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Már toborozza a dolgozókat leendő miskolci üzeméhez a 
Lufthansa Technik AG. A cég munkatársai csütörtökön 
érkeznek a városba és beszélgetésekkel, tájékoztatóval, be-
mutatóval készülnek az Andrássy Gyula Szakgimnázium 
végzős diákjainak. Információink szerint a vállalatcsoport 
miskolci igazgatója is részt vesz a munkaerő toborzáson. 
Kriza Ákos, polgármester társaságában látogat el tájékozta-
tóra. Ebből is kiderül: – hazugság az, amit egy a társasházak 
postaládájába eljutatott szórólap állít, miszerint elszállhat a 
Lufthansa beruházása a miskolci repülőtér tervezett bezárá-
sa miatt. A Lufthansa Technik AG miskolci szervizközpont-
jának semmi köze a repülőtér ipari parkká alakításához. 

A Lufthansa Technik mun-
katársai standokkal készülnek 
a miskolci látogatásra. Ezeket 
az Andrássy Gyula Gépipari 
Szakgimnáziumban állítják fel. 
Itt mutatják majd be a cég ter-
mékeit az iskola végzős hallga-
tóinak. Minden standnál ott 
lesznek a Lufthansa munkatár-
sai, akik játékos beszélgetések-
re készülnek a hallgatókkal és 
a termékekről is információval 
szolgálnak a szervizbázis leendő 
munkavállalóinak. A Lufthansa 
Technik HR menedzsere csak-
nem 200 diáknak tart majd tá-
jékoztatót. Nem titkoltan azzal 
a céllal, hogy a 11 és 12. évfolya-
mos végzős tanulók a Lufthansa 
miskolci üzemét válasszák majd 

munkahelyüknek. Az And-
rássyba szervezett toborzás lesz 
a Lufthansa Technik első nyil-
vános megjelenése Miskolcon. 
A cég város melletti elkötele-
zettségét jól mutatja, hogy a diá-
kokkal való találkozón ott lesz a 
Lufthansa Technik AG miskolci 
igazgatója is, Kriza Ákos, polgár-
mester társaságában. 

„A Lufthansa járata meg-
érkezett Miskolcra.”

Februárban jelentette be Szij-
jártó Péter, külgazdasági és kül-
ügyminiszter, hogy a német 
Lufthansa vállalatcsoport repü-
lőgépjavítással és - fenntartással 
foglalkozó vállalata, a Lufthansa 
Technik AG 43 milliárd forin-

tos befektetéssel szervizközpon-
tot telepít Miskolcra, mellyel 400 
új munkahelyet teremt. A vál-
lalatcsoport egy 20 ezer négy-
zetméteres csarnokot épít fel a 
városban. Az új miskolci üzem 
2022-ben kezdi meg a működé-
sét, de az első munkavállalókat 
már idén felveszik és megkez-
dik külföldi képzésüket. A helyi 
oktatási intézményekkel is felve-
szik a kapcsolatot az utánpótlás 
biztosítása érdekében. 

– Globális versenyben dön-
töttünk Miskolc mellett, a le-
hetséges beruházási helyszí-
neket világszerte vizsgáltuk, 
Miskolcot végül a fejlett infra-
struktúra, a versenyképes üzle-
ti és gazdasági környezet, a jól 
képzett munkaerő és a támoga-
tó környezet miatt választottuk. 
– mondta a bejelentés alkalmá-
val Philip Mende a Lufthansa 
Technik alelnöke. 

A hét elején került a pos-
taládákba egy rosszindulatú 
röplap, ami hemzseg a valótlan 
állításoktól. A szórólap címé-
ben azt sugallja, hogy a repülő-
tér ipari parkká alakítása miatt, 
veszélybe került a Lufthansa 
miskolci beruházás. A leírtak 
alapján jól látható, hogy ez ha-
zugság, mint ahogy az is, hogy 
a miskolci önkormányzat áp-
rilis közepével bezárja a repü-
lőteret. Pfliegler Péter, Miskolc 

alpolgármestere ezzel kapcso-
latban pontosan egy hete már 
nyilatkozott. Most újabb közle-
ményt adott ki a témában. 

Marad a légimentés
Arról már októberben meg-

állapodott a város a Magyar-
országi Légimentésért Alapít-
vánnyal és a Magyar Légimentő 
Nonprofit Kft-vel, hogy a légi-
mentés a repülőtér ipari park-
ká történő átalakítása után is az 
eredeti helyén marad.  Sőt meg-
teremtik annak a lehetőségét, 
hogy a légimentés helikopterei 
mellett más civil helikopterek is 
használhassák a bővített funk-
cióval rendelkező, úgynevezett 
4-es kategóriájú, csökkentett te-
rületű repteret.

Tények a miskolci  
repülőtérről

A jelenlegi miskolci repülő-
tér területét 1931-ben jelölték 
ki. Az akkor alakuló légierő is-
kola és kiképző feladatainak el-
látására. A motoros repülők és 
a Bükk-Mátravidéki Aero Club 
vitorlázó gépei közösen hasz-
nálták. A II. világháború idején 
pedig katonai célokat szolgált. 
A korszerű nagy sebességű, 
így hosszabb futópályát igény-
lő repülőgépek megjelenésével 
ugyanakkor kis mérete miatt 
jelentősége fokozatosan csök-
kent, majd katonai alkalmazása 
megszűnt.

A háborút követően 1947. 
június 23-tól a MASZOVLET, 
majd utódja a MALÉV indí-
tott innen belföldi légijára-
tokat. A Li–2 és Il–14 típusú 

repülőgépek a Budapest-Mis-
kolc-Nyíregyháza-Debrecen 
„körvonalon” közlekedtek. 
A Miskolc-Budapest légijárat 
1967-ben szűnt meg. 

A belföldi légiszállítás meg-
szűnte után a repülőtér a mai 
napig a sport és hobbi, a moto-
ros, vitorlázó repülést és ejtőer-
nyőzést szolgálja. 

Másra adottságai, mérete mi-
att nem is igen alkalmas. A füves 
leszállópályája rövid. Beton ki-
futó nincs. Leszállást segítő be-
rendezésekkel nem rendelkezik. 

Éjszakai le és felszállásokra szin-
tén alkalmatlan, nincs megfele-
lő világítás, de légi irányítás és 
ehhez szükséges eszközök sin-
csenek. Így alkalmatlan a napja-
inkban közlekedő repülőgépek 
fogadására. Fejlesztése szinte le-
hetetlen, mivel körbe épült ipari 
vállalkozásokkal. Ezért is ma-
radhatott le a fejlesztésre kijelölt 
nemzeti repülőterek listájáról. 
Területe ugyanakkor gazdasági 
szempontból rendkívül értékes. 
Elhelyezkedése miatt kiválóan 
alkalmas ipari fejlesztésekre. 
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Életpályamodellt vezetnek be az önkormányzati rendészet-
nél, ami a munkatársak számára magasabb alapfizetést, 
látható előremenetelt, illetve teljesítményarányos bérkiegé-
szítést is jelent.

„Küzdelmes harcot  
folytatunk”

K o v á c s 
László Csa-
ba, Miskolc 
Önkormány-
zat Rendésze-
ti igazgatója 
évösszegző előadásában el-
mondta, a városi költségvetés 
idén már 760 millió forintot 
fordít a rendészetre. Tavaly 
63 ezer esetben intézkedtek, 
döntően autóval elkövetett 
KRESZ szabálysértés miatt, a 
köztisztasági szabálysértések 
száma pedig elérte a 2600-at. 
Több mint 600 alkalommal 
intézkedtek állattartással kap-
csolatban is.

– A köztisztaság megőrzése, 
javítása érdekében küzdelmes 
harcot folytatunk. Ezt a tevé-
kenységünket fokozzuk, ha-
tározottan fel fogunk lépni a 
szabálysértőkkel szemben. Ta-
valy több mint 250 helyszíni 
bírságot szabtak ki és közel 400 
feljelentést tettek köztisztasági 
szabálysértések miatt.

2018 eredményei között az 
igazgató megemlítette egyebek 
mellett a Zöldkommandó fel-
állítását, a belváros rendjének 
kiemelt ellenőrzését és a drón-
vásárlást is. Az idei tervekben 
az életpályamodell bevezetése, 
az Operatív Műveleti Központ 
kialakítása, valamint a jármű-
park modernizációja szerepel.

„Kiemelkedően jó  
rendészeti állomány”

H u b a y 
György or-
sz á g g y ű lés i 
képviselő fel-
elevenítette: a 
polgármester 
2013-ban egy egységes, több 
összetevőből álló városi biz-
tonságpolitikai programot al-

kotott meg, aminek az egyik 
legfontosabb eleme az önkor-
mányzati rendészet létrehozá-
sa. – Azóta mind létszámában, 
mind technikai felszereltségé-
ben megerősítette a városveze-
tés a MIÖR-t. Mára a fővárosi 
rendészeti igazgatóság után a 
második legnagyobb önkor-
mányzati rendészet a miskolci, 
a jelenlegi 160 fős létszámával. 

A jelenlegi 300-as térfigyelő 
kamerarendszert 900-asra bő-
vítik.

 „A biztonságos Miskolc 
megteremtése a célunk”

Kriza Ákos 
polgármester 
emlékeztetett, 
hogy az él-
hető Miskolc 
program ré-
szeként sok munkát elvégeztek 
már a közbiztonság erősítése 
érdekében. – Felszámoljuk a 
nyomortelepeket, rendet tar-
tunk a köztereken és a lakókö-
zösségekben, megszüntetve a 
„fészekrakók” miatt kialakult 
áldatlan állapotokat és betar-
tatjuk a közösségi együttélés 
normáit. Felépítettek egy állo-
mányt, kialakítottak egy szé-
leskörű kapcsolatrendszert a 
rendőrséggel, a polgárőrséggel 

és a társszervekkel. Ez a sike-
rek záloga, tette hozzá. – Ta-
valy 680 millió forintot költöt-
tünk a rendészet működésére, 
a bérekre. Minden évben fej-
lesztünk, új tevékenységeket 
vezetünk be, fejlesztjük az inf-
rastruktúrát. Épül a térfigye-
lőkamera-rendszer gerinchá-
lózata valamint a műveleti 
központ. Ezekkel tovább erő-
sítjük a közbiztonságot.

Miskolc polgármestere be-
jelentette: az önkormányza-
ti rendészetnél bevezetik az 
életpályamodellt, ami a mun-
katársak számára magasabb 
alapfizetést, látható előreme-
netelt, illetve teljesítményará-
nyos bérkiegészítést is jelent. – 
Egy újabb nagy lépést teszünk 
abba az irányba, hogy Miskolc 
legyen hazánk legbiztonságo-
sabb városa – hangsúlyozta 
Kriza Ákos.

Életpályamodellt vezetnek be az önkormányzati rendészetnél

A LUFTHANSA MÁR MISKOLCON TOBOROZZA  
A DOLGOZÓKAT

Kriza Ákos: a rendszerváltozás óta eltelt közel 30 év legnagyobb  
egyösszegű beruházása valósul meg az északi mechatronikai ipari parkban

– A „Lufthansa járata megérkezett Miskolc-
ra”. A rendszerváltozás óta ez lesz az eddigi leg-
nagyobb összegű ipari beruházás a városban, a 
Lufthansa Technik szervizközpontja a város tör-
ténetének eddigi legnagyobb beruházása.

– A mai bejelentés újabb bizonyítéka annak, 
hogy Miskolcra érdemes odafigyelni, a város jól 

sáfárkodott értékeivel. A rendszerváltás veszte-
seiből az elmúlt években az óriásberuházások 
győztesei lettünk. A gazdasági versenyképesség 
terén a megyei jogú városok között az első négy-
ben vagyunk, Miskolc ma már Magyarország 
egyik megkerülhetetlen regionális központjává 
nőtte ki magát. (2019. 02. 21.)

Közlemény: Még egyszer a miskolci repülőtér ügyéről
Tekintettel a miskolci repülőtér ügyében megjelent, a valóság-

nak nem megfelelő, sokszor politikai célzatú nyilatkozatokra, 
szeretnénk egyetértően megerősíteni a néhány nappal ezelőtti 
összegzését eddigi tárgyalásainknak.

E szerint, a miskolci városvezetés a Borsod Megyei Repü-
lőklub elnökével megállapodott abban, hogy - a Repülőklub 
újabb kérésének eleget téve - 2019. november 1-ig, illetve esetle-
ges új befektető jelentkezéséig, a jelenlegi feltételek mellett hasz-
nálhatja a megyei repülőklub a miskolci repülőteret.

Mindezzel párhuzamosan abban is egyetértésre jutottunk, 
hogy a megyei repülőklub megszervezi tevékenységének új hely-
színre való költözését.

Miskolc, 2019. április 17.
Pfliegler Péter, Miskolc Megyei Jogú Város alpolgármestere

Drótos László, a Borsod Megyei Repülőklub elnöke

Miskolci repülőtér
Magasság: 119 m
Pálya mérete: 800x100m
Pálya felülete: fű
Hívójel: Miskolc INFO
Frekvencia: 132,2 MHz
Nem nyilvános repülőtér
Csak nappali VFR repülés 
folytatható
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Ülésezett Miskolc város kép-
viselőtestülete. A napiren-
di pontok között szerepelt a 
2018-as költségvetés zár-
számadása, az időskorúak-
kal foglalkozó civil szerve-
zetek támogatása és okos 
lámpaoszlopok telepítése is.

