 
a Horizont Fesztivált

Táncosok a tömegben



A húsvéti ünnepkör nagy-
pénteki pillanatképét nézve 
negatív hangulatnak kellene 
eluralkodnia az emberen, 
hiszen Jézus keresztre fe-
szítésére emlékezünk ezen 
a napon. Ám ez a szomorú 
állapot rövid ideig tart, mert 
a megemlékezők örülhetnek 
a feltámadásnak. Szalkai 
József minorita plébániai 
kormányzóval és Sándor Fri-
gyes evangélikus esperessel 
beszélgettünk.

A nagypéntek a húsvét előt-
ti péntek. A hívő emberek ezen 
a napon emlékeznek meg Jézus 
Krisztus kínszenvedéséről, ke-
reszthaláláról és temetéséről.

A názáreti Jézust egyik ta-
nítványa Júdás elárulta. A zsi-
dó nagytanács megbízásából  
a hatóságok letartóztatták és 
halálra ítélték. Átadták a római 
helytartónak, Pontius Pilatus-
nak, aki keresztre feszíttette. 

A Biblia szerint harmad-
napra feltámadt a halálból, 
felment a mennybe, ott ül az 
Atyaisten jobbján és majd el-
jön ítélni eleveneket és holta-
kat az utólsó ítelet napján.

Szalkai József minorita plé-
bániai kormányzó elmondta, 
nagypénteken más a szent-
mise, mint máskor. – A szer-
tartáson Jézus halálára emlé-

keznek. A megváltó feláldozta 
önmagát, ezzel pedig megvált-
ja az embereket bűneiktől. 
Nagypénteken a világ a halott 
Krisztust gyászolja, de a gyászt 
felülírja az a tény, hogy Jézus 
harmadnapon feltámadott – 
összegezte Szalkai József.

Nagypénteken a római ka-
tolikus egyházban nem mutat-
nak be teljes szentmisét, mert 
a hagyomány szerint ezen a 
napon maga Jézus, az örök fő-
pap mutatja be az áldozatot. 
A nagypénteki szertartásból 
ezért az ostya mely Krisztus 
testét jelképezi kimarad. 

A pap a szertartást piros öl-
tözékben végzi, ez a vértanú-
ság színe. A papság és a segítők 
teljes csendben vonulnak be 
a templomba és az üres oltár-
szekrény előtt arcra borulnak. 
Ezt követi az igeliturgia: az ol-
vasmány Isten szenvedő szol-
gájáról szól, majd a szentlecke 
után János evangéliumából ol-
vassák fel vagy éneklik el Jézus 
szenvedéstörténetét, a passi-
ót. Ezután ünnepélyes formá-
ban könyörgések következnek. 
Körmenetben behozzák a ke-
resztet, amely előtt tisztelegve 
minden hívő kifejezheti hálá-
ját és imádatát a megfeszített 
Krisztus iránt. Az igeliturgiát 
áldoztatás követi, a nagycsü-
törtöki misén átváltoztatott 

kenyérrel. A szertartást egysze-
rű könyörgés zárja, nincs áldás, 
nincs elbocsátás.

Szalkai József elárulta, ezen 
a napon csak haldoklóknak, 
vagy a szertartáson szolgáltat-
nak ki szentséget. A minorita 
templomban idén először tart-
ják délután 3 órától a nagypén-
teki szentmisét. – Mivel Jézus 
ekkor halt meg, ezért áttettük 
erre az időpontra a szertartást. 
Ebben segítségünkre volt, hogy 
nagypénteket az Országgyűlés  
munkaszüneti nappá nyilvání-
totta.

Sándor Frigyes evangélikus 
esperes a szertartások közötti 
különbségekre hívta fel a fi-
gyelmet. – Az oltár és a szó-
szék liturgikus színe ilyenkor 
a fekete, ami a gyászt jelké-
pezi. Ezek a terítők húsvét 
hajnalig vannak fönt, akkor 
ugyanis újra fehérekre cse-
rélik. Van, ahol az oltárké-
pet is letakarják fekete dra-
périával. Ez a külső formája 
az istentiszteletnek. Továbbá 
nagypénteken két szertar-
tást tartunk, az első 11 órakor 

kezdődik a belvárosi evangé-
likus templomban. Ilyenkor 
azokról az igékről szoktunk 
prédikálni, amikben Jézus 
szenvedéstörténete jelenik 
meg. Délután 5 órától kez-
dődik a passió istentisztelet, 
ahol Krisztus szenvedéstörté-
netét elevenítjük fel egészen a 
haláláig – mondta az esperes, 
majd hozzátette: gyülekeze-
ten múlik, hogy passió játékot 
vagy filmet néznek ilyenkor.

Sándor Frigyes szerint két 
oldalról is megvizsgálhatjuk a 
nagypéntek lelki jelentőségét. 
– Egyrészt az ember oldaláról, 
ami azt jelenti, hogy az ünnep 
kivetíti a lélek tükrét, vagy-
is az emberi gyűlöletet: ha Jé-
zus útban van, akkor meg kell 
semmisíteni. Másrészt Isten 
oldaláról is nézhetjük, a nagy-
pénteki történetet, ami meg-
mutatja, hogy Istenben mek-
kora szeretet lakik, hiszen még 
így is szeret bennünket, bűnös 
embereket és valami újba sze-
retne belekezdeni velünk azzal, 
hogy egyszülött fiát áldozta fel 
értünk.

A SZOMORÚSÁGOT FELÜLÍRJA  
A FELTÁMADÁS ÖRÖME
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A Miskolc Televízió Hí-
vőSzó című műsorában 
április 14-én, 17 órai kez-
dettel a Selyemréti Szent 
István templomból közve-
títenek misét. A szentmisét 
Tóth Béla plébános mutat-
ja be. 

A Szent Anna templom-
ban április 14., 15., 16-án 
lesz a nagyböjti lelkigyakor-
lat a 18 órai szentmiséken, 
melyeket Galo Gábor szir-
mabesenyői plébános végez. 
Április 16-án, nagykedden 
a KÉSZ miskolci csoport-
ja rendezésében nagyböj-
ti orgonás meditáció lesz a 
Mindszenti templomban. 

Az elmélkedést Guly-
bán Tibor felsőzsolcai pa-
rókus vezeti, orgonán köz-
reműködik Balázs Ferenc, 
a templom kántora. Ezen 
a napon ANGYAL (Ad-
venti és Nagyböjti Gyóná-
si Alkalmak) elnevezéssel 
bűnbánati és gyónási alkal-

mat tartanak fiataloknak a 
Mindszenti-templomban. 
Este 8 órától éjjel 11 óráig 
lehet imádkozni, énekelni, 
beszélgetni, szentgyónást 
végezni a jelenlevő lelki-
pásztorok segítségével. 

A nagyheti szertartá-
sok minden templomban a 
helyben meghirdetett idő-
pontokban kezdődnek. A 
mindszenti templomban 
nagycsütörtökön a szent-
mise 18.30-kor kezdődik. 
Nagypénteken Krisztus 
kínszenvedésének az em-
lékezete: 15 órakor, nagy-
szombaton a feltámadási 
szentmise 20 órakor kez-
dődik. 

A minorita templom-
ban: Cs.: 18, P.:15, Sz.: 20 
óra. Az avasi jezsuita temp-
lomban: Cs., P.: 18, Sz: 20 
óra. Diósgyőr: Cs.: 18.30, P.: 
17.30, Sz.: 20 óra. Szent An-
na-templom: mindhárom 
nap 18 óra.

EGYHÁZI HÍREK

A hangos bibliát is le tudja játszani az 
a készülék, amit látássérültek kaptak 
a Bartimeus Egyesülettől. A Vakok és 
Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Egyesületének tagjai között 
60 ingyenes lejátszót osztottak szét.

Miklós Tibor nyolc éve veszítette el a 
látását. Egy református misszióhoz tar-
tozó egyesületet alapított és barátaival 
összefogott, hogy másokon segítsen. 
Több mint hatvan Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megyei látássérült embernek osztott 
ki egyszerűen kezelhető készüléket, hogy 
mindenkihez eljusson a Biblia üzenete.

– Az audio Bibliát a zsebünkben hor-
dozhatjuk, bármikor, akár utazás közben 
is hallgathatják a látássérültek. Ez véle-
ményünk szerint segít a hitéletben és az 
egészséges énkép kiformálásában is – fo-
galmazott a Bartimeus Egyesület elnöke, 
ismertetve azt is, hogy céljuk a magyar-
országi és közép-európai vakok és gyen-
gén látók számára is elérhetővé tenni a 
keresztény programokat.

Barnóczki Gábor, a Vakok és Gyengén-
látók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Egyesületének elnöke hozzátette: nemcsak 
a hitélethez, de a kultúrához való hozzáfé-
rést is elősegítik. Ismertette, az eszközök-

höz a látássérült egyesületi tagok juthatnak 
hozzá, előzetes regisztrációt követően.

A Messenger készülékkel a hangos 
bibliát lehet hallgatni, SD memóriakár-
tyával pedig mp3 lejátszóként és rádió-
ként is működik.

Országosan sokkal több 
embert vonzanak az 
egyiptomi kivonulás ün-
nepéhez tartozó széder es-
ték látványosságuk, sike-
rességük és jó hangulatuk 
miatt – mesélt a miskolci 
főrabbi a zsidóság jövő hé-
ten kezdődő ünnepéről.

A pészah szó megkerülést, 
átugrást, elkerülést jelent, mert 
a tízedik csapás Egyiptomban 
az elsőszülöttek halála volt. En-
nél a történetnél a Tóra, vagy-
is Mózes öt könyve leírja, hogy 
be kellett mutatni egy bárány 
áldozatot, aminek vérével az 
ajtófélfát és a szemöldökfát be 
kellett kenni. Az ilyen módon 
megjelölt házakat pedig a ha-
lál angyala elkerülte, átugrotta. 
Markovics Zsolt főrabbi be-
szélt az ünnepkörről.

– Ez egy nyolcnapos ünnep, 
aminek az első két napja és az 
utolsó két napja a főünnep. A 
három zsidó zarándok ünnep 
egyike, ami azt jelenti, hogy Je-
ruzsálembe kell zarándokolni 
és ott, a szentélyben áldozatot 
kell bemutatni – magyarázta a 
főrabbi. – A pészah idén április 
19-én, pénteken este köszönt 
be. Ilyenkor széder estet tar-
tunk, ami egy nagyon jó han-
gulatú, vidám, pörgős közössé-
gi rendezvény nálunk. Fél órát 
imádkozunk, leülünk a meg-
terített asztalokhoz. Beszélek 
majd az ünnepről, lesznek kö-

zös énekek, aztán elfogyaszt-
juk a mindenki által ismert 
macesz gombócot.

Ezeken az estéken a csalá-
dok együtt vesznek részt. Az 
étkezés előtt három pászka van 
előttem, eltöröm a középsőt, 
majd a nagyobbik részét el-
dugjuk, amit az evés után kell 
megkeresniük a gyerekeknek 
úgy, hogy közben mi, felnőt-
tek mondjuk nekik, hogy hi-
deg-meleg. Az, aki megtalálja, 
kérhet valamit. Két élményem 
volt: egy kislány azt kérte, hogy 
áldjam meg a szüleit, egy kisfiú 
pedig azt, hogy csináljak meg 
ötven fekvőtámaszt. Nem volt 
mit tenni: ünnepi öltözetben 
„földre vetettem magam”, és 
tele hassal azonnal lenyom-
tam neki ötven fekvőtámaszt, 
hiszen ezt kérte – nevetett a 
főrabbi.

Markovics Zsolt úgy nyilat-
kozott, nagyon fontos, hogy 
felhívják a figyelmet az ünnep 
különlegességére. – Olyan dol-
gok vannak előttünk, amiket 
máskor nem használunk. Pél-
dául keserűfű, ami az egyip-
tomi fogság keserűségére utal, 
sós víz, ami a könnyekre, tojás, 
ami a születés és halál körfor-
gására, továbbá sült nyak, ami 
a pészaki bárányáldozatra.

Az ünnep első napja az 
Egyiptomból való kivonulás-
ra, utolsó napja pedig a ten-
geren való átkelésre emlékez-
teti az ünneplő zsidóságot.

A katyni tömegmészár-
lás áldozataira emlékeztek a 
minorita templomban. Sztá-
lin parancsára a II. világhá-
borúban lengyel hadifoglyo-
kat végeztek ki Szmolenszk 
környékén. 

A 15 és 22 ezer közé tehe-
tő áldozatokat tömegsírokba 
temették. Az első holtteste-

ket rejtő sírt 1943-ban talál-
ták meg a katyni erdőben és 
április 13-án tárták a nyil-
vánosság elé. Szerdán este a 
lengyel nemzetiségi önkor-
mányzat, a város képviselői 
és civil szervezetek a szent-
mise után megkoszorúzták 
a rendház falán az áldozatok 
emléktábláját.

…Hogy mindenkihez eljusson a Biblia üzenete

Egy különleges  
ünnep a miskolci 
zsidó közösségben

Első alkalommal rendez-
tek húsvétváró kórusta-
lálkozót a közelmúltban a 
kárpátaljai Nagyszőlősön. 
A találkozóra a horvát, 
román és ukrán kórusok 
mellett a Miskolci Cardi-
nal Mindszenty Kórus és a 
Cantus Agriensis egyesí-
tett kórusa kapott meghí-
vást. 

A magyar résztvevők meg-
koszorúzták Nagyszőlős két 
fontos emlékhelyét, a Bartók 
Béla lakóházán található em-

léktáblát és a hősi halált halt 
Perényi Zsigmond kastély-
kertjében föllelhető dombor-
művet. 

A Húsvétváró Fesztivál zá-
róeseménye felejthetetlen él-
mény volt a magyar résztve-
vők számára: hangversenyt 
adtak a Mária mennybeme-
netele Bazilikában, nagyrészt 
magyar szerzők műveiből. 
Előadásukat állva tapsoló, a 
templomot zsúfolásig meg-
töltő közönség, és véget nem 
érő köszönetnyilvánítás fo-
gadta. 

Kórusok találkoztak 
Nagyszőlősön

Megemlékeztek a 
katyni áldozatokról 

Pészah



A Magyar Egyetemi – Főis-
kolai Sportszövetség Köz-
gyűlésén díjazták a magyar 
egyetemi sport meghatáro-
zó szereplőit. 

A Halassy Olivér Hallgatói 
Díjat azok kapták, akik hallgató-
ként a legtöbbet tették az egye-
temi szabadidősportért. Gyenes 
Mirella, a Miskolci Egyetem 
Gazdaságtudományi Karának 
MsC képzésében tanuló hallga-
tója Murai Lászlótól, a Hallga-
tói Önkormányzatok Országos 
Konferenciájának elnökétől ve-
hette át a kitüntetést.

Gyenes Mirella önkéntesként 
került a sportszervezés közelé-
be a Szarvasűzők országos vál-

tófutóversenyen és a Miskolci 
Egyetemi Sportnapon keresz-
tül. Megbízható, lelkiismere-
tes munkájával hamar felhívta 
magára a figyelmet, hamarosan 
a Miskolci Egyetem sportéle-
tének szervezéséért felelős csa-
pat alapembere lett. 2016-ban 
a Tájékozódási Futó Egyetemi 
Világbajnokságon még az akk-
reditáción segédkezett, egy év-
vel később a Kosárlabda Egye-
temi Európa-bajnokságon már 
ő vezette az akkreditációt és a 
verseny irodát. 

Jelenleg a MEAFC – amely 
tizenegy sportágban biztosít-
ja az edzési és versenyzési le-
hetőséget, részt vesz a Miskol-
ci Egyetem szabadidősport 

eseményeinek a szervezésé-
ben – ügyvezető elnökhe-
lyettese, legfontosabb feladata 
pedig a MEAFC iroda vezeté-

se. Mindezek mellett intézi a 
Miskolci Egyetem élsportolói 
mentorprogramjával kapcso-
latos operatív feladatokat.

Ezúttal hazai pályán, egy 
kiesési rangadón szenvedett 
vereséget a DVTK, a labda-
rúgó NB 1, 27. fordulójában. 
A mindkét csapat számára 
hatpontos jelentőségű baj-
nokin, az első félidőben a 
vendég Haladás játékán lehe-
tett inkább látni az akaratot, 
szervezettséget. 

A folytatásra feljavult a pi-
ros-fehérek teljesítménye, de 
hazai pályán sem jelentett iga-
zi veszélyt ellenfele kapujára a 
DVTK, a szombathelyiek vi-
szont betaláltak és 1-0-ra meg-
nyerték a találkozót. 

Vendéghelyzetekkel indult 
a bajnoki, a 12. percben Ofosu 
nyeste fölé, mellé a labdát. Per-
cek múlva, egészen pontosan a 
18.-ban válaszolt erre a DVTK, 
Hasani íveléséből, Brkovic feje-
lete kapura a labdát. A 22. perc-
ben történt, hogy Tamás rend-
kívül veszélyes helyen adta el 
a labdát, Rui Pedro Rabisuc 
elé tálalt, de Antal kapus fon-
tos védést mutatott be. Az első 
félidő végéhez közeledve Ta-
más Márk javíthatott volna, de 

a szögletből érkező labdát, Ró-
zsa kapus kezébe pörgette. Egy 
Hasani lövés indította a má-
sodik félidő eseményeit, majd 
szögletéből alakult ki az újabb 
veszély, de Juhar nagy helyzet-
ben leadott gyenge lövésével a 
védőt találta el. A vendégszög-
letet követően sajnos egy védő 
sem ugrott a labdáért és érthe-
tetlen volt Antal kapus mozdu-
lata is, mert róla Rui Pedro elé 

pattant a labda, aki a hálóba lőt-
te azt, 0-1. Szinte azonnal vála-
szolhatott volna a DVTK, Bacsa 
cselezte be magát a kapu elé, de 
Prosser ballábas kísérletét fogta 
a vendégkapus. A 90. percben a 
csereként pályára lépő Mihajlo-
vic fejelte vissza a labdát, majd 
ő volt az, aki kapura is lőhetett, 
de a kapufát találta el, így pe-
dig az eredmény nem változott. 
DVTK – Haladás 0-1.

Kiemelt vidéki sportegyesü-
let címet kapott a DVTK. Az 
ünnepélyes bejelentésre saj-
tótájékoztató keretében ke-
rült sor csütörtökön délelőtt 
a miskolci City Hotelben. Az 
eseményen Sántha Gergely, 
a DVTK elnöke öt új sportág 
csatlakozását is bejelentette.

– Szerettünk volna a buda-
pesti kiemelt sportegyesüle-
tekhez hasonló státuszt sze-
rezni, ezzel is egy következő 
szintre emelve a DVTK-t. Az 
EMMI támogatásával a vidéki 
nagy egyesületekhez tudtunk 
csatlakozni. Ezzel együtt több 

új szakosztály is csatakozott 
hozzánk, amelyekkel tovább 
tudjuk erősíteni a DVTK-csa-
ládot. A közelmúltban már 

bejelentettük az e-sport, a 
short track, a műkorcsolya, a 
judo muaythai és a kézilab-
da sportágak csatlakozását. A 

DVTK-család legújabb tagjai-
ként pedig a triatlont, a kerék-
párt, a darts-ot, a kajak-kenut 
és az atlétikát köszönthetjük. 
Velük együtt a DVTK zász-
laja alatt a régióban jelenleg 
több mint 2600 igazolt spor-
toló versenyez. Úgy gondol-
juk, hogy ezzel a státusszal és 
az EMMI támogatásával az 
újonnan csatlakozó szakosztá-
lyok a jövőben magasabb szin-
ten fognak tudni versenyezni, 
hozzá fognak tudni járulni az 
észak-magyarországi régió jó 
híréhez és a DVTK imázsának 
a további javításához - fogal-
mazatott Sántha Gergely. 