A zárszámadás vitájánál a Fi-
desz miskolci frakcióvezetője 
úgy fogalmazott: az elmúlt he-
tek legnagyobb bejelentése a 
Lufthansa-beruházás volt, ami 
olyan, mint koronán a gyémánt 
– értékelt Soós Attila a miskolci 
beruházásokról szólva. A mis-
kolci gazdaság szárnyalását ada-
tokkal is alátámasztotta: a mű-
ködési célú bevétel elérte a 43 
milliárd forintot; a teljes bevé-
tel a 82 milliárdot (ez közel 35 
milliárddal több mint a kiadás). 
Tavaly rekordmértékű adóbe-
vételt ért el a város. Folyamato-
sak az építkezések, fejlesztések 
a város gyarapodik, egyre él-
hetőbb. Energetikai beruházá-
sokra, turizmusra, de például 
orvosi rendelőkre, óvodákra is 
jelentős összegeket fordítottak 
tavaly. Megújul a Herman Ottó 
Múzeum, a belváros, elkezdődik 
a miskolctapolcai fürdő második 
ütemének építése – részletezte a 
frakcióvezető. – Minden forint 
azt a célt szolgálja, hogy Miskolc 
újra erős ipari központja legyen 
az országnak – mondta el.

Molnár Péter (Fidesz-KDNP) 
frakcióvezető annak a vélemé-
nyének adott hangot, hogy a 
miskolciak is látják a fejlődést, 
hogy jó a gazdasági irány. A 
város nagyon sokat változott, 
egyre több a munkalehetőség. 
Aki dolgozni szeretne, az tud is. 
A legfontosabb üzenet: a város 
gazdálkodása stabil és kiszá-
mítható. – 2010 óta elmond-
hatjuk: addig nyújtózkodunk, 

amíg a takaró ér – hangoztatta. 
Minden idők legnagyobb helyi 
adóbevételét (15,5 milliárd) érte 
el a város, csak az iparűzési adó-
ból 11 milliárd folyt be. A Luft-
hansa letelepedése azt is üzeni, 
hogy a gazdaságfejlesztés sike-
res, a nagybefektetők számára 
is vonzó. A Lufthansa a közép-
iskolás diákoknak is toborzást 
indít. Fölösleges tehát rémhí-
reket terjeszteni. – mutatott rá. 
– 2018-ra visszanézve, a beru-
házások évét hagytuk magunk 
mögött. Sokat költöttünk a vá-
rosüzemeltetésre is. A rendészet 
685 millió forintot támogatást 
kapott. Óvodák, bölcsődék, or-
vosi rendelők újultak meg. Nőtt 
a városi dolgozók bére. 

Hollósy András (Fidesz-KD-
NP) arra emlékeztetett, a szo-

cialista városvezetés 36 milli-
árdos adósságot hagyott maga 
után, de ezt sikerült konszoli-
dálni. Miskolc több dologban 
élen jár, ilyenek például az okos 
lámpaoszlopok. Szécsényi Mari-
anna (Fidesz-KDNP) hozzátet-
te: Miskolc lesz a legbiztonsá-
gosabb magyar város. A Bartók 
Béla téren felállítandó okos lám-
paoszlopok például Wi-Fivel és 
térfigyelő kamerával is fel van-
nak szerelve, de a mobiltelefo-
nok feltöltésére is alkalmasak 
lesznek. Nagy Ákos (Fidesz-KD-
NP) az önkormányzati ren-
dészet munkáját méltatta, azt 
mondta örül, hogy 900-ra bő-
vül a térfigyelő kamerák száma 
Miskolcon.

Badány Lajos (Jobbik) frakció-
vezető szerint kiszolgáltatottak 

vagyunk a központi költségve-
tésnek és 2020-ra drasztikusan 
visszaeshetnek a beruházások 
a források elapadása miatt. Ör-
vendetes ellenben, hogy nőttek 
az adóbevételek. A bérszínvonal 
emelkedését szeretné, ami sze-
rinte elmarad az ország más ré-
szeitől.

Kovács László (Fidesz-KD-
NP) aláhúzta: az önkormányzat 
egyedülálló nyugdíjas progra-
mot működtet és az Idősek Ta-
nácsa által is támogatja a szépko-
rúakat. A nyugdíjas kluboknak 
50-50 ezer forintot adnak. A Má-
tyás király utcai Idősek Házát és 
az Ezüsthíd Otthont még idén 
felújítják. A több mint félszáz 
lakó a Szent Hedvig Otthonba 
kerül. Deák-Bárdos Mihály (Fi-
desz-KDNP) kiemelte, a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálatnak fon-
tos szerepe van a társadalmi fel-
zárkóztatásban, így támogatja, 
hogy a Lyukói Közösségi Házat 
továbbra is térítésmentesen hasz-
nálhassák. 

Molnár Péter (Fidesz-KDNP) 
hozzátette: a politikai családjuk 
számára kiemelten fontosak az 
idősek, ezt bizonyítja az évek óta 
sikeres Salkaházi Program, amit 
az ellenzék olcsó kampányfogás-
nak titulált. 

STABIL ÉS KISZÁMÍTHATÓ  
MISKOLC GAZDÁLKODÁSANyugdíjas szervezetek kép-

viselőivel találkoztak a város 
vezetői a városháza díszter-
mében.

A nyugdíjas tanács éven-
te kétszer ülésezik. Ezeken a 
találkozókon számos kérdést 
felvetnek a nyugdíjasok és itt 
kapnak tájékoztatást az ak-
tuális eseményekről is. Kriza 
Ákos köszöntőjében úgy fo-
galmazott: „A legfontosabb 
feladat, hogy közösséget épít-
sünk.” A polgármester bizto-
sította az összegyűlt klubveze-
tőket arról, hogy a Salkaházi 
Sára Programsorozat 2019-
ben is folytatódik és idén is 
rendelkezésükre áll évi 50 ezer 
forint támogatás klubonként.

Kiss János, alpolgármester, 
az Idősek Tanácsának elnö-
ke felidézte a Salkaházi Prog-
ramsorozat kínálatait, fel-
hívva a figyelmet arra, hogy 
a program 5 évvel ezelőtt in-
dult. – Eddig is igyekeztünk 
és ezután is arra fogunk töre-
kedni, hogy olyan programok 
kerüljenek be a sorozatba, me-
lyek egyértelmű üzenete: jó 

Miskolcon nyugdíjasnak len-
ni – emelte ki. Ennek a gon-
dolkodásnak a jegyében jött 
létre az Idősek Tanácsa Mis-
kolcon, ami megpróbál olyan 
célokat kitűzni, amelyek a Sal-
kaházi programban nem sze-
repeltek. – Így az Idősek Ta-
nácsa az egészségmegőrzésre 
és az önképzésre koncentrál 
– hangoztatta, felidézve az 
„Imádok élni” Ki mit tud?-ot, 
ahol több mint ötven indultak 
el és tizenketten jutottak be a 
május 2-ai döntőbe.

– Hogy mennyire megy a 
híre a Salkaházi Sára Prog-
ramnak? – vetette fel Soós At-
tila, frakcióvezető. Példaként 
említi Szikszót és Székesfe-
hérvárt, ahol a miskolci min-
tára már elindult egy hasonló 
kezdeményezés. Soós Attila 
arról is szólt, azért csinálják, 
mert egyrészt értékrendként 
azt tanulták, hogy adjanak 
vissza mindabból, amit ők is 
kaptak. Másrészt azért, mert 
hisznek abban, hogy ennek 
a plusz munkának van egy 
olyan ereje, ami mással nem 
pótolható.

Újra összeült  
a nyugdíjas tanács

Négy ország – Lengyelország, 
Szlovákia, Románia Ukrajna 
– kamaráinak vezetőit látta 
vendégül a BOKIK Miskol-
con, hogy a Kárpáti Kama-
rák Szövetségének jelenlegi 
helyzetéről, feladatairól tár-
gyaljanak.

Bihall Tamás, a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Iparkama-
ra elnöke elmondta, huszonöt 
éve kezdeményezték a Kárpáti 
Kamarák Szövetségének meg-
alakulását. – Célunk az volt, 
hogy a mi régiónk vállalkozá-

sai és a határmenti területek 
vállalkozásai fejlesszék üzle-
ti kapcsolataikat. Úgy látom, 
hogy ebben gazdasági poten-
ciál van főleg a kereskedelem 
területén, és el is értünk si-
kereket. Örülök annak, hogy 
a partner kamarák elnökei 
egyöntetűen úgy látják, hogy 
ezt folytatni kell. A munka 
szervezettségét a digitalizációs 
élethez való alkalmazkodással 
is lehet javítani. Remélem, va-
lamennyi vállalkozás számára 
eredményeket fog hozni elha-
tározásunk – hangsúlyozta az 

elnök. A résztvevők örültek a 
lehetőségnek, hogy megbeszél-
hetik az együttműködés továb-
bi menetét. Az alapító tagok 
között szerepelt Szlovákia, Uk-
rajna, Románia és Lengyelor-
szág egy-egy iparkamarája, az-
óta más megyék iparkamarái 
is csatlakoztak a szövetséghez. 
Az eltelt idő alatt a tagok több 
közös rendezvényt szerveztek 
a területükön működő vállal-
kozásoknak: ide sorolhatók az 
Ungvári Kontakt Napok vagy 
a különböző kétoldalú rendez-
vények, találkozók.

 A Miskolci Szakképzési 
Centrum az idei szakmák 
éjszakáján 15 tagintéz-
ményében várta az ér-
deklődőket. Az esemény 
célja a különböző szak-
mák népszerűsítése és a 
szakmunka presztízsének 
növelése volt. A résztvevők 
élményalapon ismerked-
hettek meg a szakmákkal 
és a képzéseket folytató in-
tézményekkel.

Az esemény megnyitóján 
Bihall Tamás, a B.-A.-Z. Me-
gyei Kereskedelmi és Iparka-
mara elnöke elmondta, „ma 
a szakemberek jó módban 
élhetnek”, ha jól dolgoznak 
és jó szakmát választanak. – 
Egy jó szakmaválasztás egy 
jó irány az életben. Vannak 
hiányszakmák, de az újabb 
ipari forradalom, a digitali-
záció, a gazdaság átalakulá-
sa is megfontolt döntésre int. 
A szakképzés is megújuláson 
megy át, a kamara pedig azt 
az álláspontot képviseli, hogy 
a gazdaság igényeihez kell iga-
zodni – hangsúlyozta a kama-
rai elnök.

A Miskolci SZC Kandó Kál-
mán Informatikai Szakgim-

náziumában mások mellett a 
Joyson Safety Systems Hun-
gary Kft. is képviseltette ma-
gát. Szekeres Áron HR-veze-
tő elmondta, a Kandóban – a 
támogatásukkal – nemcsak 
szakmát, hanem karriert és 
jövőt is kapnak a diákok.

Emlékeztetett: a Kandó 
Lego robotika csapata indult 
a 2018-19-es First Lego Le-
ague versenyen, a cég a ver-
senyre való felkészülésben is 
segítette a diákokat, de a 2019-
20-as tanévben is támogat-
ja a robotika csapatot, ehhez 
tárgyi eszközöket – speciális 
Lego-készletet, szenzorokat, 
akkumulátorokat – és szak-
mai segítséget is biztosít. A 

Kandó 16 tanulója vesz részt 
ebben a tanévben duális kép-
zésben a Joysonnál. A cégnek 
több partneriskolája is van 
Miskolcon, a tanulók gyakor-
latorientált duális képzése ér-
dekében működnek együtt.

Baghyné Urbán Ilona tag-
intézmény-vezető arról szólt, 
hogy informatikai és villa-
mosipari-elektronikai ága-
zatban képeznek diákokat, 
szeptembertől pedig meghir-
detik a távközlési ágazatot is. 
– Iskolánk hét helyszínen, la-
borokban fogadja a látogató-
kat, mások mellett például a 
Lego-robotok programozásá-
val is megismerkedhetnek – 
sorolta.

SZAKMÁK ÉJSZAKÁJA MISKOLCON ISMegerősítették az együttműködést

TAVASZI  
NAGYTAKARÍTÁS

Összesöprik a téli szóróanyagot. Összeszedik a szemetet. Elszállítják az illegális hulladékot. Ahol kell 
lemossák az utcabútorokat. A Selyemrét után a Szentpéteri kapuban folytatódott a tavaszi nagytaka-
rítás. A jövő héten már a Kisavas és Hidegsor következik. A Városgazda csaknem 100 millió forintot költ 
arra, hogy a várost tisztává varázsolja.

Hubay György a Fidesz-KDNP országgyűlési kép-
viselője fogadóórát tart 2019. április 24-én (szerdán) 
17:00 órától, a Miskolc Széchenyi út 94 szám alatt 
található irodájában.

LAKOSSÁGI FOGADÓÓRA
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A Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat Egyesület mega-
lapításának harmincadik 
évfordulóját ünnepelte 
a polgármesteri hivatal 
dísztermében. Az ünnep-
ség végén kitüntetéseket 
osztottak ki a munkájuk-
ban kiemelkedően dolgo-
zóknak.

A Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat egész Magyarország, 
és ezzel Miskolc egyik meg-
határozó szociális szervezete 
is, mondta el köszöntőjében 
Kiss János, alpolgármester, 
hozzátéve, hogy küldetésük a 
szegények, betegek, elesettek 
és rászorultak segítése és gyá-
molítása. – A bajban lévő em-
ber kiszolgáltatottsága és véd-
telensége bár szívbe markoló, 
azonban az elesett ember sok-
szor mégis egyedül marad, 
különösen akkor, amikor 
leginkább támaszra szorul-
na – hangsúlyozta Kiss János. 
– Lehet szegénység pénzben, 
szeretetben és egészségben 

egyaránt. A civilizációnk, a 
humanizmusunk és a keresz-
ténységünk értékparancsa 
az, hogy megtaláljuk ezeket 
a bajba került embertársain-
kat, nyújtsunk feléjük kezet és 
mentsük ki őket a magányból 
és a reménytelenségből - fo-
galmazott a politikus.