Idegenben is 20 pontos győzelmet ért el a DVTK és be-
jutott a női kosárlabda bajnokság elődöntőjébe: NKE-
FCSM Csata-Aluinvent DVTK 49-69. A szombaton 
játszott play off mérkőzésen ellentmondást nem tűrően 
szerepeltek a piros-fehérek és magabiztosan jutottak, 
összesítésben 2-0-lal a legjobb 4 közé.

A fővárosban, a Csata ott-
honában folytatódott a ne-
gyeddöntő két nyert mérkő-
zésig tartó párharca a DVTK 
és ellenfele között úgy, hogy 
az első, miskolci mérkő-
zést a piros-fehérek nyerték 
meg. Az első negyed sima 
eredménye, a 18-9-es diós-
győri előny mutatta, hogy a 
csapat le akarja zárni a pár-
harcot és ennek megfelelő 
volt a folytatás is, amit na-
gyobb különbséggel 21-9-
re nyert meg Cziczás László 
vezetőedző együttese. Még-
hozzá úgy, hogy forgatta a 
pályán lévőket, rotálta csa-
patát, igyekezett elosztani 
a terheket a szakvezetés. A 
nagyszünethez érve kiala-
kult 18-39-es állást a máso-
dik félidőben még tovább 
nyitotta a miskolci együttes 
és volt olyan periódus, ami-
kor 30 pont volt a csapa-
tok között. Ez érdemben a 
végjátékra sem változott és 
magabiztos sikert könyvel-
hetett el a DVTK, saját ott-

honában 69 – 49-re legyőzve 
Csata csapatát. A DVTK te-
hát szombaton, hazai pályán 
folytatja a rájátszást, amikor 
is már a döntőbe jutás lesz a 
tét, a Szekszárd – Győr pár-
harcból győztesen kikerülő 
együttes ellen.

Női Kosárlabda NB I. A-cso-
port, negyeddöntő, 2. mérkő-
zés: NKE Csata - Aluinvent 
DVTK 49-69 (9-18, 9-21, 15-
17, 16-13). Budapest, Ludo-
vika Aréna 300 néző. Játékve-
zető: Kapitány Gellért, Söjtöry 
Tamás, Csabai-Kaskötő Brigit-
ta. Csata: Horváth B., Jovano-
vić 5/3, Lelik 9/3, Nagy-Bujdo-
só 2, Barnai 8. Csere: Lang 2, 
Austria 6, Mányoky 3/3, Radó-
cz 12/12, Angyal, Pálinkás 2, 
Solymosi. Vezetőedző: Tursics 
Krisztián. DVTK: Medgyessy 
5/3, Walker-Kimbrough 11, 
Škorić 7/3, Putnina 12, Mo-
kango 20. Csere: Szabó F. 6, 
Zele 2, Szűcs R. 4, Kányási 2, 
Eperjesi. Vezetőedző: Cziczás 
László.
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Az Eger-Miskolc közötti, 
Szarvasűzők névre keresz-
telt országos váltófutóver-
senyt múlt szombaton már 
29. alkalommal rendez-
ték meg. A 83 km-es távot 
mintegy nyolcvan, 12 és 5 
tagú csapat tagjai teljesí-
tették.

A viadal kabala állata Bo-
nifác, a szarvas. Az esemény 
célja, hogy a csapatok futói, 
Egerből a Bükk-hegység cso-

dálatos tájain keresztülfutva 
– több szakasz a Bükki Nem-
zeti Park területén, néhol 900 
méter magasságot is átlépve 
– eljussanak a borsodi me-
gyeszékhelyre. A 29. Bosch 
Szarvasűzők-váltófutóverseny 
utolsó újraindítása Miskolcon, 
a Hősök terén történt meg. A 
befutóemberek a Miskolci 
Road Cycling Club sportoló-
inak felvezetésével érkeztek 
meg a Miskolci Egyetem atlé-
tikai pályáján kijelölt célba.

EREDMÉNYEK
12 fős váltók
OPEN-kategória: 1. Vaccsuszirunáj DreamTeam, 04:57:18, 

2. Még Nem Találtuk Ki, 05:27:19, 3. Vaccsuszirunáj Jövő Baj-
nokai, 05:44:57; MEFOB-kategória: 1. Kullancsvadászok 
(Eszterházy Károly Egyetem) 04:59:03, 2. Gyermekláncfűrész, 
05:27:14, 3. Pajzán Majális, 05:48:12; BOSCH-kategória: 1. 
Boschogy beelőztem, 06:54:09 óra, 2. RexZone, 07:13:40, 3. Fu-
tásra tervezve, 07:20:23

Vegyes-kategória: 1. mEKFutjuk I. – Eszterházy Károly 
Egyetem 06:21:46, 2. mEKFutjuk – II. Eszterházy Károly Egye-
tem, 06:21:58, 3. VelociTraktor – PE Georgikon Kar, 06:45:02

5 fős váltók
Abszolút-kategória: 1. Vaccsuszirunáj Fantastic Five, 

5:18:22, 2. Szarvasűzők, 5:47:04, 3. Rundi, 6:05:04.

Az április 6-án, a csehor-
szági Teplice városában meg-
rendezett ifjúsági korcso-
portos judo Európa-kupán 
Kriza Anna, az MVSC-Mis-
kolci Sportiskola versenyző-
je a 48 kg-os súlycsoportban 
ezüstéremmel zárt. 

Az eredmény értékét növe-
li, hogy a mezőnyt 34 ország, 
771 sportolója alkotta, Anna 
súlycsoportjában nem keve-
sebben, mint 41-en indultak. 

Az is Bartha Ákos és Ki-
kuchi Junna  tanítványát di-
cséri, hogy az 52 fős magyar 

csapat ösz-
szesen két 
érmet, szer-
zett, mely-
ből az egyik 
Kriza Anna 
n e v é h e z 
fűződik.  

Bajnoki elődöntős 
az Aluinvent DVTK

Kiemelt vidéki sportegyesület lett a DVTK

A Vaccsuszirunáj 
duplázott  
a Szarvasűzőkön Kriza Anna ezüstérmes az Európa-kupán

VERESÉG A KIESÉSI RANGADÓN

Diósgyőri VTK - Szom-
bathelyi Haladás 0-1 (0-0)

Miskolc, DVTK Stadi-
on, 4117 néző. Játékve-
zető: Farkas Ádám (Ring 
György, Buzás Balázs; Er-
dős József, Lovas László).

DVTK: Antal - Shesta-
kov, Polgár, Brković, Tamás 
M., Juhar -  Hasani, Maz-
alović, Szabó B., Tajti M. 
- Bacsa. Vezetőedző: Fer-
nando Fernández.

Haladás: Rózsa - Habov-
da, Jagodics M., Tamás L., 
Németh Mi. - Holdampf 
- Ivanov, Golodiuk, Rui 
Pedro, Ofosu - Rabušić. Ve-
zetőedző: Horváth Ferenc.

Gólszerző: Rui Pedro (0-
1) a 78. percben.

Halassy Olivér Hallgatói Díj  
Gyenes Mirellának
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HASZNOS TANÁCSOK  
A SZJA-TERVEZETHEZ

Miskolci olvasónk levelében leírja, hogy házas-
társától különváltan, külön lakásban él. Egy 
közös kiskorú gyermekük van, aki jelenleg 
feleségének a gondozásában van. Levélírónk 
már hónapok óta nem láthatta gyermekét, 
mert az édesanya nem engedi a kapcsolatot. 
Kérdezi, hogy milyen módon tudná megolda-
ni, hogy kapcsolatot tarthasson gyermekével?

A kiskorú gyermekkel történő kapcsolattartást 
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tör-
vény (Ptk.) szabályozza. E szerint, a gyermeknek 
joga, hogy különélő szülőjével személyes és köz-
vetlen kapcsolatot tartson fenn. A gyermeket ne-
velő szülő vagy más személy köteles a zavartalan 
kapcsolattartást biztosítani. A gyermekétől külö-
nélő szülő – ha a bíróság vagy a gyámhatóság elté-
rően nem rendelkezik – jogosult és köteles gyer-
mekével kapcsolatot tartani.

A kapcsolattartás formái a folyamatos és az idő-
szakos kapcsolattartás. A folyamatos kapcsolat-
tartás magában foglalja a gyermekkel a gyermek 
szokásos tartózkodási helyén való személyes talál-
kozást (meglátogatást), a gyermeknek a szokásos 
tartózkodási helyéről rendszeresen, meghatározott 
időtartamra – a visszaadás kötelezettségével törté-
nő – elvitelét, a gyermekkel személyes érintkezés 

nélkül történő rendszeres kap-
csolattartást, így különösen a 
levelezést, a telefonkapcsolatot, 
az ajándékozást, a csomagküldést. 
Az időszakos kapcsolattartás magában foglalja a 
gyermekkel a tanítási szünetek és a többnapos ün-
nepek időszakában való huzamos együttlétet.

A kapcsolattartás kérdésében, a bontóper so-
rán, a szülők egyezséget köthetnek, vagyis kö-
zösen dönthetnek a kapcsolattartásra vonatkozó 
szabályokról. Amennyiben nem születik a felek 
között egyezség, akkor a bíróság dönt. Ha nincs 
házassági vagy a szülői felügyelet rendezése irán-
ti per folyamatban, akkor egyezség hiányában a 
kapcsolattartásról nem a bíróság, hanem a gyám-
hatóság dönt. Ha viszont a kapcsolattartás kér-
désében már a bíróság határozatot hozott, a kap-
csolattartás megváltoztatását a határozat jogerőre 
emelkedésétől számított két éven belül a bíróság-
tól lehet kérni.

A kapcsolattartásról a bíróság vagy a gyámha-
tóság a gyermek korának, egészségi állapotának, 
életkörülményeinek, a szülők személyes körül-
ményeinek és az ítélőképessége birtokában lévő 
gyermek véleményének figyelembevételével ren-
delkezik.

DR. STRASSBURGER GYULA ÜGYVÉD

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Külön élő szülő kapcsolattartási 
joga kiskorú gyermekével

Az szja-bevallási tervezet már 
csaknem egy hónapja elérhető 
a webes felületen. A tervezetet 
érdemes átnézni, és szükség 
esetén módosítani, majd bekül-
deni. A jóvá nem hagyott ter-
vezet – az egyéni vállalkozók, a 
mezőgazdasági őstermelők és 
az áfafizetésre kötelezettek ki-
vételével – május 20-a után au-
tomatikusan bevallássá válik.