Vecsei Miklós, a Máltai Sze-
retetszolgálat alelnöke feli-
dézte alapító elnökük szavait: 
a kereszténység nem elmé-
let, hanem gyakorlat. – Azt is 
mondta, hogy a szeretet sok 
bűnt eltakar, valamint azt, 
hogy kockázatvállalás nélkül 
nincsen fejlődés. Ez a leg-
utóbbi igazolódott is az éle-
tünkben. Ha visszatekintünk 
erre a harminc évre, meg-
állapíthatjuk, hogy valóban 
határkövek mentén jutot-
tunk előre és hihetetlen ne-
hézségeket vállaltunk fel. A 
jövőben sem érdemes másra 
szánni az életünket, mint se-
gíteni ott, ahol nagy hiányok 
vannak – fogalmazott az al-
elnök. 

Nagy Zsuzsanna az Apor 
Vilmos emlékérem bronz fo-
kozatát kapta, tizennyolc éve 
tevékenykedik a szeretetszol-
gálatnál. Szerinte a kitüntetés 
nemcsak róla szól, hanem a 
csapatáról is, akikkel együtt 
dolgozik a Miskolci Máltai 
Játszótéren intézményveze-
tőként. – Én ezt hivatásnak 
tartom, nem munkának, az 
azonban mindig jól esik az 
embernek, ha elismerik, amit 
csinál. 

Ez a tevékenység azt jelen-
ti nekem, hogy a gyerekeket 
boldoggá tudtam tenni. A mi 
hivatásunk gyümölcse nem 
mérhető számokban, inkább 
abban mérhető, hogy a ki-
csik elégedetten térnek haza 
és gondolnak vissza a velünk 
megélt élményekre – nyilat-
kozta Nagy Zsuzsanna.

Az éhezés nem ismeri az év-
szakot szlogennel hirdettek 
tavaszi élelmiszergyűjtést áp-
rilis elején a Miskolci Egyete-
men. Jótékonysági kampány-
nyal a Magyar Vöröskereszt 
megyei szervezete arra hívta 
fel a figyelmet, hogy a rászo-
rulókra nem csak karácsony-
kor, hanem az év minden 
napján figyelni kell. 

Minden eddiginél jobb 
eredménnyel zárult a Mis-
kolci Egyetemen tartott élel-
miszergyűjtés, amit a Cam-
puson működő „Egyetemek 
harca az éhezés ellen” nem-

zetközi mozgalom helyi cso-
portja rendezett a Magyar 
Vöröskereszt megyei szer-
vezetével együtt. A korábbi 
legeredményesebb akciójuk-
hoz képest is három és félszer 
több tartós élelmiszert gyűj-
töttek ezúttal össze az egyete-
misták. A 667,5 kg tartós élel-

miszert – a szintén összegyűlt 
közel negyven ezer forintból 
megvásárolt liszttel, cukorral, 
tésztával, olajjal együtt – hús-
vét előtt már szét is osztotta a 
humanitárius szervezet a rá-
szoruló családok és egyedül-
álló idősek között segélyké-
relmek alapján.

Kitárultak a MIHŐ Kft. kapui pénteken, a biomassza fű-
tőművet és a távfelügyeleti rendszert is bárki megnézhette 
a távhőszolgáltatás napján. A MIHŐ idén ünnepli fennál-
lásának 50. évfordulóját. A környezetbarát és országosan is 
elismert miskolci távfűtés ma már több mint 31 ezer ház-
tartásba és ezer intézményhez jut el. Idén pedig a Miskolci 
Nemzeti Színház is távhőre csatlakozik.

Az izgalmas kalandtúra a 
PannErgy Nyrt. Tatár úti hő-
központjában kezdődött, ahol 
Magyarország legnagyobb táv-
fűtési célú geotermikus pro-
jektjéről hallgathattak meg egy 
előadást az érdeklődők. Majd 
az MVM MIFŰ Miskolci Fű-
tőerőmű megtekintése kö-
vetkezett. Itt mások mellett a 
Miskolci Egyetem hallgatói, 
valamint a bodrogkeresztúri 
általános iskola és a Miskol-
ci SZC Kós Károly Építőipari 
Szakgimnáziumának diákjai 
voltak jelen. Aztán követke-
zett egy újabb helyszín, a Bio-
energy-Miskolc Kft., ahol a 
biofűtésről és a zöldenergiáról 
tájékoztattak.

Az 50 éves szolgáltatót már a 
telephelyén a szomszédos óvo-
dából érkező gyerekek köszön-
tötték elsőként. Ahogy a MIHŐ, 
úgy a Mesevár óvoda is a környe-
zetvédelemre építi programjait.

A két intézmény évek óta 
szoros kapcsolatot ápol. Mezei 
Etelka tagóvodavezető érdek-
lődésünkre elmondta, együtt 
kialakítottak például egy kis-
kertet – ezt egyébként le is 
rajzolta az egyik gyermek a 
korábban meghirdetett pályá-
zatra –, a vállalattal való kap-
csolat tehát természetes az 
óvodásoknak.

A picik idén is rajzokkal me-
séltek a miskolci távhőszolgál-
tatásról, a legjobban sikerült 

alkotásokat díjazták is. De az 
óvoda is több játékkal és aján-
dékkal gazdagodott.

A program második részé-
ben az általános és középis-
kolás diákok, egyetemisták a 
hőszolgáltatás rejtelmeibe te-
kinthettek be. Például a faaprí-
tékkal való fűtési módot csak-
nem száz iskolás és érdeklődő 

ismerhette meg a távhőszol-
gáltatás napján. Petőné Tóth 
Csilla, a bodrogkeresztúri Eöt-
vös József Általános Iskola bio-
lógia-fizika-technika szakos 
tanára elmondta, nagyon örült 
a lehetőségnek. – Gyakorlati-
lag minden természetismereti 
órán beszélünk az itt látottak-
ról, megmutatjuk a digitális 
táblákon a megújuló energi-
ák felhasználását, de gyakor-
latban, testközelből még sike-
rült a gyerekeknek megnézni 
ezeket a dolgokat. Amikor 
kijöhetnek és a mindenna-
pi életben láthatják a gyakor-
lati részét ezeknek az elmé-

letben elővezetett dolgoknak, 
akkor az mindennél többet ér 
– emelte ki.

Az országos hírű távfelügye-
leti rendszer kulisszatitkaiba 
is bepillantást nyerhettek az 
iskolások. Innen felügyelik a 
szakemberek a több mint 90 
kilométernyi vezetéken futó 
miskolci hőszolgáltatást.

A távhőszolgáltatás nap-
ja mellett mást is ünnepel a 
MIHŐ: 50 évvel ezelőtt alapí-
tották a céget. Idén több prog-
rammal is az elmúlt évek ered-
ményeire hívják fel a figyelmet. 
– Mostanra az ország kiemel-
kedő, elismert távhőszolgálta-

tója vagyunk – hangsúlyozta 
Nyíri László ügyvezető. – Első-
sorban azért, mert zöldenergi-
ával dolgozunk, a bebocsátott, 
illetve igénybe vett hőenergia 
több mint 50 százaléka zölde-
nergia. Ez országosan is egye-

dülálló. Ma már több mint 31 
ezer lakossági fogyasztóhoz 
és ezer intézményhez jut el a 
környezetbarát miskolci táv-
hő. Idén pedig új belépőként 
a Miskolci Nemzeti Színház is 
csatlakozik a rendszerhez.

A természet mellett az Erzsé-
bet térre kipakolt pavilonok 
is virágba borultak a rendha-
gyó módon, a hónap második 
vasárnapján megrendezett 
Miskolci Termelői Napon. 

A rózsaszínben pompázó fák 
alatt bevásárolhatott minden 
háziasszony a helyi termelőktől 
az ünnepre, míg csemetéje sze-
mélyesen is kívánhatott a hús-
véti nyuszitól. A színes húsvéti 
programok között állatsimoga-
tó, kreatív foglalkozás és az óri-
ás társasjáték mellett az óriás 
kirakó is várta a kilátogatókat.

A hónap harmadik vasár-
napja idén húsvétra esik, ezért 
a szervezők úgy gondolták, áp-

rilisban kivételesen a második 
vasárnap tartják meg a Miskol-
ci Termelői Napot, ami mindig 
nagy népszerűségnek örvend. 
Ez nem csoda, hiszen beszerez-
hető itt a legínycsiklandóbb illa-
tú húskészítmény, a legédesebb 
méz, sőt, még vasbor is kapható 
a házi készítésű szörpök mellett.

Többféle édességes pavilon 
csábította a gyerekeket, akár 
kóstolót is kínálva a vásárlók-

nak. Az íncsiklandó falatok 
mellett kisebb lakberendezé-
si tárgyak és ünnepi díszek is 
megtalálhatóak a vásárban. Vi-
rágvasárnap az alkalomhoz il-
lően számos anyagból készített 
virágdísz állt a rendelkezésre. 
Így gyönyörködött a szem a 
selyem és a színes harisnyából 
készült virágokban, amik élő 
társaikat hazudtolták meg élet-
hűségükkel.

ÖTVENÉVES A MISKOLCI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

Harminc év a szeretet  
és a szolgálat jegyében

ÉLELMISZERGYŰJTÉS  
AZ EGYETEMEN

Virágba borult a Miskolci 
Termelői Nap



8 millió forintból újult meg 
a Jókai lakótelep kosárlabda-
pályája. Korszerűbb, moder-
nebb és a hivatalos B33-as 
pálya szabványméreteinek 
megfelelő lett a pálya, amit 
hétfő délután edzéssel avat-
tak fel a Miskolci Sportiskola 
ifjú tehetségei.

Edzéssel avatták fel a Jókai 
lakótelep kosárlabdapályáját, 
mely a Miskolci Sportiskola 
edzésein kívül a lakótelep fia-
taljai számára biztosít gyakor-
lási lehetőséget. Április 23-ától, 
keddenként a MEAFC egyik 

edzője nyílt edzéseket tart 
majd az új pályán – 17 órától 
18 óráig, ingyenesen – azok 
számára, akiket érdekel ez a 
sportág, és szeretnének egy 
profitól tanulni – tudtuk meg 
Kiss János alpolgármestertől, 
aki hozzátette: így a lakótelep 
fiataljai megismerkedhetnek 
a sport szépségeivel és ráhan-
golódhatnak a kosárlabdára az 
új, 8 millió forintból felújított 
pályán.

– A sportból egészség, csapat-
szellem és közösség lesz – emel-
te ki a sport népszerűsítésének 
fontosságát az alpolgármester. 

– Ez egy hivatalos szabványmé-
retnek megfelelő B33-as pálya. 
Magyarország pedig a B33-ban 
a világ élmezőnyében van, így 
minden lehetőséget meg kell te-
remtenünk az utánpótlás-neve-
lésre – hangsúlyozta.

Korábban itt egy aszfaltozott 
pálya volt, ami egyszerre töl-
tötte be a kosár- és a focipálya 
funkcióját. Ezt felújították, új, 
műanyag borítással fedték be, és 
egy új plexipalánkot is felszerel-
tek. – Képviselői keretemből én 
is támogattam ennek a „sport-
szigetnek” a megalkotását: a 
pálya melletti pingpongasztalt 
átcsiszoltattuk, felújíttattuk, és 
kültéri hálót helyeztettünk el 
rajta – részletezte.

Ez a második ilyen beruhá-
zás, ami a közelmúltban Kiss 
János alpolgármester körzeté-
ben valósult meg: már a Bár-
sony János úton is korszerű ko-
sárlabdapálya várja a sportolni 
vágyókat. „Kötelezettségünk 
infrastruktúrát fejlesztenünk, 
amikor a sport népszerűsítése 
a célunk, mert a szépen felújí-
tott pályák vonzzák be a fiata-
lokat” – hangoztatta az alpol-
gármester.

A Jókai lakótelep kosárlab-
dapályájának felújítása 8 mil-
lió forintból valósult meg a 
Kosárlabda Szövetség támo-
gatásával. A pálya felújítására 
nyert pályázatot pedig a Mis-
kolci Sportiskola nyerte el.

Április 15-e elmúlt, de az 
Országos Meteorológiai Szol-
gálat előrejelzése alapján a kö-
vetkező napokban 10°C alatt 
marad a napi középhőmér-
séklet Miskolcon. Az alacsony 
napi középhőmérséklet, a hi-
deg hajnalok és éjszakák in-
dokolttá teszik a szakaszos 
fűtésszolgáltatást. Ez a tava-
szi időszakban jellemző mo-

dern távfűtési forma, amikor 
napközben, ha felmelegszik 
az idő, a fűtésszabályozó au-
tomatika lekapcsol, ilyenkor 
lehűlnek a radiátorok. Az esti, 
éjszakai órák előtt visszakap-
csol az automatika és felme-
legíti a radiátorokat. Az elő-
rejelzések alapján várhatóan 
húsvét utánig tart a távfűtést 
Miskolcon.

Csak a matricával ellátott kukákat ürí-
ti április 21-től a BMH. A matricán lévő 
szám mutatja ugyanis, hogy mekkora sze-
méttárolót használ a tulajdonos és hogy 
jogosult-e a használatra. 

Április 12-én postai úton megküldték a 
sorszámozott azonosító matricákat, melyeket 
április 21-ig szükséges felragasztani a vegyes 
hulladékgyűjtő edényzetekre.