 Aki olyan jövedelmet is szer-
zett tavaly, amelyről a NAV-hoz 
nem érkezett kifizetői adatszol-
gáltatás (például magánsze-
mélytől ingatlan-bérbeadásából 
származó jövedelem), annak a 
bevallási tervezetet ki kell egé-
szítenie.

 Ha a bevallásban szerepel fi-
zetendő személyi jövedelemadó 
vagy egészségügyi hozzájárulás, 
és ezek összege nem több mint 
200 ezer forint, akkor – egyéni 
vállalkozók és az áfás magánsze-
mélyek kivételével – idén is kér-
hető, akár 6 havi pótlékmentes 
részletfizetés, amit a bevallásban 

kell jelölni. Az első részlet befi-
zetésének határideje 2019. má-
jus 20.

 Ha a tervezetben visszaigé-
nyelhető adó szerepel, akkor a 
visszautaláshoz meg kell adni a 
bankszámlaszámot vagy a pos-
tai címet, attól függően, hogy 
miként szeretné visszakapni az 
adózó az év közben többletként 
befizetett adót. Ha valaki tavaly 
több önkéntes pénztárnak is fi-
zetett, a bevallásban kell jelölnie, 
hogy melyik pénztárhoz kéri a 
visszautalást.

 A NAV webes szja-kitöltő 
programját használók a fize-
tést a kitöltőfelületen keresztül 

is megtehetik. A többi adózó az 
átutalás mellett a kijelölt ügyfél-
szolgálatokon bankkártyával és 
csekken is befizetheti az adóját. 
Akik papíralapon adják be be-
vallásukat, azok aláírásának sze-
repelnie kell a főlapon, különben 
a bevallás érvénytelen.

 Az szja 1+1 százalékáról min-
denki nyilatkozhat akár a webes 
felületen, akár papíralapon, me-
lyet postán is beküldhet a NAV-
hoz. Ha a felajánló az 1 százalék-
ról rendelkező nyilatkozatot a 
NAV ügyfélszolgálatán szeretné 
benyújtani, akkor azt csak sze-
mélyesen vagy meghatalmazott-
ján keresztül teheti meg.

Dr. Nagy Ákos és Hollósy András önkormány-
zati képviselők utcafórummal egybekötött vá-
sárt tartanak április 15-én, hétfőn 15.00–17.00 
óráig a Balázs Győző téren.

Dr. Nánási-Kocsis Norbert önkormányzati képvise-
lő utcafórummal egybekötött vásárt tart április 15-
én, hétfőn 16.00 órától a Levente vezér utcai parko-
lóban.

Kovácsné Budai Mária önkormányzati képviselő 
utcafórummal egybekötött vásárt tart április 16-án, 
kedden 14.00-16.00 óráig Szirmán, az Mátyás király 
utcai ABC mellett, ezt követően 16.00 órától a Jókai 
református iskola melletti parkolóban.

Dr. Kovács László és Novák Józsefné ön-
kormányzati képviselők utcafórummal 
egybekötött vásárt tartanak április 16-án, 
kedden 14.00-16.00 óráig a Pálosok park-
jában.

Dr. Kiss János önkormányzati képviselő utcafórum-
mal egybekötött vásárt tart április 16-án, kedden 16.00 
órától a Jókai református iskola melletti parkolóban.

Glatz Katalin önkormányzati képviselő utcafórum-
mal egybekötött vásárt tart április 17-én, szerdán 
15.00-17.00 óráig az Avasi postánál.

Deák-Bárdos Mihály önkormányzati képviselő utca-
fórummal egybekötött vásárt tart április 18-án, csütör-
tökön 16.00 órától a Stadion utcai parkolónál.

UTCAFÓRUMOK
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TISZTELT ÜGYFELEINK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hulladékszállítás rendje nem változik 
a húsvéti ünnepek alatt. A hulladékot munkaszüneti napokon, azaz 
nagypénteken és húsvéthétfőn változatlanul, a korábbi megszokott 
rend szerint szállítjuk el. 
Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényeket és zsákokat a szállítás napján 
legkésőbb reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni.

Ügyfélszolgálatok nyitvatartása:
2019. április 19., péntek (nagypéntek)  ZÁRVA
2019. április 22., hétfő (húsvéthétfő)  ZÁRVA

Hulladékudvarok nyitvatartása:
2019. április 19–20. péntek, szombat              ZÁRVA
2019. április 22. hétfő ZÁRVA

A hulladéknaptárak letöltéséhez és egyéb információkért látogasson 
el a www.bmhnonprofit.hu weboldalra vagy keresse fel ügyfélszolgá-
latunkat.

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu
Telefon: +36 21 3500 111
Levelezési cím: 3510 Miskolc, Pf. 583
BMH Nonprofit Kft.

MISKOLCI ELADÓ INGATLANOK

Cím Megnevezés Alapterület 
(m2)

Szobák  
száma Komfortfokozat

Minimálisan
ajánlható

bruttó ár (Ft)

Bánatpénz
(Ft)

Csabai kapu 59. alagsor 5. lakás 39 1 komfortos 6 500 000 325 000

Görgey Artúr utca 42. B lh. fszt. 1. lakás 58 1 komfortos 10 200 000 510 000

Szentgyörgy út 38 fszt. 3. lakás 55 2 összkomfortos 9 000 000 450 000

Szentgyörgy út 61. 10/3. lakás 55 2 összkomfortos 9 200 000 460 000

Szentgyörgy út 65. 7/3. lakás 73 3 összkomfortos 9 400 000 470 000

Bővebb tájékoztatás:  
Miskolc Holding Zrt. Ügyfélszolgálat Miskolc, Széchenyi u. 60.

ügyfélfogadási idő: hétfő: 8-12 és 12.30-15.30, szerda: 8-12 és 12.30-17.30, péntek: 8-12 óra között
Tel.: 70/506-0611; 70/506-0610

e-mail cím: lakashasznositas@miskolcholding.hu, honlap: www.ingatlangazdalkodas.miskolcholding.hu

A Miskolc Holding Zrt. Lakáshasznosítása kétfordulós versenyeztetési eljárás (nyílt írásos ajánlattétel  
+ versenytárgyalás) útján történő értékesítésre meghirdeti az alábbi miskolci ingatlanokat:

AZ ÍRÁSOS AJÁNLATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2019. 05. 10., PÉNTEK, 9.00

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

Akció érvényes: 2019. 04. 13-tól 2019. 04. 19-ig. 
Domestos power 5, új formula, 2 db/cs, 349 Ft/db  699 Ft
Freshmatic automata légf. utántöltő, 250 ml, 1596 Ft/l 399 Ft
Bref power aktív, WC-blokk 3x50 g    999 Ft
Dettol univerzális fertőtlenítő, pumpás, 500 ml, 1498 Ft/l 749 Ft
Flóraszept fürdő, konyha tisztító, pumpás, 750 ml, 932 Ft/l 699 Ft
Silan textil öblítő, 1850 ml, 540 Ft/l  999 Ft
Clin pump ablaktisztító, 500 ml, 938 Ft/l  469 Ft
Clin ablaktisztító utántöltő, 500 ml, 718 Ft/l  359 Ft
Tomi mosópor, 4,2 kg, 595 Ft/kg   2499 Ft
Nedves tisztító törlőkendők 24 lap/cs. 

fürdőszoba, konyha, üveg, bútor, műanyag felületre 219 Ft
Nedves tisztító, ápolókendők 40 lap/cs.

autó műszerfal, autó üveg, autó bőrkárpit felületre 299 Ft
MARADÉK TAPÉTÁK 10 FM/TEK AKCIÓ!!! 499 Ft

Apróhirdetés
Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 65 900 Ft-tól, 
továbbá nyílászárók (műanyag, fa, alumínium), 
garázskapuk cseréje óriási kedvezménnyel, tel-
jeskörű árnyékolástechnikával. Tel./fax: 46/402-
292, mobil: 30/336-5528, web: www.aluport.hu-
pont.hu, bemutatóterem: 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, ker-
ti házak és egyéb famunkák készítése; Ve lux ab-
lakok beépítése, cseréje; íves fedések és hajlatok 
készítése; tetők szellőztetése. www.kerekgyar-
to-acs.hu. Tel.: 06-20/460-6775.

FELVÁSÁRLÁS!  
Pannónia Hotel  

Miskolc, Kossuth u. 2.   
március 19., április 9.,  

április 30., május 28. 10-14 óráig.
Törtarany-fazonarany, briliáns 

ékszerek, karórák-zsebórák, ezüsttárgyak, 
festmények, antik bútorok, 
forgalomból kivont valuták,  

régi lakástextíliák (horgolások, csipkék, 
hímzések), hagyaték. 

louisgaleria.hu, email: lakatos@mconet.hu, 
tel.: 06-30/944-7935

l  BUDAFOK ÉS A TÖRLEY  
2019. 05. 04.: 5.900 Ft/fő

l  PÉCS 2019. 05. 11.: 12.900 Ft/fő

l  ZÁGRÁB-PLITVICEI TAVAK 
2019. 05. 01-02.: 39.000 Ft/fő

l  ZAKOPANE, ORAWKA 
2019. 05. 25.: 7.900 Ft/fő

l  KÁRPÁTALJAI KIRÁNDULÁS   
2019. 08. 18-22.: 59.000 Ft/fő

l  TUTAJOZÁS A DUNAJECEN  
2019. 07. 06.: 6.900 Ft/fő

l  SELMECBÁNYA, SZENTANTAL 
2019. 05. 18.: 5.900 Ft/fő

TOVÁBBI TAVASZI AJÁNLATAINKRÓL 
ÉRDEKLŐDJÖN IRODÁNKBAN  

VAGY HONLAPUNKON!