A matricázásba bevont utcák: Ady Endre 
utca, Arany János utca, Bartók Béla utca, Corvin 
utca, Dayka Gábor utca, Deák Ferenc tér, Dér-
né utca, Dózsa György út, Dr. Antall József park, 
Egressy Béni tér, Európa tér, Horváth Lajos utca, 
Hősök tere, Hunyadi János utca, Kálvin János 
utca, Kandia utca, Kazinczy Ferenc utca, Kele-
men Didák utca, Kis-Hunyad utca, Kossuth La-
jos utca, Madarász Viktor utca, Nagy Imre utca, 
Palóczy László utca, Patak utca, Petőfi Sándor 
utca, Rákóczi Ferenc utca, Régiposta utca, Szé-

chenyi István út, Szemere kert, Szent Erzsébet 
sétány, Szentpáli utca, Szűcs Sámuel utca, Szűcs 
Sándor utca, Városház tér.

Amennyiben kérdése merül fel, illetve a felso-
rolt utcák valamelyikében rendelkezik ingatlan-
nal mégsem kapott matricát, a BMH ügyfélszol-
gálata az alábbi elérhetőségeken áll rendelkezésre: 
BMH Nonprofit Kft., telefonszám: +36 21 3500 
111; e-mail cím: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.
hu; levelezési cím: 3510 Miskolc, Pf. 583.

A József Úti Óvoda Brun-
szvik Teréz Tagóvodája 
névadóját ünnepelte, mint 
minden évben a hagyomá-
nyoknak megfelelően. A fel-
lépők között korábban ide 
járó gyermekek is voltak a 
mostani ovisokon kívül.

Az intézmény a Fazekas 
Utcai Általános Iskola és a 
Gyarmati Dezső Sport Álta-
lános Iskola tanulóival együtt 
ünnepelte névadójának, 
Brunszvik Teréznek napját. 
Az óvodában kiemelt szere-
pe van a mozgásfejlesztés-
nek, így innen egyre többen 
mennek tovább a szomszé-

dos sportiskolába. Itt ápolják 
a hagyományokat, de a moz-
gás megszerettetése is ugyan-
ilyen fontos.

A Brunszvik Teréz Tagó-
vodába mintegy százhúsz 
gyermek jár. Évente az iskolát 
kezdő gyerekek közül csak-

nem tízen kezdik meg isko-
lai fejlesztésüket a Gyarmati 
Dezső sport tagozatos Álta-
lános Iskolában, amivel kivá-
ló kapcsolatot ápol az óvoda. 
Csakúgy, mint a Fazekas Utcai 
Általános Iskolával, ahol a ze-
nei képzés kap fő hangsúlyt.

Már postázták a matricákat
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Felavatták a Jókai lakótelep felújított 
kosárlabdapályáját

Alacsony napi 
középhőmérséklet, 
szakaszos fűtés

Brunszvik-napot tartottak 
az óvodában

Tágas beltér, kifinomult stí-
lus és az ikonikus „M” betű 
minden ajándéktárgyon – 
megújult a Tourinform Iro-
da és kínálata. 

Modern, kifinomult és tágas 
belteret kapott a miskolci Tour-
inform Iroda. Miskolc új arcula-
ta tükröződik vissza – nem csu-
pán a kirakat felületéről, de – a 
belvárosi iroda minden szegleté-
ből. Azonban nem változott meg 
minden: a kimagasló hozzáértés 

és a Miskolc iránti elhivatottság 
maradt, sőt a nyitvatartási rend-
ben sem történt változás.

Miskolc új arculata beköl-
tözött az irodába

Már a bejárat felett 3D-s, éjsza-
ka világító, forgó „M” betű jelzi a 
Miskolcra érkező turisták számá-
ra, hogy ha a város Tourinform 
Irodáját keresik – a helyet, ahol 
garantáltan jó idegenvezetőt, 
miskolci rendezvények belépője-
gyeit, Miskolc Pass kártyát, térké-

peket, kiadványokat kap az em-
ber –, akkor jó helyen járnak. Az 
egész iroda az új arculatnak meg-
felelő színekbe öltözött: a pult, a 
bútorok és a falak is ezt hirdetik. 
Mi több, az ajándéktárgyak –, 
amelyeket minden Miskolcra lá-
togató vagy Miskolcért rajongó 
bármikor beszerezhet a Tourin-
form Irodában – is zöld, „M” be-
tűs köntösbe 
öltöztek.

A Mis-
kolc bolt 
kínálata be-
költözött a 
Tourinform 
I r o d á b a 
( m o n d o m 
ezt azok-
nak, akik 
erről az in-
fóról lema-
radtak volna). Tehát nem kell 
megijedni, vannak „miskolci-
kumok”, sőt, egyre több tárgy 
hordozza magában a város 
lüktetését. Ezeket a tárgya-
kat pedig bárki beszerezheti, 

ha a főut-
ca Tourin-
form Irodá-
ja felé veszi 
az irányt, és 
büszkén vi-
selheti ma-
gán, vagy a 
táskájában 

magával hordhatja a minden-
napokban. Nem kell ahhoz 
turistának lennünk a saját vá-
rosunkban, hogy egy Mis-
kolc-logós pendrive lapuljon a 
laptoptáskánkban, vagy, hogy 

egy ikonikus „M” betűvel ellá-
tott bögréből szürcsöljük reg-
gelente a kávét a melóban. 

Az arculatnak megfelelően sok 
klassz ajándéktárgy készült: férfi, 
női és gyermek ruhák, bögre, 
pendrive, powerbank, hűtőmág-
nes, kulcstartó, füzet. Minden-
ki megtalálhatja a saját kedven-
cét, amelyet magával vinne, vagy 
magán viselne nap mint nap, de 
ajándéknak is tökéletes. Sőt, Fa-
cebook nyereményjátékot is in-
dított a megújult iroda: április 
22. és május 1. között kisorsolnak 

egy csomagot, amely tartalmaz-
za az új Miskolc-logós terméke-
ket, valamint egy 10 ezer forintos 
Zip’s utalványt is. A részletekért 
keresse a Hello Miskolc Face-
book-oldalát vagy (ami szerin-
tem a legjobb módszer) sétáljon 
be a Tourinform Irodába. Így vé-
gigpásztázhatja a kínálatot is és 
találkozhat az iroda örökké mo-
solygós és Miskolc iránt elhiva-
tott munkatársaival. 

Na, kinek van már miskolcos 
pólója?

MUNTYÁN BERNADETT

Megújult a Tourinform Iroda
MODERN, KIFINOMULT, MISKOLCI 



A miskolci polgárság is-
mét sokat tehet azért, hogy 
a templom megújuljon a 
helyiek, valamint a bel- és 
külföldi látogatók nagy 
örömére.

Az egyházközség és a mis-
kolci önkormányzat közösen 
212 millió forintot nyert Mis-
kolc legrégebbi templomának 
turisztikai célú felújítására, fej-
lesztésére. Ezt 10 millió forint-
tal egészíti ki a Tiszáninneni 
Református Egyházkerület. 

A pénzből felújítják a 
templom tetejét és egy bel-
ső lépcsőt is építenek, hogy 
a turisták megtekinthessék 
a műemlék tetőszerkezetét. 
Helyreállítják az ereszcsator-
nát és a legfontosabb statikai 
munkákat is elvégzik. A köz-
akadozásból további javítá-
sokra kerülhet sor. 

A pályázaton nyert pénz-
ből nem futja például a csa-
padékvíz elvezetésére, a 
balesetveszélyes külső lép-
csősorok helyreállítására, va-
lamint az elektromos rend-
szer felújítására. 

A közadakozásból elsősor-
ban ezeket a munkákat sze-

retnék fedezni. Az építést idén 
májusban kezdik. Ezért a Kri-
za Ákos, Miskolc polgármeste-
rének fővédnöksége alatt álló, 
szélesebb körű közadakozást is 
ezekben a hónapokban tartják. 

A Miskolc-Avasi Refor-
mátus Egyházközség április 
26-án, pénteken este 6 órá-
tól jótékonysági estet szer-
vez a Népkerti Vigadóba. A 
jótékonysági esten – mely-
nek fővédnöke Csöbör Kata-
lin országgyűlési képviselő, 
Pfliegler Péter, Miskolc al-
polgármestere valamint Cso-
mós József, a Tiszáninneni 
Református Egyházkerület 
püspöke – fellép a Miskolc 
Dixieland Band, a Reményi 
Ede Kamarazenekar és a Mis-
kolc-Diósgyőri Református 
Általános Iskola énekkara. 

A szervezők hangsúlyoz-
zák: a templom felújítása nem-
csak a református gyülekezet, 
de a város közössége számá-

ra is komoly jelentőséggel bír! 
Az avasi református templom 
egész Miskolc közössége szá-
mára fontos és jelentős törté-
nelmi-építészeti örökség, ki-
emelkedő műemlék-együttes 
a mellette található harangto-
ronnyal és temetővel. Miskolc 
büszke lehet turisztikai szem-
pontból is fontos emblemati-
kus épületére.

Nem példa nélküli, hogy az 
itt élő polgárok összefognak 
egy jó ügy érdekében: a 15. szá-
zadban a város polgárságának 
adományai is hozzájárultak a 
gótikus templom felépítéséhez. 

Nem egészen 100 évvel ké-
sőbb ugyancsak a város la-
kóinak erőfeszítésével 20 év 
alatt épült ujjá a templom 
az 1544-es tűzvészt követő-
en. Ezt a hagyományt eleve-
níti fel most a Miskolc-Ava-
si Református Egyházközség. 
A közadakozással a templom 
újbóli felújítását segíthetjük.

Juhász Ferenc római ka-
tolikus plébános húsvéti 
gondolatai

Gyerekkoromban két üdvöz-
letet szoktunk kapni és külde-
ni. Egyet karácsonyra és egyet 
húsvétra. Karácsonykor min-
dig több volt az üzenetváltás, 
mint húsvétkor. Húsvéti üd-
vözletet valójában csak vallá-
sos ismerőseinknek küldtünk, 
és tőlük is kaptunk. Mert hát 
mit is írhattak volna a Krisz-
tus feltámadását ábrázoló üd-
vözlőlapra a nem vallásosak? 
Később nyuszi került a lapok-
ra – így már mehetett minden-
kinek. Amikor sajnáljuk, hogy 
Európa keresztény gyökerei el-
tűnnek, akkor ebben azért ott 
van a mi gyakorlatunk is.

Manapság gyakrabban emle-
getjük ismét a keresztény Ma-
gyarországot. A kérdés már 
most az, hogy a keresztény Ma-
gyarország alatt keresztény esz-
mét, keresztény kultúrát értünk, 
vagy pedig az állítás egyfajta val-
lási meggyőződés kifejeződése 
is? Talán nem ünneprontás így a 
húsvéti gondolatok közé behoz-
ni ezt a dilemmámat. Mert ha a 
keresztény Magyarország csu-
pán egyfajta kultúra, vagy kul-
turális színezet és nem hitval-
lás – akkor olyan az egész, mint 
amikor a gleccserekben több 

millió éves jégbezárt fosszíliát 
találnak, amit óvatosan kiemel-
nek és tovább hibernálnak mes-
terséges körülmények között. A 
gyönyörűséget ugyanis csak jég-
bezárt, szorító ölelés őrzi meg.

A húsvét ennek a fordított-
ja. A csoda, ahogy tavaszi olva-
dáskor élni kezd a világ. Krisz-
tus feltámadása a halálból azt 
jelenti, hogy nem zárja ma-
gába sír, bár megölték ugyan, 
de feltámadt és él. Keresztény 
Magyarországról akkor be-
szélhetünk, ha nem zárkózunk 
magunkba, hiszünk a feltáma-
dásban és engedjük kiolvadni 
szívünket.

Hangóné Birtha Melinda 
református lelkész húsvé-
ti gondolatai

Az avasi temető kapujában 
álltam, a város felől a szoká-
sos hétköznapi forgalom zaja 
hallatszott, aztán elindultam a 
lépcsőkön és a régi kövek me-
sélni kezdtek. Családról, hit-
ről, foglalkozásról, harcokról 
és küzdelmekről, táncról és ze-
néről, szóval az életről. A kö-
vek között járva nem a múlan-
dóság szomorúságát, hanem 
valami egészen mást éreztem 
meg. Elevenséget, lüktetést, 
folytatást. Az élet örökkévaló-
ságát!

Mert húsvétkor a Jézus sír-
ját lezáró kő elhengeríttetett 
és angyal hirdette: nincs itt! 
Hogyan is maradhatott vol-
na az Élet Ura egy kővel lezárt 
sírboltban? Neki az élettel, az 
élőkkel van dolga. Hiszen Ő 
maga az ÉLET!

Ezért nem találják ma sokan 
Jézust. Keresik az emlékét, ke-
resik a sírját, keresik a régmúlt 
időkben, de Ő nincs ott! Ő ma 
is él! Szeretetével ma is átölel, 

bátorító szavával ma is erőt ad, 
vigasztaló szavával könnyeket 
szárít fel. Milyen sokan vágy-
nak rá, és milyen sokan keresik 
 rossz helyen. Nincs itt! Akkor, 
azon az első húsvét hajnalon is 
rossz helyen keresték. Ott, ahol 
ők gondolták. A halálban. De 
Jézust csak az élők között ke-
reshetjük! Személyes találko-
zást készít nekünk. Hogy hol 
és hogyan? Nem tudom. De 

bárhol és bármikor megszó-
líthat. Ahogyan megtette ezt 
a hitetlenkedő tanítványok-
kal és azóta sokakkal. Velem 
is. Szólt, amikor örömöt adott 
és akkor is Ő szólt, amikor a 
halál elragadta, akiket szeret-
tem. Bizonyságot adott, hogy 
nála minden elvégeztetett és 
elrendeltetett. Hogy a „nincs 
itt” nem azt jelenti, hogy nincs 
is. Pedig milyen sokszor össze-
téveszti ezt a kettőt az ember. 
Boldogok, akik nem látnak és 
hisznek – mondja Jézus. Bol-
dogok vagyunk, ha többet lá-
tunk, mint ami a szemünk előtt 
van. Ő többet lát bennünk. Ő 
értékesnek látott, és érdemes-
nek az életre. Megváltott!  