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

WWW.KOLOMBUSZTOURS.HU
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A 2019. 01. 14-től Stratégiai telephely fejlesztési projektet  
megvalósító, idén 160 éves TS HUNGARIA Kft. felvételt hirdet  

az alábbi munkakörbe:

• Lakatos
•  Hegesztő  

(CO2 fogyóelektródás   
védőgázas ívhegesztő)

• Fényező–Mázoló
• Szemcseszóró
• Karbantartó
• CNC forgácsoló

A fényképes önéletrajzokat végzettséggel, szakmai tapasztalattal  
az alábbi postai vagy email címre várjuk:

TS Hungaria Kft.
Ein Unternehmen der ÖBB

HR osztály
3527 Miskolc, Kandó K. tér 1.

E-Mail: karrier@tshungaria.hu

PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CXCIX. törvény 116.§-a alapján  
a Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 

TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJAT ALAPÍT. 
A tanulmányi ösztöndíj anyagi hátterét, a Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi 
Önkormányzat a saját 2019. évi költségvetéséből biztosítja.
A tanulmányi ösztöndíjat 2019. szeptember 01. napjától 10 hónapon keresztül 3 fő álta-
lános iskolai intézményben tanuló hallgató kaphatja meg. Havi összeg mértéke: 5000 Ft.

A tanulmányi ösztöndíj odaítélésének célja:
l  a miskolci diákok közül, a német nyelvet tanuló általános iskolás hallgatók  

anyagi támogatása,
l  segítségnyújtás az ösztöndíjas diákok német nyelvi és népismereteinek bővítéséhez, 
l  hozzájárulás a német nyelvvizsgákra való felkészüléshez.  

A tanulmányi ösztöndíj odaítélésének feltételei:
l állandó bejelentett miskolci lakcím,
l német nemzetiségi nyelv évek óta tartó kimagasló ismerete, 
l közéleti aktivitás.

Pályázati feltételek:
l a legutóbbi két egymást követő félév legalább 4,0 tanulmányi átlaga
l a 7. osztályos tanuló német nemzetiségi nyelvből elért kiemelkedő teljesítménye
l a tanuló közéleti aktivitása 

Előnyt jelent a pályázónak illetve a hozzátartozó családtagjainak a nemzetiséghez való  
tartozása!!!

A tanulmányi ösztöndíj összege: 50 000 Ft/év 
A pályázat benyújtásának határideje:  2019. április 26.

A pályázat benyújtásának módja: postai úton az alábbi címen:
Dr Lange László, Miskolci Német Önkormányzat elnöke, 3535 Miskolc, Bartók Béla út 54. 
vagy: de.minderheit@gmail.com  email címre.

A pályázathoz csatolni kell: 
l 2018. év II. féléves és a 2019. év I. féléves bizonyítvány másolatát,
l német és magyar nyelven írt önéletrajzát,
l iskolalátogatási igazolást,
l német szaktanár véleményét, ajánlását,
l  német nyelvterületen, iskolán kívül elért eredményeiről szóló  

dokumentumok másolatait,
l közéleti aktivitást igazoló okmányokat,
l a német nemzetiséghez való tarozásról szóló dokumentumok bemutatását

A miskolci iskolák közvetlenül is megkapják a PÁLYÁZATI KIÍRÁS, a TANULMÁNYI ÖSZTÖN-
DÍJPÁLYÁZAT, a PÁLYÁZATI ADATLAP és az ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZAT nevű dokumentumokat, 
amelyek egyébként letölthetőek a miskolc.hu német nemzetiségi önkormányzat oldaláról is.  



A Városház tér 9. szám alatt 
található épület földszin-
ti üzlethelyisége az elmúlt 
majd’ egy évszázad alatt 
számos nevet viselt, sokáig 
egy közös jellemzővel: cuk-
rászda és kávéház üzemelt 
itt, amely generációknak vált 
törzshelyévé, elnevezéstől 
függetlenül. 

A Trillhaas-cukrászdája
A névadó Trillhaas Gyula 30 

éves volt, amikor megnyitotta 
cukrászdáját Miskolcon 1900-
ban. Ezelőtt bejárta a cári Orosz-
országot, évekig Szentpétervá-
ron dolgozott, cukrászdájának 
különleges bútorzata is innen 
ered, hiszen az orosz nagyváros-
ban tetszett meg neki egy gyógy-
szertári berendezés, amit később 
lerajzoltatott, majd lemásolta-
tott, hogy ékes bútorai legyenek 
üzletének. Trillhaas közel két év-
tizedes tevékenységéről nagyon 
kevés ismeretünk van, csak egy-
kori tanítványának, Sir Emilnek 

a visszaemlékezéseiből tudjuk 
meg azt, hogy kivégezték 1919-
ben. Az egyetlen fellelhető belső 
fotón láthatjuk a cukrászmes-
tert, aki nem munkaruhában, 
hanem ünnepi öltözetben várta 
a vendégeket. Egyes szakirodal-
mak szerint „ez a megjelenés – a 
kor szokásai szerint – a vendé-
geknek szóló olyan megbecsülés 

volt, amely az elismert, tisztelet-
nek örvendő cukrászok menta-
litása volt”. 

1919-től 1932-ig Gyula nő-
vére, Ilona vezette a cukrászdát, 
mint özv. Polatschek Béláné. 
Ezekben az években az üzlet-
vezető asszony munkatársa volt 
az a Véghelyi Vilma is, aki ké-
sőbb „Vilma néni kávézója” né-
ven megalapította a város ked-
velt kávézó és tejivó üzletét a 
Hunyadi utca 2. szám alatt. 

A Doró-időszak
Az özvegytől vásárolta meg 

az üzletet 1932-ben Doró Ernő. 
Az újdonsült tulajdonos Deb-
recenben tanulta ki a szakmát, 
majd Győr, Budapest, Nyír-
egyháza és Siófok után került 
Miskolcra, hogy itt nyissa meg 
első üzletét, amelyen azonnal 
átalakításokat végzett. Az ad-
digi nyitott teret boxokkal tet-
te „intimebbé”, valamint meg-
nyitotta az „uzsonna teremnek” 
nevezett különtermet. Érdekes-
ség, hogy Doróé volt ekkoriban 
a Kis Pipa is, ami a mai napig 

vendéglőként üzemel hasonló 
elnevezéssel. A cukrászmester 
különböző ízesítésű szaloncuk-
raival, csokoládéjával és más 
desszertféleségeivel kivívta a 
miskolciak elismerését, így ta-
lán nem véletlen, hogy évekig 
a városi cukrászok képviselő-
je volt, mint az ipartestület ve-
zetőségi tagja. Doró Ernő ne-
véhez köthető még a színház 
épületében megnyitott AZRA 

eszpresszó is, itt ihattak először 
modern kávéfőző által készült 
kávét a miskolciak.  Azonban 
1945 végén – vélhetően poli-
tikai nézetei miatt – el kellett 
hagynia Miskolcot, majd Buda-
pestre költözött és ott nyitott új 
üzletet. 

Az első „Rácz” 
Az így megüresedett üzletet 

egy újabb Trillhaas-tanítvány, 

Rácz Kálmán vette birtok-
ba. A korábban Olaszország-
ban is megforduló üzletember 
első üzletét CORVIN néven 
Párizsban nyitotta 1926-ban, 
de bő egy évtized után felha-
gyott korábbi tevékenységével, 

hogy cukrásznak álljon. Bu-
dapesten tette le a mestervizs-
gát, majd ezt követően nyitot-
ta meg üzletét a korábbi Doró 
helyén, azonban azt mindössze 
hat évig üzemeltethette, miu-
tán a cukrászdát a „kisajátítási 
ütemterv” részeként államosí-
tották 1951-ben.  Rácz Kálmán 
a Doró által berendezett üzle-
tet változtatások nélkül üze-
meltette. 

„Számosításból” Dominó
Az államosítást követően Rácz 

cukrászdáját a városi tanács arra 
utasította, hogy „minden körül-
mények között oldja meg a dol-
gozó emberek reggeliztetését” az 
ekkor már 38. és 39. számmal el-
látott üzletben – tehát a Rorári-
ushoz hasonlóan ez a cukrászda 
is a „számosítás” sorsára jutott. 
Miután a cukrászat és az üzem a 
Miskolci Vendéglátóipari Vállalat 
tulajdonába került, Rácz Kálmán 
csak alkalmazottként dolgozha-
tott korábbi üzletében egész ad-
dig, amíg 62 éves korában nyug-
díjba nem vonult. 

Miután a kötelező tömegét-
keztetés megkívánta az üzletbel-
ső átalakítását, az 1960-as évek 
elején a Trillhaas-féle bútorokat 
(a polcrendszert, a pultot, a tük-
röt és a falicsillárt) a Magyar Ke-
reskedelmi és Vendéglátóipari 
Múzeum vette birtokába. 1963-
ban a cukrászda mögötti műhely 
megszűnt, az eszpresszót Domi-
nó néven nyitották újra, majd ez-
zel a névvel üzemelt két évtize-
den keresztül. 1987-ben az épület 
külső és belső felújítása után nyílt 
meg, majd vált újra a miskolciak 
kedvelt törzshelyévé a Rácz Ká-
véház. A második ezen a néven. 

NAGY ATTILA 
TÖRTÉNÉSZ

A Bach-hét keretein belül tartottak igehirdetéssel egybekötött 
nagyböjti zenés áhítatot a Belvárosi Evangélikus Templomban. 

Az előadás középpontjában 
Bach passió-koráljai és a néma 
passiónak is nevezett a-moll he-
gedűszonáta állt, felfedve annak 
rejtett szakrális üzenetét. Közre-
működtek: Soós Gábor (hegedű), 

Bereczki Ákos (orgona), Luther 
Kórus (karnagy: Halmainé Új-
vári Mária), Forrás Kamarakó-
rus (karnagy: Balásné Molnár 
Ildikó), Cantus Firmus Énekkar 
(karnagy: Szűcs Sándor). 

A Trillhaastól a Dominóig

NAGYBÖJTI ÁHÍTAT 

Miskolci Napló14 Közélet

Egyedülálló költészet napi 
felhívás volt olvasható a 
Miskolci Állatkert honlap-
ján az elmúlt napokban. 

Az intézmény úgy kívánt 
hozzájárulni a magyar köl-
tészet napjához, hogy arra 
buzdított mindenkit, írjon 
verset az állatkertről vagy az 
ott élő állatokról. Azok, akik 
elküldték a költeményüket, 
április 11-én, a magyar köl-
tészet napján 100 Ft-os áron 

válthattak belépőt a Miskol-
ci Állatkertbe. A határidőig 
108 vers érkezett, amelyeket 
a látogatók is elolvashatnak 
az állatkert oktatótermében.

A magyar költészet nap-
ján a megszokott látványe-
tetések mellett szakvezetés 
is várta a Miskolci Állatkert-
be érkezőket, az oktatóte-
remben pedig Juhász Csaba 
vers- és fotókiállítását néz-
hetik meg az érdeklődők 
egészen április 14-ig.

Április 11. napja mindig Lillafüreden találja az irodalom-
kedvelő miskolciakat, hiszen a költészet napját hagyomá-
nyosan az Óda című vers születési helyén ünnepli a város. 
Idén először Kis VersVonattal utazhatott a nagyközön-
ség a József Attila által csodált Lillafüredre, ahol Turczi 
István József Attila-, Babérkoszorú és Prima Primissima 
díjas költő mondott ünnepi beszédet.

– Régi tervünk vált való-
ra azzal, hogy sikerült meg-
nyerni az Északerdő Zrt.-t, 
és a LÁEV kisvonatának kü-
lönjáratával jöhettünk Lilla-
füredre. Azzal a kisvonattal, 
amivel 1933 júniusában Jó-
zsef Attila is érkezett az IGE 
lillafüredi konferenciájára, 
ahol Óda című versének ih-
letőjére, gyönyörű asszony-
ra és tájra talált – emelte ki 
a programot szervező II. Rá-
kóczi Ferenc Megyei és Váro-
si Könyvtár igazgatója, Prokai 
Margit. Olyan költők érkeztek 
az erdei vasúton, mint pél-
dául Csorba Piroska, Fecske 
Csaba, Üveges Tamás, vagy 
Zemlényi Attila.

A hely miliője, a környe-
zet szépsége és romantikája 
ihletett pillanatokat hozott 
– kezdte köszöntőjét Nagy 
Réka polgármesteri biztos, 
főosztályvezető. „Mit je-
lentett Miskolc József At-
tilának?” – idézte Csorba 
Zoltán irodalomtörténészt. 
„Egy darab kenyeret, egy 
üdülést, a lillafüredi táj 

csendjében fogant szerel-
met, és műremeket” – írta 
az írókongresszusra és az itt 
született Ódára utalva Csor-
ba Zoltán.

De mit jelentett József At-
tila Miskolcnak? – tette fel 

a kérdést Nagy Réka. Köte-
lezettséget a költészet napja 
kultuszának ébrentartására, 
kötelezettséget a mindenkori 
magyar költészet alkotóinak 
bemutatására. 

Turczi István József Attila-, 
Babérkoszorú és Prima Pri-
missima díjas költő, író, mű-
fordító, szerkesztő ünnepi 
beszédében úgy fogalmazott: 

– József Attila közöttünk él, 
és pillantása ma is metsz, és 
alakít. A nép száján ő a köl-
tészet szinonimája. Számára 
és sok más olvasó számára 
nem az fontos igazán, hogy 
ma már a magyar irodalom-
történet talán legkimerítőb-
ben tárgyalt életműve Jó-
zsef Attiláé, hanem az, hogy 
a huzavonák és ágaskodások 
ellenére sem sikerült elide-
geníteni a költő személyét; 
hogy nem sikerült kikezdeni 
az önmagának nem egyszer 
gyökeresen ellentmondó és 
korábban radikálisan hirde-
tett eszmének hátat fordító 
ember hitelét.

Az ünnepi beszédeket és 
verseket követően a költé-
szet teraszán folytatódott a 
megemlékezés. Az Ódát Far-
kas Dávid, a városi ’56-os 
versmondó verseny győztese 
adta elő. A műsorban közre-
működött Fehér Sándor és 
Tímár Krisztián, valamint 
Petri Nóra és Balázs István. 
A Kis VersVonaton Bujdos 
Mátyástól és Somody Máté-
tól hallhatunk megzenésített 
verseket.

108 VERS  
AZ ÁLLATKERTRŐL

Fejezetek a miskolci vendéglátás történetéből (8. rész)

A költészet napját ünnepelték  
az Óda születésének helyszínén



A Miskolci Szimfonikus 
Zenekar minden évre tarto-
gat egy-egy monumentális, 
egyszerre több ezer nézőt 
szórakoztató nagykoncer-
tet, országosan ismert sztá-
rokkal és világszínvonalú 
koncerttechnikával. 

Idén sem lesz másképp! Jú-
nius 29-én jön a MeseFilm-
fónia, ahol a legnagyobb 

rajzfilmslágerek hangza-
nak majd el monumentá-
lis látvány- és hangzásvilág 
mellett. A koncerten gyer-
mekeivel, barátaival és csa-
ládtagjaival együtt tölthet el 
egy fantasztikus estét a zene-
kedvelő közönség. 

A nagykoncert műsorve-
zetője Kautzky Armand szín-
művész, karmestere pedig 
Werner Gábor lesz. Az esten 

énekel Jancsó Dóra, Varga 
Andrea és Cselepák Balázs, 
közreműködik a Fráter Kó-
rus. Jegyek már kaphatók a 
Filharmónia Magyarország 

Nonprofit Kft. irodájában, a 
Miskolci Kulturális Központ 
központi jegyirodájában és a 
Miskolci Jégcsarnok gazdasá-
gi irodájában.

Történik napjainkban egy 
budai lakásban, egy esős őszi 
délután… Majd télen, tavasz-
szal, nyáron… 

Az első jelenetben két nő ér-
kezik zajosan, ázottan. Csinos 
hölgyek: divatos ballonban az 
egyik, elegáns kabátban a má-
sik. Az egyik szüntelen beszél a 
mobilján, kezében tömött cek-
ker, aminek egyik szeme be-
legabalyodott a másik kabát-
gombjába, ezért őt szinte maga 
után húzza a szobába…

Szakonyi Károly, többek közt 
Kossuth- és József Attila-díjas 
író, dramaturg, a kortárs ma-
gyar irodalom kikerülhetetlen 

alakja. Adáshiba című műve 
a magyar klasszikus drámák 
közé sorolódott, szinte nincs 
olyan évad, hogy valamelyik 
színházban ne játszanák, szá-
mos nyelvre lefordították, Neil 
Simon is érdeklődött iránta.

Szakonyi Károly ugyan a mai 
napig aktív 
író és közéleti 
ember, új drá-
mával régen 
jelentkezett . 
Ezért is öröm, 
hogy a Játék-
szín dramatur-
giájának ajánlotta friss művét, 
a Két nő és még valaki címűt, 
melyet a 2017-es színházi vi-

lágnapon fel-
olvasószínházi 

formában be is mutattak Tóth 
Enikő és Zsurzs Kati közremű-
ködésével. 

A színpadi változat a közön-
ség kívánságára született. Cseh 
Judit rendezése kiemeli a törté-
net édes keserűségét, humorát 
és hétköznapi gyönyörűségét.
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Jön a Mesefilmfónia

KIÁLLÍTÁS:

Április 12. péntek-14. vasárnap, naponta 

10:00-18:00 Vasútmodell kiállítás, Gö-

möri Pályaudvar

Április 13-ig, szombatig, 9:00-17:00 Bánki 

Ákos: Lélekvirágok, Miskolci Galéria

Április 24-ig, szerdáig, naponta 14:00-

22:00 ISOláció, Művészetek Háza Ga-

lériája

Április 26-ig, naponta 17:00-20:00 Az an-

gol vasút hétköznapjai, Ifjúsági és Sza-

badidő Ház

Május 11-ig, szombatig, keddtől szomba-

tig, naponta 9:00-17:00 Gregovszki Gá-

bor, Teátrum Pincehely Galéria

Május 18-ig, kedd-szombat naponta 9:00-

17:00 H6T Kunst T, Miskolci Galéria

December 31-ig, kedd-vasárnap napon-

ta 9:00-17:00 Dinók földjén, Herman 

Ottó Múzeum

HANGVERSENY:

Április 15. hétfő 19:00 Szezonbérlet, Mű-

vészetek Háza

ELŐADÁS:

Április 13. szombat 17:30 Masha és a 

medve, Művészetek Háza

Április 16. kedd 16:00 Utazók klubja: A rej-

télyes Izland, Tompa Mihály Könyvtár

Április 17. szerda 18:00 Test-lélek-szel-

lem – harmónia, Tudomány és Tech-

nika Háza

Április 18. csütörtök 19:00 Szakonyi Ká-

roly: Két nő, Művészetek Háza

KONCERT:

Április 13. szombat 19:00 Jockey Jokers – 

Santa Muerte – JJ 4. Szülinap,  

Corner Stage

19:30 Leander Kills,  

Ady Endre Művelődési Ház

20:00 Szabó Benedek és a Galaxisok,  

Helynekem

Április 18. csütörtök 20:30 Rotor lemezbe-

mutató koncert, Corner Stage

Április 19. péntek 20:00 Aurora, Cor-

ner Stage

22:00 Nextapes pres. Sanfranciscobeat + 

Robin Futaki, Helynekem

Április 20. szombat 20:00 Gyereknek bátor 

– Beck Zoli szerzői estje, Helynekem

FOGLALKOZÁS:

Április 13. szombat 9:00-19:00 Föld napi 

kavalkád, Tudomány és Technika Háza

13:00 Könnyen, gyorsan angolul, néme-

tül… Tréning Czifra Évával (regisztráci-

óhoz kötött), Szabó Lőrinc Idegennyel-

vi Könyvtár

Április 15. hétfő 16:30 A vegetatív ideg-

rendszer karbantartása, Kaffka Mar-

git Könyvtár

Április 16. kedd 10:00 Babusgató klub 

Barta Mária Viola színésszel, II. Rákóczi 

Ferenc Megyei és Városi Könyvtár | Va-

don élő állatokról óvodásoknak, Tompa 

Mihály Könyvtár

Április 17. szerda 14:00 Ész-kerék (regiszt-

rációhoz kötött), Móra Ferenc Könyvtár

Április 21. vasárnap 9:00-április 22. hétfő 

18:00 Húsvét, Diósgyőri vár (Részletes 

program külön cikkben.)