Orosz Atanáz görögkato-
likus püspök gondolatai

„Krisztus él!” Ezzel a felki-
áltással kezdődik Ferenc pápa 

legfrissebb, az ifjúsághoz inté-
zett apostoli levele. Ez a mon-
dat a keresztények húsvéti 
hitét fogalmazza meg. „Ne fél-
jetek! Ti a keresztre feszített 
názáreti Jézust keresitek. Feltá-
madott, nincs itt!”

Az angyal kenethozó asszo-
nyokhoz intézett szava a ma 
emberét is megszólítja. Meg-
nyugtat afelől, hogy nem a ha-
lálé az utolsó szó. Pedig „a ha-
lál kultúrájában” élünk, ahogy 
egyházi vezetők sűrűn han-
goztatják. De még ez a pusz-
tulást előidéző és hirdető „kul-
túra” sem temetheti maga alá 
Istent és a benne hívőket. Jézus 
Krisztus nem maradt a sírban. 
Bizonyosságot szerezhettünk a 
halál utáni életéről: találkozá-
sairól híveivel, tanítványaival, 
sőt hitetlenkedőkkel is. Békes-
séget kínál fel, életet ajándékoz 
mindenkinek.

A görögök húsvéti ikonján 
Isten Igéje a korábban elhuny-
taknak is megnyitja az utat 
a feltámadás, az új élet felé. 
Nemcsak két kezével, hanem 

főként szeretetével az egész el-
esett emberi nemet rántja ma-
gával mennyei magasságokba, 
az örök élet felé.

A feltámadott Krisztusba ve-
tett hit segít a bűnök okozta 

kétségbeesés megelőzésében, 
és reményt ad. Aki most iga-
zán találkozik Isten irgalmá-
val, az már képes lehet maga 
is megbocsátani a gyűlölködés 
helyett. A húsvéti hitben olyan 
erők mozdulnak meg, me-
lyek képesek meggyógyítani a 
majdnem tönkrement életet, 
családot, házasságot is.

Ez a hit érzékenységet és tet-
terős segítőkészséget tud kifej-
leszteni a szegények, megtörtek, 
betegek, kirekesztettek felé, és 
mindenkit hív a testvériesség-
re. Ezért is fontos, hogy a hús-
véti asztal mellett megélt határ-
talan örömünk korlátok között 
maradjon. Inkább támogassuk 
a szegényeket a lehetséges mó-
don, hiszen a hónap vége felé 
sokaknak már nem jut elegen-
dő falat az asztalra. 

Ezzel a jó tanáccsal kívá-
nok minden polgártársunknak 
szép húsvéti ünneplést.

Sándor Frigyes evangéli-
kus esperes húsvéti gon-
dolatai

Jézus Krisztus mondja:
„Íme, én veletek vagyok min-

den napon a világ végezetéig.” /
Mt 28,20/

Kívülállóként sokan úgy te-
kintenek Jézusra, mint aki egy 
távoli személy, és akit egyálta-
lán nem érdekel, mi történik 
velünk a hétköznapok világá-
ban. Olyan valakinek tűnhet, 
mint egy nagy vallási szertar-
tásmester, akinek nem szá-
mít ennek a világnak ezernyi 
problémája. A mi szenvedé-
seink, kudarcaink, háborúink, 
személyes kiégésünk, depresz-
sziónk, az életbe való belefá-
sultságunk. Aki így gondolja, 
az nem érti Jézus életét és sze-
repét.

Azt mondta, azért jött, hogy 
nekünk életünk legyen. Min-
den problémánk nem kívül 
található, hanem éppen ben-
nünk, mi magunk vagyunk a 
problémák okozói. Nem Isten 
kezdi a háborút, nem Isten vi-
tatkozik a férj vagy feleség ne-
vében, hanem mi. Önmagunk 
hibás személyiségétől kell 
megszabadulnunk. Ezt kell fel-
adnunk. Azért jött, hogy ennek 
az árát kifizesse helyettünk.

Gondolj bele, mi lenne, ha 
arra ébrednél, hogy valaki azt 
mondaná neked: Kicserélem a 
személyiséged lényegét, a ter-
mészetedet. Féltékenykedésedet 
szeretetre változtatom. Gonosz 
indulataidat jósággá formálom. 
Hazugságaid helyett igazzá tesz-

lek. Irgalmatlan szívedből, jóin-
dulatot fakasztok. Ugye, ez túl 
szép, hogy igaz legyen, pedig er-
ről szól az evangélium. Evangé-
lium jó hír, így ez benne a jó hír.

Jó hír, mert bűneid, meg-
bánt tetteid minden következ-
ményét megfizette és új életet 
készített neked. Semmit sem 
tudsz és nem is kell érte ten-
ned, csak el kell fogadnod hit, 
bizalom által és többé nem 
maradsz magadra, mert ő ve-
led lesz a világ végezetéig.

Túl szép, hogy igaz legyen, pe-
dig igaz és a tied lehet! Akarod?
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Segíthetjük  
az avasi református  
templom felújítását

A Miskolc Televízió Hívő-
Szó című műsorában április 
21-én 18 órai kezdettel az al-
sóvárosi református templom 
istentiszteletét közvetítik. Áp-
rilis 22-én 18 órai kezdettel az 
Avas-déli Isteni Ige templom-
ból görögkatolikus feltáma-
dási szertartást közvetítenek. 
A szent liturgiát végzi: Dobos 
András parókus.

Húsvétvasárnap a szoká-
sos vasárnapi miserend lesz a 
templomokban, húsvéthétfőn 
a helyben meghirdetett idő-
pontokban, általában délelőtt 
két, este egy szentmise lesz. 
Ugyancsak a helyben hirde-
tett időpontokban lesz a hét 
minden napján az irgalmas-
ság kilencedének elvégzése, 
jövő vasárnap, 28-án az irgal-
masság vasárnapját ünnepel-
jük. Április 25-én, csütörtö-
kön 17 órától az újgyőri Szent 
Imre-templomban lesz a 
szentségimádási iskola követ-
kező előadása, mely tanítás 
az Oltáriszentségről, szent-
ségimádással és szentmisé-
vel. Vasárnap, 28-án a 18 órai 
szentmisén Kelemen Didák 
boldoggáavatásáért imádkoz-
nak a minorita templomban.

Gyermekeknek hirdet 
húsvéti foglalkozást a Mis-
kolc-Diósgyőr-Vasgyári Re-
formátus Egyházközség ápri-
lis 20-án, szombaton délután 
2 órától a Diósgyőr-vasgyá-

ri református templomban. 
Április 21-én húsvétvasár-
nap délelőtt 10 órától a Mis-
kolc-Alsóvárosi Református 
Egyházközség ünnepi úrva-
csorás istentiszteletén szol-
gál a Cantus Firmus énekkar. 

Húsvétvasárnapján külön 
helyiségekbe várják a gyer-
mekeket, a felnőtteket, de 
még a babákat is mamáik-
kal együtt istentiszteletre. A 
kicsik a Nyilas Misi Házban 
foglalnak helyet délelőtt 10 
órától, míg a felnőttek a belvá-
rosi református templomban. 
Húsvéthétfőn az ünnepzáró 
istentiszteletet Szabó Sándor 
tartja este 6 órától a Nyilas 
Misi Ház első emeletén. Bib-
liaórát tartanak a Deszka-
templom melletti gyülekeze-
ti teremben szerdán délelőtt 
10 órától. Ugyanitt pénteken 
délelőtt 11 órától Baba-mama 
kör is lesz. 

A görögkatolikus Miskolci 
Egyházmegye idén is meg-
rendezi a „Szépséges Pászka” 
című egyházművészeti dél-
utánt a Művészetek Házá-
ban. A műsor első részében 
a Fráter György Katolikus 
Gimnázium és a Fényi Gyula 
Jezsuita Gimnázium kórusa 
lép fel. Az est második részé-
ben a Szent Efrém Férfikar 
vendégszerepel. 

Az összejövetelt hagyomá-
nyosan pászkaszentelés és 
agapé zárja. Belépőket igé-
nyelni a görögkatolikus pa-
rókiákon lehet.

Húsvétvasárnap déle-
lőtt 11 órakor kezdődik az 
ünnepi istentisztelet úrva-
csoraosztással a belváro-
si evangélikus templom-
ban. Másnap pedig szintén 
ugyanitt lesz a másodnapi 
istentisztelet ugyancsak dé-
lelőtt 11 órától.

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK



A keresztény világ húsvétkor ünnepli Krisztus feltá-
madását, ez a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe. 
Az ünnep magyar nyelvű elnevezése onnan ered, hogy 
ekkor ér véget a 40 napos böjt, a hústól való tartózkodás 
időszaka. Ezt a napot előzi meg két héttel farsang vasár-
napja és követi 50 nap múlva Pünkösd.

A 10. század óta ismeretes 
szertartás húsvét vasárnap-
ján a húsvéti ételek (sonka, 
bárány, kalács, tojás, bor) 
megszentelése a templom-
ban. A szentelt ételeknek 
mágikus erőt tulajdonítot-
tak, számos hiedelem fűző-
dik hozzá. A húsvéti kalács 
morzsáját például a tyúkok-
nak adták, hogy sok tojást 
tojjanak vagy megőrizték, s 
nyáron a verebek ellen ke-
reszt alakjában meghintet-
ték vele a gabonaföldeket, 
de ismeretes olyan is, hogy 
tűzbe vetették, hogy a túlvi-
lágiaknak is jusson a szentelt 
ételből.

Húsvéthétfő a magyarok 
lakta terülteken a locsolko-
dás napja. Eredetének egy-
házi magyarázata egyrészt 
utal a keresztelésre, másrészt 
pedig Jézus feltámadására: a 
sírját őrző katonák ugyan-
is vízzel öntötték le a feltá-
madást hirdető asszonyo-
kat. A locsolás után a fiúk a 
régi időkben tojást, szalon-
nát vagy festett tojást kaptak 
cserébe. Ezeket vörös vagy 

lila hagyma héjával, vörös 
káposztával vagy a zöld dió 
levének segítségével festet-
ték különböző színűre. 

A locsolkodással egyen-
értékű szokás volt régen a 
vesszőzés. Sibának nevez-
ték az általában fűzfavesz-
szőből font vékony korbá-
csot, amellyel a legények 
megcsapkodták a lányokat. 
A vesszőre ezután a lányok 
szalagot kötöttek és a fiúkat 
borral vendégelték meg.

Húsvéthétfőjén és hús-
vétvasárnapját követő va-
sárnap, azaz fehérvasárnap 
volt szokás a komatálkül-
dés. Az Ipoly mentén a le-
ányok ilyenkor azoknak a 
legényeknek küldtek tojást, 
akik farsangkor táncba vit-
ték őket.Nem a mennyiséget, hanem 

a minőséget kellene szem 
előtt tartani a húsvéti étke-
zések alatt.

Antal Emese dietetikus sze-
rint a tradíciókhoz ragasz-
kodóknak érdemes a sonkák 
közül a hagyományos pa-
rasztsonkát választani és azt 

megbízható helyen beszerez-
ni. A szakértő a tojás esetében 
is hangsúlyozta az élelmiszer-
biztonság szem előtt tartását, 
példaként említette, hogy a 
főtt tojás hosszabb távon el-
tartható, fogyasztása bizton-
ságosabb.

A dietetikus javasolta, hogy 
az emberek használják ki a 

tavasz előnyeit, fogyasszanak 
friss zöldségféléket az ünne-
pi ételekhez. Antal Emese ki-
tért arra, hogy a napi négy-öt 

étkezést kellene megtartani, 
a folyamatosan terített asztal 
akkor is evésre csábít, ha va-
laki nem éhes.

Milyen sonkát vegyek? – 
visszhangzik az örök érvé-
nyű kérdés édesanyáink és 
nagyanyáink fejében. 

Nem múlhat el húsvét anél-
kül, hogy ne törne borsot a 
háziasszonyok orra alá a di-
lemma a sonka kilétét illetően. 
Ezen fellelkesülve, vagy mond-
hatnám azt is, hogy e kérdés-
körre csavarodva, felkerestünk 
egy szakembert és a város egy 
impozáns éttermének húsvéti 
kínálatát is megnéztük.

„Semmilyen körülmények 
között nem javasolnám, hogy 
előfőzött, vagy vákuumos son-
kát vásároljon valaki” – hang-
zik Sélley Attila, a Kukori Hús-
áruház vezetőjének intelme a 
sonkavásárlással kapcsolatban. 
Csak olyan szakáruházból vá-
sároljanak húsvétkor (is) az 
emberek, ahol ismerik a hen-
test, ismerik a húst – hívja fel 
a figyelmet. 

Továbbá kifejtette: annak va-
lójában nincs jelentősége, hogy 
miből készül, mert minden íz-

lés más: van, aki a zsírosabbat 
kedveli, van, aki combból, van, 
aki lapockából és van, aki a tar-
jáért rajong. 