EGYÉB:

Április 14. vasárnap 9:00-13:00 Miskolci 

Termelői Vásár, Erzsébet tér

MOZGÁS:

Április 15. hétfő 17:00 Gerincjóga Korányi 

Mariann vezetésével, Szabó Lőrinc Ideg-

ennyelvi Könyvtár

Április 18. csütörtök 17:30 Nia tánc – in-

gyenes bemutató óra, Ifjúsági és Sza-

badidő Ház

Április 20. szombat 8:30 Kecskevár vissza-

vár – túra a Bükkben (további informá-

ció: bfte.hu)

RENDHAGYÓ DIVATTÖRTÉNET – április 

13. szombat 11:00, 13:00 és 15:00 – Va-

jon mit rejt a ruhásláda? Mit lát, ki az 

ördög ablakára tekint? Mi fán terem a 

„csőrös cipellő”? Udvarhölgyek mesél-

nek a királyok, királynék és középkori 

udvar lakóinak öltözködési szokásairól, 

furcsaságairól és titkairól.

JÁTÉKOS LOVAGI HÉTPRÓBA – április 14. 

vasárnap 10:00-16:00 – Várják a csalá-

dokat. Kicsik és nagyok is kipróbálhat-

ják bátorságukat, ügyességüket a meg-

adott időben.

NAGYPÉNTEK – április 19. péntek 9:00-

18:00 – A Diósgyőri Aranysarkantyús 

Lovagrend bemutatója 11:00-től és 

13:00-tól kezdődik. A János-passió előa-

dására való készülődés jeleneteit mu-

tatják be. Ott lesz a vár gyógynövény 

szakértője, aki a Fűszerek termében me-

sél majd a természet patikájáról. Min-

den páros órában lesz rendhagyó vár-

túra, emellett félóránként indulnak 

tárlatvezetések.

NAGYSZOMBAT – április 20. szombat 

9:00-18:00 – Bárki megnézheti, ho-

gyan dolgozik a kovács és a fazekas. A 

gyógynövényszakértő is ott lesz, aki 

egészségmegőrző tippeket ad. A Diós-

győri Aranysarkantyús Lovagrend a ki-

rályi párnak szeretne kedveskedni, akik 

már útban vannak Budáról, hogy itt 

töltsék a húsvét ünnepét. Lovász Emese 

régész "Nagypéntektől a Feltámadásig" 

a húsvéti ünnepkör a középkorban cím-

mel tart előadást 11:00 órától. A tárlat-

vezetések félóránként indulnak majd.

HÚSVÉT – április 21. vasárnap-április 22. 

hétfő 09:00-18:00 – A Diósgyőri vár ud-

vara megtelik élettel, izgalommal, tartal-

mas szórakozást kínálva a húsvéti hosz-

szú hétvégén. Zenészek, mesteremberek, 

nyuszisimogató és finomságok várják az 

oda érkezőket. Lesz csigafuttató, teknő-

horgászat, hordóhúzogató, középkori ka-

lapdobáló. Ki lehet próbálni a tojásdíszí-

tést, a csuhézást, a gyöngyfűzést. Akár 

egy saját kezűleg készített nyuszival is 

haza lehet térni! Bárki megcsodálhatja a 

tojáspatkolót munka közben. A jó hangu-

latról az Agyagbanda és a Számadó zene-

kar gondoskodik. A bátrabbak a táncház-

ba is bekapcsolódhatnak. Vasárnap Pék 

Dudás Zsuzsi szórakoztatja a közönséget 

interaktív bemutatóival: mesél a szagos 

vizekről, a húsvéti hiedelmekről és nép-

szokásokról. Hétfőn a Tardi Pávakör lép 

fel, akik felelevenít a matyó hagyomá-

nyokat és dalokat, bemutatják azt is, mi-

lyen volt régen a locsolkodás.

PROGRAMAJÁNLÓ

A Diósgyőri vár  
programajánlója

Április 20-án az Északer-
dő Zrt. és a Csanyiki Erdő-
ház Erdészeti Erdei Isko-
la ismét megrendezi közös 
húsvéti gyermekprogramját.
Különvonat közlekedik An-
dókútra. 

A különvonat reggel 9:40-
kor indul Miskolc-Doroty-
tya utcáról Andókútra. A 
hangulatos erdei forrástó 
partján húsvéti szabadté-
ri programokkal várják a 
gyermekeket és szüleiket. 
Az andókúti program után a 
különvonat visszaindul Csa-

nyik-Erdei Iskola állomásra, 
ahol a közeli Csanyiki Erdő-
házban további gyermek-
programokkal készülnek az 
erdei iskola munkatársai. 
Szerelvényünk az időjárás-
nak megfelelő összeállítás-
ban zárt és nyitott személy-
kocsikból áll majd.

A különvonaton való uta-
zás feltétele az előzetes re-
gisztráció. Az előzetes re-
gisztráció határideje április 
18., csütörtök 12:00. Jelent-
kezés és további tudnivalók: 
kisvasut@eszakerdo.hu. 

Pirostojás express 
indul Andókútra

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
Áprilils 15. hétfő: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Ma-

gazinok ismétlése 15:00 Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 
18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Programpont (programaján-
ló) 18:25 Miskolci Napló (közéleti magazin) 19:00 Miskolc 
Ma ism. (híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 
19:25 Üzleti negyed (gazdasági magazin) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 Idő-
járás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság

Április 16. kedd: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismétlése 15:00 
Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Programpont 
(programajánló) 18:25 Sportpercek (sportmagazin) 19:00 Miskolc Ma ism. (hír-
adó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 19:25 Mérkő-
zés 21:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 21:17 Időjárás-jelentés 21:20 Programpont ism. 
(programajánló) 21:25 Képújság

Április 17. szerda: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismétlése 
15:00 Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Program-
pont (programajánló) 18:25 Gasztrokaland ism. (gasztronómiai magazin) 18:40 
Köztünk élnek (portré) 19:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 
Programpont ism. (programajánló) 19:25 Quantum (tudományos magazin) 20:00 
Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. (program-
ajánló) 20:25 Képújság

Április 18. csütörtök: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismétlése 
15:00 Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Program-
pont (programajánló) 18:25 Promenád (kulturális magazin) 19:00 Miskolc Ma ism. 
(híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 19:25 
Creatív chef (gasztronómiai magazin) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 Időjá-
rás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság

Április 19. péntek: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismétlése 
15:00 Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Program-
pont (programajánló) 18:25 Egészségpercek ism. (egészségügyi magazin) 18:45 
Egészségére (egészségügyi magazin) 19:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 19:17 Időjá-
rás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 19:25 Szomszéd vár ism. (tu-
risztikai magazin) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 
Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság

Április 20. szombat: 07:00 Az előző esti adás ismétlése 14:00 Képújság 18:00 Króni-
ka (heti hírösszefoglaló) 18:30 Testközelből ism. (szórakoztató-ismeretterjesztő ma-
gazin) 19:00 Krónika ism. (heti hírösszefoglaló) 19:30 Sportpercek ism. (sportmaga-
zin) 20:00 Krónika ism. (heti hírösszefoglaló) 20:25 Képújság 

Április 21. vasárnap: 07:00 Az előző esti adás ismétlése 14:00 Képújság 17:00 Hí-
vőszó (vallási magazin) 18:00 Mélykvíz (vallási kvízműsor) 18:30 Miskolci Napló 
ism. (közéleti magazin) 19:00 Egészségpercek ism. (egészségügyi magazin) 19:20 
Egészségére ism. (egészségügyi magazin) 19:30 Promenád ism. (kulturális maga-
zin) 20:00 Gasztrokaland ism. (gasztronómiai magazin) 20:15 Köztünk élnek ism. 
(portré) 20:30 Képújság

ÁPRILIS 13. SZOMBAT 11:00 
K A K A Ó K O N C E R T , 
Nagy színház Nézőtéri Tár-
salgó

14:00 JÁNOS VITÉZ, 
Babszem bérlet, Kamara-
színház

17:00 HUNYADI 
LÁSZLÓ, Csiky (Alap, 
Arany, Ezüst) bérlet, Nagy-
színház

17:00 KILÉPŐ, Játékszín
19:00 ÉDES ANNA, Eg-

ressy (Arany, Ezüst) bérlet, 
Kamaraszínház

19:30 LEAR HALÁLA, 
Játékszín

ÁPRILIS 16. KEDD 18:00 
CYRANO Fráter bérlet, 
Nagyszínház

19:00 FLY DANCE COM-
PANY, Kamaraszínház

ÁPRILIS 17. SZERDA 14:00 
JÁNOS VITÉZ, Kamara-
színház

19:00 HELLO, DOLLY!, 
Lehár (Alap, Arany, Ezüst) 
bérlet, Nagyszínház

19:00 AGAVE, Játékszín
ÁPRILIS 18. CSÜTÖRTÖK 

19:00 A CIRKUSZHER-
CEGNŐ, Nagyszínház

19:00 ÜNNEP, Kamara-
színház

ÁPRILIS 20. SZOMBAT 17:00 
A CIRKUSZHERCEGNŐ, 
Nagyszínház

19:00 ÜNNEP, Katona 
(Arany, Ezüst) bérlet, Ka-
maraszínház

SZÍNHÁZI MŰSOR
Április 13. – április 20.

A Filmfónia alkotói ezúttal  
a gyerekeket varázsolják el

Szakonyi Károly új komédiája  
két nő különös találkozásáról

Időpont:  
április 18. csütörtök, 19:00
Helyszín:  
Művészetek Háza
További információk:  
http://muhamiskolc.hu



Ha nem kapják meg időben lapunkat, ha terjesztési problémát tapasztalnak, 
kérjük, jelezzék ezt a 30/352-8040-es telefonszámon, hétfőtől csütörtökig, 13-
17 óra között.