– Azért kell ismerősnél vásá-
rolni, hogy ne kiöregedett húst 
kapjon a vevő, hiszen az már 
nem fogja azt a kulináris él-
ményt visszaadni, mert az már 
szálkásabb, keményebb lesz – 
figyelmeztet az áruházvezető. 

Meddig főzzük a 
sonkánkat?

1,5 kg-os sonkánál lassú tűzön 
3 órás főzési idő lesz tökéletes – 
tudjuk meg a bevált időtartamot. 
Hozzáteszi: fontos, hogy a fövő 
vízében hagyjuk kihűlni a son-
kát, így vissza is szív a léből a hús. 
A vízbe vöröshagymát, fokhagy-
mát, babérlevelet és szemes bor-
sot tehetünk, de van, aki koriand-
errel szereti. – Én például csípős 
paprikát is szoktam beletenni és 
krumplit. Ezt ajánlom minden-
kinek, mert a krumpli beszívja a 
sót, így nem lesz annyira sós az 
íze a húsnak – javasolta. 

Hagyományos vagy 
gyorspácolt

Minimum egy hétig vasta-
gon áll a só a húson, majd ké-
szítenek hozzá egy páclevet, 
ami lehet fűszeres, vagy oldott 
sós és abba tartják még hete-
kig. Utána ezt leszikkasztják és 
ezután kerül a füstölőbe.

A gyorspácolt sonka ezzel 
szemben – részletezte – két nap 
alatt kész van. – Befecskende-
zik mindenféle oltóanyaggal, 

sópácokkal, olyan anyagok-
kal, amelyek súlygyarapodást 
is eredményezhetnek. Ettől 
lesz aszpikos állaga az egész-
nek, amit csak azután veszünk 
észre, mikor már megvágtuk 
– mondta. Majd beteszik egy 
főzőfüstölőbe, és 2-3 nap alatt 
sonkát gyártanak.

Vannak azonban olyanok, akik 
nem szívesen bajlódnak húsvéti 
menükészítéssel, így nekik is ké-
szültünk ünnepi kínálattal.

A Végállomás Bistorant 
nagypéntektől (április 19.) új, 
ünnepi, húsvéti étlappal ruk-

kol elő – szemügyre vettük, 
milyen ínyencségekkel várnak 
minket. Két fő alapanyaggal 
készül az ünnepre az étterem: 
a báránnyal és a nyúllal. 

Várvizi Pétert kreatív séftől 
megtudtuk, a nyúl gerincét és 
combját használják fel a húsvéti 
főfogás elkészítésekor, amit egy 
mentás cukorborsópürére tá-
lalnak. – Ehhez szárnyas alap-
léből készítettünk egy szószt. 
Friss cukkinival, brokkolival és 

sárga céklával egészítettük ki, 
plusz kap egy pici kaprot is – 
sorolta, majd hozzátette: a nyu-

lat sóval, rozmaringgal és zsá-
lyával fűszerezték.

„A magyar ember nagyon 
kevés bárányt fogyaszt” – ál-
lapította meg. Combból ké-
szítenek majd húsvétkor bá-
ránysültet, amit fehérboros 
fokhag ymás-rozmaringos 

edényben brezíroznak majd 
készre, majd füstben aszalnak 
meg hozzá paradicsomot, ami-

hez spenót és burgonyapüré 
kerül. 

Mi legyen a desszert?
Amennyiben stílusosan to-

jás alakú édességre vágyna 
húsvétkor, akkor a Desszer-
tem madeleine-jeit ajánlom! 
A madeleine egy francia apró 
teasütemény, amit kávéhoz, te-
ához fogyasztanak alapvetően. 
Királyi konyhán született, s a 
legnagyobb francia cukrászok 
keze között finomodott, majd 
híresült el. A Desszertem cuk-
rászai pedig húsvétivá tették: 
tojásformába sütötték ki a tész-
tát, amit különböző csokikba 
mártottak. Van belőle pisztá-
ciás, málnás, sós-étcsokis, és 
passiós fehér csokis. Akár – 
csokitojás helyett – meg is kí-
nálhatjuk húsvéthétfőn a lo-
csolkodóinkat a Desszertem 
ünnepi, francia, madeleine-s 
tojáskáival.

MUNTYÁN BERNADETT

A miskolci konyhaművészet csillagai (15. rész)
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Több mint 7800 tonnányi 
sonka és egyéb főtt-füstölt 
hús fogy a húsvéti ünnepi 
időszakban, amelyek értéke 
eléri a 13 milliárd forintot. 

Ebben a termékkategóriá-
ban háztartásonként átlago-
san 2,6 kilogramm a fogyasz-
tás a húsvéti ünnepek idején 
– tájékoztatott Mostisch Mar-
tina, a Magyar Hússzövet-
ség ügyvezető titkára. Egyre 
többször vesz a lakosság mi-
nőségi termékeket, ugyanak-
kor a háztartások egyre ki-
sebbek, ezért egyre kisebb 
mennyiséget vásárolnak. A 
GfK Háztartáspanel ada-
tai alapján a sonka és egyéb 
főtt-füstölt hús átlagára tavaly 
márciusban kilogrammon-
ként 1643 forint, az azt meg-

előző év húsvéti időszakában 
1546 forint volt.

A parasztsonka (egész) 
csontos, bőrös comb vagy la-
pocka szárazon pácolva. Ezt 
a terméket 6 Celsius fokon 
több hétig érlelik, és hideg 
füsttel több napon át, több 
órán keresztül füstölik, a ter-
mék hat hónapig eltartható. 

A hagyományosan érlelt 
nyers (darabolt) sonka pedig 
bőrös vagy anélküli, combiz-
mok (felsál, dió), lapocka, tar-
ja, karaj, szárazon pácolva, 
néhány héten keresztül érlel-
ve, hideg füsttel több napon 
át, több órán keresztül füstöl-
ve. Ez a termék egy hónapig 
tartható el.

A gyorspácolt nyers sonkát 
konyhasót és nitritet tartal-
mazó páclével injektálják be. 

Több napig fedőpácban ér-
lelik, majd hideg vagy meleg 
füsttel több napon, több órán 
keresztül füstölik. Egy hóna-
pig eltartható. A gyorspácolt, 
főtt sonka pedig konyhasót, 
nitritet és egyéb anyagokat 
tartalmazó páclével beinjek-
tált hús, amit több napig érlel-
nek, hideg vagy meleg füsttel 
több órán keresztül füstölik 

és 72 Celsius fokon főzik, vá-
kuumfóliába csomagolják. 
Egy hónapig eltartható.

Fontos, hogy figyeljünk a 
termék külseje és színe mel-
lett a címkén található infor-
mációkra, valamint az azon 
található ovális állatorvosi 
pecsétre, amely jelöli az üze-
met, ahol az utolsó feldolgo-
zási folyamat zajlott.

HÚSVÉTI 
NÉPSZOKÁSOK

A mértékletes ünnepi étkezésre 
figyelmeztetnek

Több mint 7800 tonna füstölt áru fogy 
az ünnepi időszakban



Harmadik alkalommal várja 
a Horizont Nemzetközi Kor-
társtánc Fesztivál a tánc sze-
relmeseit a Miskolci Nemzeti 
Színházban. 

Az április 24-27. között zajló 
találkozóra a Miskolci Balett 
neves külföldi és hazai alko-
tókat, együtteseket hívott meg 
idén is, akiknek színvonalas 
produkciói a kortárstánc leg-
újabb trendjeit, különleges 
irányait képviselik, így az ér-
deklődők egy sűrített képet 
kaphatnak a kortárstánc mai 
világáról.

Béres Attila, a Miskolci Nem-
zeti Színház igazgatója szerint 
a legfontosabb cél, hogy tar-
talommal tölték meg a feszti-
vált. – Miskolc egyedülálló az 
országban, hiszen itt egy fesz-
tiválon öt-hat ország legjobb 
táncművészei és produkci-
ói gyűlnek össze. A városban 
igazán szinergikusan műkö-
dik együtt a kulturális szfé-
ra, ennek a táncfesztivál pe-
dig komoly alappillére, melyre 
bármelyik európai nagyváros 
büszke lehetne.

Hat ország tíz produkciója 
Miskolcon 

Az idei programban a ha-
zai táncélet nagyjai mellett gö-
rög, finn, cseh, litván és horvát 
együttesek is bemutatkoznak. 
A fesztivál négy napja alatt 
sokszínű programra készül-
hetnek a nézők, hat ország tíz 
produkciója vendégszerepel 
Miskolcon.

A litván AIROS Dance Theat-
re „A kiméra gyöngyei” című 
produkciójában erős női archetí-
pusokat láthat a közönség a szín-
padon, akiket egy „mitikus lény” 
köt össze. A görög Tzeni Argy-
riou egy önéletrajzi szövegen 
alapuló multimédiás szólóelőa-
dást hoz el a fesztiválra. A Dr. 
Maybe Darling névre hallgató 
tudós a döntéshozatali folyama-
tok és a szabad akarat kérdéskö-
reit feszegeti (tánc) előadásában. 
Csehországból Bara Latalova és 
Társulata érkezik hozzánk, akik 
a francia zeneszerző, Camille 
Saint-Saëns azonos nevű musi-
cal-motívuma alapján készítet-
tek interaktív táncelőadást. Az 
állatok farsangja a mozgást és a 
táncot kombinálja videóvetítés-

sel, az eredeti zenével és hang-
gal, miközben a fény-árnyékkal 
és a csenddel játszik. A Közép 
Európa Táncszínház Anton La-
chky Special Society című ko-
reográfiájával készül a Horizont 
fesztiválra. Az előadásban egy 
különleges társaság szürrealisz-
tikus képei peregnek le előttünk, 
miközben az álom és a képzelet 
birodalmába lépünk. Az „Ali & 
Alpo” című előadás Finnország-
ból érkezik az Alpo Aaltokos-
ki Company előadásában. Ali 
Alawad iraki úd lant virtuóz és 
Alpo Aaltokoski koreográfus és 
táncművész közös produkciójá-
nak eredeti célja az volt, hogy a 
zene és a tánc közti párbeszédet 
kiterjessze egy „közös létezésre,” 
és végsősoron egy dialógusra két 
idegen kultúra között. A darab 
megható módon veti fel az egyre 
jobban korlátozó menekültügyi 

politika emberekre gyakorolt ha-
tásának kérdését. 

A Győri Balett produkci-
ója is Miskolcra érkezik. Se-
bestyén Bálint Antigoné című 
koreográfiája Szophoklész 
drámáján alapul. A történet a 

testvéri kötelékek bemutatá-
sáról szól, amely szeretetben a 
halálig kísér vagy az egymást 
ért ellentétek miatt a halálba 
taszít. Gulyás Anna koreográ-
fus Jászberényi Sándor: „Az 
ördög egy fekete kutya” című 
novelláskötete alapján készített 
táncszínházi előadást, mely 
során a végletekig feszített 
 stresszt mint mindent kikris-
tályosító közeget használja, s 
azon belül keresi a normák je-
lenlétét, illetve az emberi önzés 
értelmét, annak néha illuzóri-
kusnak tűnő valóságát. 

Horvátországból a Zagreb 
Dance Company hozza el Mo-
lière klasszikusának táncos 
változatát. Matija Ferlin rende-
ző és koreográfus Egy színda-
rab színrevitele sorozatának 
második darabja a Tartuffe. A 
táncosok kapcsolatai már nem 

elsősorban a beszéden keresz-
tül közvetítenek, a drámai for-
rásszöveg nézőpontja miatt pe-
dig új és érdekes másodlagos 
jelentéseket kaphat a mű. Mé-
száros Máté a United Space of 
Ambivalence című koreográfi-

áját mutatja be társaival. Saját 
művészetük és esztétikájuk vá-
lik a koreográfia központi kér-
désévé, miközben a nyílt szí-
nen átlépik műfaji határaikat. 
A színpadkép is folyamatosan 
változó élő installáció, mely-
ben a táncosok néha csupán 
jelen vannak, máskor egymást 
koreografálják vagy animálják. 

A Miskolci Balett a táncfeszti-
válon mutatja be legújabb előa-
dását, melyet ezúttal Barta Dóra, 
a Kecskemét City Balett vezető-
je rendez. A Szentivánéji álom 
– William Shakespeare színmű-
ve alapján – Barta Dóra első ko-
reográfiája a Miskolci Nemzeti 
Színházban. „Shakespeare alak-
jai életre kelnek ezen a varázsla-
tos éjszakán, összegabalyodik a 
sorsuk, s valahol a titkok mögött 
ott rejlik a valódi világ.”

Kísérőprogramok a feszti-
vál mellett

A fesztiválprodukciók mel-
lett több kísérőprogrammal 

készül a színház. Április 26-
án a Magyar Táncművészek 
Szövetsége kihelyezett ülést 
tart Miskolcon. Betekintést 
engedünk a kulisszák mögé 
is: az érdeklődők a Szentivá-
néji álom nyílt próbáján ké-
pet kaphatnak arról, hogyan 
készül egy táncelőadás, vala-
mint beszélgethetnek az al-
kotókkal. 

Az előző évek hagyomá-
nyát folytatva a Nagyszínház-
ban Éder Vera fotós kiállítása 
látható a fesztivál ideje alatt, 
amely ismét új arcát mutatja 
meg a Miskolci Balett tagjai-
nak. A Horizont Nemzetközi 
Kortárstánc Fesztivál előadá-
sai után közönségtalálkozóra 
várják a nézőket, így lehetőség 
nyílik személyesen találkozni 
és beszélgetni az alkotókkal.

A fesztiválról minden fon-
tos információt megtalálnak 
az érdeklődők a rendezvény 
honlapján: www.horizontfesz-
tival.hu.
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Az idén huszonöt éves Fé-
nyi Gyula Jezsuita Gimná-
zium és Kollégium egykori 
diákjainak alkotásaiból 
rendezett jubileumi kiállí-
tást a Feledy-házban. 

Építészmérnökök, festőmű-
vészek, grafikusok - összesen 
tizenhárom egykori diák ör-
vendeztette meg munkájával 
a látogatókat. Mint mond-
ták: szép emlékeket őriznek, 
szerettek a Jezsuitába járni és 
többen azóta is tartják a kap-
csolatot egymással. A kiállí-
tás nem tematikus: diákokat 
arra kérték, hogy olyan mun-
kákból válogassanak, amelyek 
amelyek alkotótevékenysé-
güket leginkább példázzák. A 
tárlatra festményeket, grafi-
kákat, építészeti látványterve-
ket hoztak el az öregdiákok. 
A kiállítás az első eseménye 
annak a jubileumi program-
sorozatnak, amelyet az iskola 

huszonöt éves fennállása al-
kalmából szerveztek. A mai 
alkalom arról szól, hogy azok-
nak a diákoknak, öregdiá-
koknak a műveiben gyönyör-
ködjünk akik az iskolánkban 
végeztek különböző időben 
és folytatták ezt a csodálatos 
tevékenységet a művészetet – 
mondta el el köszöntőjében 
Holczinger Ferenc, a gimnázi-
um igazgatója. Közülük töb-
ben művészek lettek, de olya-
nok is vannak köztük, akik a 
művészeten keresztül fejezik 

ki magukat és számunkra na-
gyon fontos, hogy a jubileumi 
évben visszahívják és meg-
tiszteljék őket a kiállítással. 

Más oktatási intézmények 
számára is példaértékű az a 
nevelési és oktatási színvo-
nal, amit a Jezsuita Gimná-
zium képvisel. A visszajel-
zések alapján az itt végzett 
fiatalok olyan tudásra tesz-
nek szert az iskolában, hogy 
könnyen el tudnak helyez-
kedni – mondta el a megnyi-
tón Pfliegler Péter. – Az okta-
tási színvonal és az a miliő, 
amit a Jezsuita Gimnázium 
tud nyújtani az odajáróknak, 
egy olyan pluszt ad, amelyet 
kevés iskola tud biztosítani a 
gyerekeknek – emelte ki Mis-
kolc alpolgármestere. 

A kiállítás május 4-ig látogat-
ható a Feledy-házban. A jubi-
leumi ünnepségsorozat kultu-
rális- és sportrendezvényekkel 
júniusban folytatódik majd.  

Miskolcra érkezett a FLY 
Dance Company. Egy csa-
pat, mely a hip-hop nyelvén 
komolyzenei aláfestéssel és 
rendkívül bájos humorérzék-
kel hirdeti a két legfontosabb 
dolgot: a békét és szeretetet.

Kijelenthetjük: elkezdő-
dött a Horizont Fesztivál. 
Persze még csak a „nulladik” 
napon, a ráhangolódáson va-
gyunk túl, de egyértelműen 
állíthatjuk, a keddi hip-hop 
előadás óta már ott motosz-
kál a miskolciak gondolata-
iban a kortárstánc fesztivál. 
A négynapos Horizontra 
ugyanis már kedd este elkez-
dődött a készülődés: az ame-
rikai FLY Dance Company 
Miskolcra is elhozta nem 
mindennapi „színházi hip-
hop” előadását.

Kedden este mindenki ott 
volt a Kamarában, aki táncol, 
vagy táncolt valaha Miskolcon. 
Amellett, hogy egy fantaszti-
kus táncelőadást láthattunk, 
mintha valami történt vol-
na a színházteremben. „Nem 
beszélünk egy nyelvet, még-
is értjük egymást” – mondta 
az előadás után a FLY Dance 
Company egyik tagja. A tánc 
valóban egy olyan (határokon 
átívelő) nyelv – ahogyan azt 

a Horizont Fesztivál is hirde-
ti –, amelynek megértéséhez 
nincs szükségünk szótárra. A 
houstoni srácok mozdulatai-
tól és humorától nemcsak ne-
vetéssel telt meg a Kamara, de 
mintha a tánc szeretete mellé 
béke költözött volna minden 
jelenlévő szívébe.

A houstoni FLY Dance 
Company európai turnéja so-
rán látogatott el Magyaror-
szágra, és a fellépés után még 
néhány workshop erejéig Mis-
kolcon maradtak. Csütörtökön 
az Ady Endre Művelődési Ház-
ban kifejezetten miskolci tán-
ciskoláknak, az eLTE Best Dan-
ce Company, a Limited Dance 
Academy, a SPIC Művészeti Lí-
ceum Miskolc és a Granddance 
Tánciskola növendékeinek tar-
tottak kurzust, de a Zrínyi Ilona 
és a Földes Ferenc Gimnázium-
ban is bemutatták tudásukat a 
táncosok.  

Béke, szeretet, humor – Miskolcon 
a FLY Dance Company
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Röplabda
Vereséggel zárta 2018/19. 

évi bajnoki szereplését a 
DVTK FUX gárdája. A pi-
ros-fehérek a TFSE vendége-
ként kaptak ki 3:1 arányban, 
ezzel a hatodik helyen zárt az 
együttes. Folytatás ősszel.

TFSE - DVTK FUX 3:1 (12, 
-18, 17, 16)

– Gratulálok a TFSE-nek. 
Egységesen felszabadul-
tan játszottak. Mi görcsösen 
kezdtünk, sajnos a nyitásfo-
gadásunkban a szélütőink 
nem voltak a helyzet magas-
latán. Ez rányomta a bélye-
gét az alapjátékunkra. Örülök 
annak, hogy a hatodik helyen 
tudtunk végezni. Köszönöm 
mindenkinek az egész éves 
munkáját, illetve szurkolóink-
nak a támogatást. Remélem, 

jövőre ismét előre tudunk 
lépni egyet – értékelte a mér-
kőzést Toma Sándor, a DVTK 
edzője. 

Labdarúgás
Hazai pályán fogadta a 

DVTK női labdarúgó csapa-
ta az ETO FC Győrt a Jet-Sol 
Liga 17. fordulójában. Egy ki-
egyenlített első félidőt köve-
tően a piros-fehérek Vachter 
Fanni és Biljana Bradić góljai-
nak köszönhetően itthon tar-
tották a három pontot.

DVTK - ETO FC Győr 2-0 
(0-0)

- Összességében jobban ját-
szottunk mint a Győr. A má-
sodik félidőben több helyzetet 
alakítottunk ki, mint az első-
ben, rúgtunk két gólt és meg-
érdemelten nyertünk. Tudtuk, 

hogy mire számítsunk a ven-
dégektől, felkészültünk a kétfé-
le játékrendszerből, amit alkal-
mazni szoktak. Tudtuk, hogy 
mik az erényeik és mik a gyen-
géik és végül sikerült őket fe-
lőrölnünk – értékelte a mérkő-
zést Fórizs Sándor vezetőedző. 

Posta Réka Floridában 
készülhet a szezonra

Az MVSC kajak-kenu szak-
osztályának a Miskolci Olim-
piai Reménységek Program 
(MORP) által is támogatott 
U23-as válogatottja, Posta 
Réka és edzője Guba Attila 
február 25. - március 24. kö-
zött melegvízi edzőtáborban 
vesz részt az Amerikai Egye-
sült Államokban. A kiváló 
sportoló és mestere a Miskolc 
Sport Nonprofit Kft., a McDo-

nalds Favorit Food Kft. Mis-
kolc és a Nord-Orient Kft. 
anyagi segítségének köszön-
hetően a floridai Tampa vá-
rosában gyakorolhat, ahol az 
olimpiai bajnok Szabó Gabri-
ella kajakos és edzője is készül 
a 2019-es versenyszezonra.

Kosárlabda
Magabiztos győzelmet ara-

tott a MEAFC-Miskolc férfi 
kosárlabda csapata az NB 
I/B piros-csoport, play-out 
1.mérkőzésén. 

Az április 12-én, a Miskol-
ci Egyetem Körcsarnokában 
lejátszott találkozón a kilenc 
triplát hintő Thornton mellett 
öt hazai játékos is eljutott leg-
alább tíz pontig.

– Az előttünk álló feladat-
nak az első részét sikerült iga-
zi csapatmunkával teljesíteni. 
Nagyon komolyan készülünk 
a második találkozóra is. 

Gratulálok a csapatnak, 
hiszem, hogy ugyanezzel 
a szemlélettel nagyon jó 
mérkőzést tudunk játszani 
Bonyhádon is. Annyi háttér-
infót még mondanék, hogy 

változtattam a stratégián és 
a mérkőzés előtt nem be-
szélgettem a csapatorvossal. 
Úgy gondolom, hogy ez is 
számított a végeredményben 
és a mutatott játékban – ér-
tékelte a mérkőzést Drahos 
Gábor.

MEAFC-Miskolc – Knipl Kft. 
Bonyhádi KSE 110-72 (31-11, 
33-18, 27-21, 19-22).

Elrajtolni Európa legidő-
sebb maratoni futóversenyé-
nek városából, Kassáról, a 
Dómtól, majd szinte végig a 
Hernád folyó partját követ-
ve megérkezni Miskolcra, 
az Európa leghosszabb főut-
cáján kijelölt célba? Nos, ez 
a 113 km nem más, mint a 
Kassa-Miskolc Ultramarat-
hon, melyet május 18-án, 
egyéniben, valamint 5 és 10 
tagú váltóban teljesíthetnek 
a vállalkozó sportemberek.

Az első Kassa–Miskolc kö-
zötti ultramaratont 1999. júni-
us 19-én rendezték meg. 20 éve 
a rendező magyar oldalról a 
miskolci Marathon és Trekking 
Club sportegyesület volt, ami a 
mostani rendező, a miskolci 
Marathon Club Sportegyesü-
let jogelődje. Szlovák részről a 
legendás Béke Maratont jegyző  
Kassai Marathon Club  vállalt 
partnerséget a rendezésben, 
mely idén  a kassai Active Life 
szervezettel együttműködve 
segíti a rendezést.

A rendezők a hazai és kül-
földi hosszútávfutó társada-
lom számára kínálnak remek 
megméretési lehetőséget a 
május 18-án, szombaton meg-
rendezendő 2. Kassa-Miskolc 
Ultramarathonnal. A példá-
san összefogó két testvér-
város és megye közötti 113 
km-es, Krasna, Nyizna Mysla, 
Kéked, Gönc, Vizsoly, Abaúj-
szántó, Hernádkércs, Szik-
szó, Sajóvámos településeket 
érintő távot egyéniben, vala-
mint 5 és 10 tagú váltóban is 
teljesíteni lehet. Ez utóbbi jó 
alkalom csapatépítésre, mun-
kahelyi, egyesületi, baráti kö-
zösségek erősítésére is. A rajt-
csomagban egyedi technikai 
póló, a célban befutóérem és 
melegétel is a szolgáltatások 
részét képezik.

A versenypályát az 1999-es 
Kassa–Miskolc ultramarato-
ni verseny abszolút győzte-
se, a miskolci Németh Csaba 
jelölte ki, aki a világon egye-
dülálló módon hatszor tel-
jesítette az Ultra Trail Mont 

Blanc (UTMB) terepfutó vi-
adalt úgy, hogy minden alka-
lommal a legjobb nyolcban 
végzett, 2006-ban pedig csak 
a pályát jelölő olasz Mar-
co Olmo tudta legyőzni, 
21:37:32 órával ezüstérmes 
lett.

Hosszú éveken át a világ 
legjobb terep ultrafutói kö-
zött jegyzett Csaba 2013-ban 
bronzérmes volt a skyrun-
ning Európa-bajnokságon, 
napjainkban az Országos 
Kéktúra nagykövete, melynek 
1100 km-es útvonalát  2001 

februárjában ő futotta le elő-
ször.

A nevezni legkésőbb má-
jus 2-ig lehet a www.mara-
tonclubmiskolc.hu oldalon, 
ahol az érdeklődők hasznos 
információkhoz is juthatnak. 
Helyszíni nevezésre nem lesz 
lehetőség. A határon átnyúló 
verseny fővédnökeként Sza-
bó Tündét, az EMMI sportért 
felelős államtitkárát, Jarosl-
av Polaceket, Kassa főpolgár-
mesterét, és Kriza Ákost, Mis-
kolc polgármesterét is sikerült 
megnyerniük a szervezőknek.

Az OTP Bank Liga 28. 
fordulójában Kisvárdán 
játszott a DVTK. Az első 
félidőben a taktikusan ját-
szó DVTK Lucas öngóljá-
val megszerezte a vezetést. 
A második játékrészben a 
DVTK többször is lezárhatta 
volna a mérkőzést, végül egy 
kipattanót követő átlövéssel 
egyenlítettek a hazaiak.

A mérkőzés első felében 
nem igazán tudott mit kezdeni 
a házigazda a diósgyőri takti-
kával, amit több helyzet is iga-
zolt. A 20. percben egy szeren-
csés találattal szerezték meg a 
vezetést a a diósgyőriek, Hasa-
ni a tizenhatos vonalánál szép 
cselek után beadta a labdát, 
ami egy védőt érintve perdült 
a hosszú felső sarokba, 0-1. 