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

MINDENKIT ÉRHET JOGESET

Megsárgult könyvlapok, nippek, régi pénzérmék és tányérok keresték új gazdáikat, de kézműves termékekkel is találkoz-
hattunk április első vasárnapján a régiségvásárban. Ilyenkor előkerül minden, ami régi, ami ritka, amiről emlékek jutnak az 
eszünkbe. Most sem volt hiány szebbnél szebb antik bútordarabokból és különleges ékszerekből, de retro társasjátékok és an-
tikvár könyvek is gazdára találtak. Kedvtelve járhatott az ember a kereskedők portékái között és nosztalgiával vegyes izgalom-
mal kutathatott ma is a számára legértékesebb után.

Gyilkosság  
Sajószentpéteren

Saját nagyapját verte 
agyon egy kővel egy férfi és 
élettársa Sajószentpéteren. 
A gyanúsítottak már őrizetben vannak. Múlt héten csütörtökön 
este 9 óra körül törtek be az idős férfi otthonába. Miközben az ér-
tékek után kutattak, találtak rá az alvó férfira. Először egy nagyobb 
követ dobtak a fejére, majd több késszúrással végeztek vele. Az idős 
férfi azonnal meghalt. Az unoka és élettársa 10 évtől akár életfogy-
tig tartó szabadságvesztéssel is büntethető. A gyanúsítottak és vé-
dőik fellebbeztek. 

Hamburgerezés közben kapcsolták le az autótolvajt
Lopás megalapo-

zott gyanúja miatt 
folytatnak büntető-
eljárást egy 21 éves 
férfival szemben. A 
férfi április 6-án este 
a nyitott kapun be-
ment egy miskolci 
családi ház udvará-
ra. Itt magához vet-
te a tulajdonos utcán 
parkoló autójának in-
dítókulcsát – amely az egyik ablakpárkányra volt helyezve -, és az-
zal eltulajdonította a járművet. Az Újgyőri főtéren parkoló autóra a 
járőrök másnap este találtak rá, amelyben a férfi éppen a hambur-
gerét próbálta meg elfogyasztani. A Miskolci Rendőrkapitányságra 
történő előállítását követően a nyomozók a férfit gyanúsítottként 
hallgatták ki, majd őrizetbe vették.

Táskában lopták ki a rézkábeleket
Lopás miatt folytatott büntetőeljárást a Miskolci Rendőrkapi-

tányság egy 26 és egy 28 éves helyi férfival szemben. A gyanúsítot-
tak március közepén, miskolci munkahelyükön összedaraboltak 
több kilogramm rézkábelt, azokat két sporttáskába tették, majd át-
dobták a pakkokat a telephely kerítésén. A férfiakat cselekményük 
közben érték tetten a cég biztonsági őrei. 

Ítélet a felsőzsolcai csecsemőgyilkosság ügyében
Ítéletet hirdettek annak a nőnek az ügyében, aki Felsőzsolcán, a 

kerti wc-ben szülte meg gyermekét, majd annak emésztő gödrébe 
dobta és magára hagyta a csecsemőt. A nő 2016 őszén esett teher-

be, de azt eltitkolta családja 
elől. Testalkata változásait 
és a terhességgel járó fájdal-
mait gyomorbántalmakkal 
indokolta, de orvoshoz so-

sem fordult. Amikor beindultak a szülési fájdalmai, a férjét és lá-
nyát kérte meg, hogy kísérjék ki a kert végében található mellékhe-
lyiségbe, mert gyomorgörcsei vannak. Ezt követően bezárkózott a 
wc-be, és megkérte családtagjait hagyják egyedül. A nő a kerti mel-
lékhelyiségben szülte meg a gyermeket, majd az ellátatlan újszü-
löttet a wc emésztőgödrébe dobta, csak azért kért segítséget, mert 
erősen vérzett. Miután a mentő kórházba szállította, ott megállapí-
tották, hogy néhány órával azelőtt gyermeket szült. Az újszülöttet 
a rendőrség másnap találta meg a mellékhelyiség emésztőgödré-
ben, halálát ellátatlanság okozta. A bíróság a vádlottat tizennegye-
dik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés 
miatt 10 év szabadságvesztésre és 6 év közügyektől eltiltásra ítélte. 
Az ítélet nem jogerős. 

Falra vetítik a biztonságot
Kép és a szöveg egysége jellemzi a B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főka-

pitányság legújabb balesetmegelőzési kisfilmjeit, amelyek először 
az interneten, majd a Művészetek Háza moziban, s most már a 
miskolci óriáskivetítőkön is megjelentek. A kisfilmek a közúti köz-
lekedés veszélyeire hívják fel a figyelmet, rövid és azonnal érthető 
mondatok is társulnak hozzájuk. Az üzenetek a képkockák egy-
ségével válnak egyértelművé: Tartsunk kötelező haladási irányt!, 
Gyorshajtás telefonnal a kézben halálos!, Forgalommal szemben 
vezetni fokozott veszély!, Ha áthajt a TILOS jelzésen veszélyezte-
ti embertársai életét!, Fokozott óvatossággal a gyalogátkelőhelye-
ken!, Váratlan manőver, fokozott balesetveszély! 

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

HETI HOROSZKÓP

Kos (március 21 - április 20) Párkapcsolatának jót tenne, ha 
a magánélete kerülne a középpontba. Titkos kaland van kilátás-
ban. Munka, utazás, kapcsolatok: erről szól önnek az elkövetke-

ző időszak. Hajlamos lehet arra, hogy túl sokat vállaljon. 

Bika (április 21 - május 20) A hét végére pontot tehet egy 
régóta húzódó kacifántos ügy végére. Végre igénybe veheti a 
barátai segítségét is. Elképzeléseit megvalósíthatja, ha elég bá-

tor ahhoz, hogy a domináns szerepet magára vegye. 

Ikrek (május 21 - június 21) Élvezi a flörtöket, lesz is belő-
le épp elég a héten. A függetlenség élharcosa, de főként azért, 
mert fél a felelősségvállalástól, a kötöttségektől, pedig a csalá-

dalapítás ezzel jár. Használja kisugárzását kapcsolatai rendezésére!

Rák (június 22 - július 22) A Vénusz egy nagy fellángolást je-
lez, a Jupiter pedig utazást hozhat. Ha tehát a párjával elutazna 
valahová, úgy élnék meg, mint egy második nászutat. De akkor is 

hozhat szerelmet egy út, ha egyedül indul el. 

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Hét közepén ügyeljen 
arra, nehogy elvonja a figyelmét egy régi szerelmi szál újbóli 
felbukkanása, hiszen most sem járna több sikerrel ez a felme-

legített kapcsolat, mint annak idején, amikor csúfos véget ért. 

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Mélyponton van a hét 
elején, de ne keseredjen el. A jegyében járó Mars a Neptunusszal 
szembenállásban különös próbatételnek veti önt alá. Úgy érezhe-

ti, minden erőfeszítése a semmibe folyik, tettei hiábavalóak. 

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Kedvese olyan lépés-
re is elszánhatja magát, mely komoly érzéseiről árulkodhat, és 
önnek szeretne vele örömet szerezni. Hét közepén erőt próbáló 

harcokra számíthat kollégáival, vagy egyéb nyilvános kapcsolataival. 

Skorpió (október 24 - november 22) A párja számon kéri ko-
rábbi ígéreteit, merthogy az utóbbi időben „megfeledkezett” róla.  
Nyugodtabb lenne, ha a megfelelő partnert tudhatná maga mellett 

a magánéletében. A munkahelyi felelősséget nem tudja senki másra áthárítani. 

Nyilas (november 23 - december 21) Senkinek sem jó a vi-
szonzatlan szerelem. Stabil párkapcsolatában is érdemes hatá-
rozott oldalát megmutatni, hiszen szinte teljesen kedvese igé-

nyei által történik minden. 

Bak (december 22 - január 20) A Mars váratlan eseményeket 
sodor az életébe: egy kedves mosoly felkorbácsolhatja a kíváncsisá-
gát. Olyan érzések kerítik hatalmukba, hogy maga is meglepődik. 

A munkatársakkal való jó kapcsolatára érdemes nagyobb hangsúlyt fektetnie. 

Vízöntő (január 21 - február 19) Nem a szívére hallgat, ha-
nem olyan elvek szerint próbál meg partnert találni, amivel in-
kább elriasztja a jelentkezőket. Hiába dolgozik keményen, fenn-

áll a veszélye annak, hogy a vágyai miatt esetleg túllő a lehetősége keretein. 

Halak (február 20 - március 20) Egészen rá tud hangolódni 
partnerére a héten. Ha még szingli, meg kell találnia az igazit. 
Talán nem is kell keresgélnie, ott van a közelben. A legjobban az-

zal szerelheti le megszaporodó ellenfeleit, ha a szokottnál is kedvesebb velük. 

FORRÓ NYOMON

Végzősök munkáiból nyílt kiállítás a Művészetek Házában. 
Természet-, épület-és portréfotóikat most a nagyközönségnek 
is bemutatták a diákok, akik legutóbb egy erdélyi tanulmány-
úton nyertek inspirációt. A Szemere Szakgimnáziumban négy 
évtizede folyik fotósképzés, az oktatás 1998 óta alkalmazott fo-
tográfus szakirányként működik, ami három éve esti képzéssel 
bővült. A kiállítás megtekinthető a Művészetek Háza Kortárs 
Galériájában április 23-ig, minden nap 14:00-22:00 között. 

ISOláció a MüHában

A hét fotója
VÉGH CSABA 

FELVÉTELE

Mozaik Miskolci Napló16

Húsvéti ételeink
4

Négy részes keresztrejtvény sorozatunkban ezúttal tradici-
onális húsvéti ételek neveit rejtettük el. Kérjük megfejtése-
iket a sorozat végén, együtt, egy levélben vagy e-mailben 
küldjék el. Beküldési határidő: 2019. április 17. szerda, 
éjfél. Szerkesztőségünk címe: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad 
utca 9. E-mail cím: info@mikom.hu. A helyes megfejtések 
beküldői között könyvjutalmat sorsolunk ki. 

ÁPRILISI RÉGISÉGVÁSÁR
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