A 26. percben Juhar a térfél 
közepétől beindulva kicsele-
zett három kisvárdait, de lövé-
se nem találta el a kaput. Újabb 
három perc elteltével Prosser 
indult be a védelem résébe, de 
blokkolták lövését, majd a má-
sodik hullámból leadott Szabó 
lövés elsuhant a keresztléc fe-

lett. Félóra játék után Prosser 
ezúttal a másik oldalon tűnt 
fel, cselekkel próbálta tisztára 
játszani magát, de végül gurítás 
és nem lövés lett az akció vége. 
A 34. percben egy hazai ívelés 
megpattant és pont így lett ve-
szélyes a labda, de a fejesben 
nem volt komoly veszély. 

A folytatásban igyekezett 
taktikusan játszani, vigyázni az 
eredményre és közben a lehe-
tőség szerint azért támadni a 
Diósgyőr, de nem tudott igazán 
veszélyes lenni ellenfele kapujá-
ra a csapat. Igaz, a hazaiak sem 
tudtak sok mindent felmutatni 
ellenfelük kapuja előtt. 

A 82. percben járt a legköze-
lebb ahhoz, hogy betaláljon és 
így lezárja a találkozót a pon-
tokra éhező DVTK, de Hasa-
ni ígéretes helyzete csak hely-

zet maradt, mert Felipe kapus 
nagyot védett és szöglet lett az 
akció vége. Nagyon közel járt 
a bennmaradás szempontjá-
ból kulcs fontosságú győzelem 
megszerzéséhez a Diósgyőr, de 
a 91. percben rosszul jött ki An-
tal a kapuból, bár még így is fel 
lehetett volna szabadítani, Ta-
másról pont ellenfélhez pattant 

a labda, majd egy remekül elta-
lált lövés rendkívül nehéz hely-
zetbe taszította a DVTK-t, hi-
szen 1-1 lett a vége. Ez volt az a 
bajnoki, amin a leginkább esé-
lye lett volna a csapatnak a győ-
zelem megszerzésére, de csak 1 
pont lett végül belőle. A folyta-
tásban pedig már nehezebb el-
lenfelek várnak a csapatra. 
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Magabiztos, 64-52 arányú 
győzelemmel kezdte a baj-
noki elődöntőt az Alu-
invent DVTK együttese 
a CMB Cargo-Uni Győr 
ellen. A döntőbe jutásért 
vívott párharc második 
mérkőzését szombaton 17 
órától rendezik a zöld-fe-
hérek otthonában.

Remek hangulatban in-
dult útjára a labda, Putniņa 
adta meg a találkozó alap-
hangját egy középtávolival, 
majd Mokango talált be két-
szer is egymás után. A Győr 
egyenlíteni tudott ugyan, de 
megtorpontak, miközben 
Walker-Kimbrough is bekö-
szönt (8-4). Mandić bünte-
tőkből nem hibázott, Szűcs 
Réka ziccerezhetett, a vendé-
gek pedig időt kértek a ven-
dégek (10-6). Büntetőket kö-
vetően jött közelebb a Győr, 
de Walker-Kimbrough sem 
hibázott a büntetővonalról, 
a negyed hajráját is meg-
nyomta a Diósgyőr (18-9). 

A második játékrész elején 
nem találta a ritmust az Alu-
invent DVTK, a lehetőséggel 
azonban az ellenfél nem na-
gyon tudott élni. Spanou és 
Mandić hármasaival vált újra 
szorossá a mérkőzés, majd  át 
is vette a vezetést Milos Pavlo-
vić együttese (20-21). Mielőtt 
túlságosan elhúzott volna a 
Győr, előbb Maja Škorić, majd 
Medgyessy Dóra keze sült el a 
hárompontos vonalon túlról 
(26-25). A félidő hajrájában 
egy labdalopást követő fault 
után Medgyessy büntetőzött 
hibátlanul, Shatori is szórt egy 
laza triplát (31-25), majd az 
amerikai bedobó előbb egy 
büntetőt értékesített, két má-
sodperccel a vége előtt pedig 
bevágott még egy hármast is 
(35-25).

A második félidőben Mo-
kango és Walker-Kimbrough 
vállalta magára a pontszer-
zést, Kiss Angelika is meg-
szerezte első pontjait, majd 
Medgyessy osztott ki egy 
remek asszisztot Mokango-
nak (43-27). Gray 2+1-esé-
re Mokango válaszolt klasz-
szikus centergóllal, majd 
Walker-Kimbrough szer-
zett könnyű kosarat (47-30). 
Spanou hármasára Zele re-
agált egy betörés után szer-
zett góllal. A DVTK kongói 
centere a saját palánkja alatt 
blokkokat osztott ki és le-
pattanókat kaparintott meg, 
a játékrész eredményét is ő 
alakította ki egy szép meg-
mozdulás után (51-36). 

Gray góljára Mokango vá-
laszolt a záró felvonás elején, 
majd kimaradt akciók után a 
találkozó 33. percének végén 
Walker-Kimbrough 2+1-esé-
vel eldőlni látszott a csata (56-
38). Pavlović edzó időkérése 
után Nagy Dóra csak az egyik 
büntetőjét értékesítette, aztán 
Krnjić két jó dobása közt Mo-
kango is pontosan célzott (58-
43). Škorić-tempó után Török 
szórt egy hármast, majd Kiss 
dobálta be a büntetőit (62-
46). Egy Török-büntető után 
Varga és Mokango gólváltását 
jegyezhettük fel, de már min-
denki az összecsapás végét 
várta. A végeredményt nagy 
hármasa alakította ki, de ezt 
senki nem bánta a csarnok-
ban, magabiztosan győzött az 
Aluinvent DVTK (64-52).

DÖNTETLEN A KISVÁRDA ELLEN

Kisvárda Master Good – Diósgyőri VTK 1-1 (0-1)
Kisvárda, Várkerti Sporttelep, 2850 néző. Játékvezető: Vad II István 
Kisvárda: Felipe – Melnyk, Berios, Kravchenko, Protić – Lucas, Karasyuk – Ilić, Tsoukalas, Grozav 
– Gosztonyi.  Vezetőedző: Dajka László.
DVTK: Antal – Polgár, Brković, Tamás M. –  Shestakov, Szabó B., Márkvárt, Tajti M., Juhar – 
 Hasani, Prosser. Vezetőedző: Fernando Fernández.
Gólszerző: Lucas (0-1, öngól) a 20., Hugo Seco (1-1) a 90+1. percben.

Női Kosárlabda NB I., 
A-csoport, elődöntő, 1. 
mérkőzés

Aluinvent DVTK - 
CMB Cargo-UNI Győr 
64-52 (18-9, 17-14, 16-
11, 13-16)

Hírek röviden

Újra itt a Kassa–Miskolc ultramaraton

Győzelem  
az elődöntőn
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Húsvéti közlekedés  
és bérletpénztári 
 információ

Április 20-án a szombati 
menetrend szerint közleked-
nek a villamosok és az autóbu-
szok. Április 21-én a vasárnapi 
menetrend szerint közleked-
nek az MVK Zrt. járatai, kivéve 
a 44-es, az ME, továbbá az in-
gyenes áruházi járatokat, ame-
lyek nem közlekednek. A 7-es 
és 21-es autóbuszokat, ame-
lyek ezen a napon nem érintik 
az áruházakat. Április 22-én 
vasárnapi menetrend szerint 
közlekednek a miskolci villa-
mosok és autóbuszok, amely 
alól kivétel: a 44-es, továbbá az 
ingyenes áruházi járatok, ame-
lyek nem közlekednek. A 7-es 
és 21-es autóbuszok, amelyek 
nem érintik az áruházakat.

Április 19-22. között az 
alábbi bérletpénztárak állnak 
az utasok rendelkezésére:

•  Tiszai pályaudvaron:  
06:00-21:00 óra,

• Búza téren: 06:00-19:30 óra,
•  Újgyőri főtéren: 07:00-14:00 

óra,
•  Felső-Majláthon:  

07:00-14:00 óra,
•  kizárólag április 20-án  

az Avas városközpontban: 
07:00-14:00 óra között.

Váltson családi jegyet  
a hosszú hétvégére 

Április 19–22. között a 
hétvégi családi jegy a hosz-
szú hétvége bármely két 
napjára megváltható, így a 
péntek-szombat, szombat-va-
sárnap és vasárnap-hétfő idő-
szakra is. Az MVK Zrt. április 
19–22. között a hosszú hétvé-
gére meghosszabbítja a három 
napos turistajegy érvényes-
ségét, így azok egy nappal to-
vább érvényesek változatlan 
ár mellett.

MVK-hírekINFORMÁCIÓK  
A HÚSVÉTI HÉTVÉGÉRE
Parkolás

Április 19-én, nagypénte-
ken, valamint április 22-én, 
húsvéthétfőn a Városgazda 
Kft. üzemeltetésében lévő fel-
színi fizető várakozási terüle-
teken – ide értve a Tiszai pá-
lyaudvar környékét is – és a 
Régiposta utcai parkolóház-
ban díjmentes a parkolás. Áp-
rilis 20-án, szombaton díjfi-
zetési kötelezettség csak az 
alábbi kiemelt kereskedelmi 
és idegenforgalmi területeken 
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 mélygarázsokban az álta-
lános rend szerint kell fizetni 
az igénybevételért.

 
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 ren-
delkezésre.

Miskolci Állatkert  
és Kultúrpark

A Miskolci Állatkert és 
Kultúrpark öt kontinens 
több mint 120 állatfajának 

közel 700 egyedét mutatja be 
a látogatóknak, különleges 
erdei környezetben. Az ál-
latkert az év minden napján 
nyitva tart, így húsvétkor is 
a nyári nyitvatartás szerint 
9:00 órától 19:00 óráig várja 
a látogatókat. Pénztárzárás 
18:00 órakor.

 
Piacok

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

Áprilistól 17 postán is lehet vasúti menetjegyet vásárolni  
a MÁV-START és a Magyar Posta között létrejött megállapodásnak  
köszönhetően.

Egy debreceni postán már janu-
árban kezdte meg próbaüzemben 
a vasúti menetjegyek értékesíté-
sét a Magyar Posta. Az ott szer-
zett tapasztalatokat alapul véve 
áprilistól további 16 postán elér-
hető ez a szolgáltatás. A teszt ideje 

alatt Debrecen mellett Budapesten 
négy postán, Győrben két postán, 
valamint Hajmáskéren, Jászapát-
iban, Martfűn, Miskolcon, Nyír-
egyházán, Szegeden, Szeghalmon, 
Szendrőn, Tabon, valamint Veszp-
rémben egy-egy postán vásárol-

hatnak vasúti menetjegyet az ügy-
felek. 

A pilotprogramba a vasúttársa-
ság vegyesen vont be kisebb és na-
gyobb településeken lévő, belváro-
si vagy attól távolabb elhelyezkedő, 
hagyományos vagy üzletházi, vas-
útállomás közeli vagy akár vasúti 
pénztárral nem rendelkező telepü-
léseken működő postákat. Ha a 17 
postán bevezetett vonatjegy-érté-

kesítés fogadtatása kedvező lesz, to-
vábbi postákra is kiterjeszthetik a 
lehetőséget.

A postákon a MÁV-START jegy-
eladási rendszerét használják, de bi-
zonyos szolgáltatásokra, például a 
megvásárolt jegyek visszatérítésére, 
cseréjére és nemzetközi vasúti je-
gyek vásárlására itt nincs lehetőség. 
Ezeket továbbra is a vasútállomáso-
kon lehet intézni. 

A postai ügyintézők a jegyértéke-
sítéshez kapcsolódó információkról, 
így például menetrendről, elérhe-
tő kedvezményekről is felvilágosítást 
tudnak adni az ügyfeleknek, de a vas-
úti utazás tervezésekor a részletes in-
formációkért továbbra is elsősorban a 
MÁV-START információs csatornáit, 
a MÁVDIREKT telefonos ügyfélszol-
gálatot vagy www.mavcsoport.hu in-
ternetes oldalt érdemes használni.

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

Az akció érvényes: 
2019. 04. 20-tól 2019. 04. 26-ig.

Bonyhádi zománcos fazék, III. o., 5,5 l, AKCIÓ! 1799 Ft
Surf mosópor, 5,6 kg, 357 Ft/kg 1999 Ft
Vanish szőnyegtisztító kézi, gépi,  
   500 ml, 1998 Ft/l 999 Ft
Elektromos rovar csapda, 1,2 watt  1499 Ft 
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 pump.,  
   500 ml, 1498 Ft/l 749 Ft
Flóraszept fürdő, konyha tisztító pump.,  
   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
Mosószóda 1 Kg 399 Ft

Apróhirdetés
Kerekszékes személy munka-
helyre való szállítására ügyes, jó 
fizikumú sofőrt keresünk változó 
munkaidőben munkanapokon. 
Elérhetőség: 06-70/434-2715.
Miskolci panellakásban hasz-
nált galé ria–fekhely eladó! Alap-
terület: 220x160 cm. Nyerjen 
helyet ágya felemelésével! Tele-
fon:70/527—0646
95 m2 hobbi-asztalos műhe-
lyemet megosztanám 1-2 fő 
kollégával Miskolcon. Telefon: 
70/527-0646.
Hi-Sec acél biztonsági ajtók 
már 65 900 Ft-tól, továbbá nyí-
lászárók (műanyag, fa, alumíni-
um), garázskapuk cseréje óri-
ási kedvezménnyel, teljeskörű 
árnyékolástechnikával. Tel./fax: 
46/402-292, mobil: 30/336-5528, 
web: www.aluport.hupont.hu, 

bemutatóterem: Miskolc, Bükk 
áruház I. emelet. Nyitva: h-p: 
9–14 óráig, szo: 9–12 óráig.
MEGJELENT A Szirma és kas-
télya című kötet (68 oldal, színes 
és fekete-fehér képekkel)! Korlá-
tozott mennyiségben kapható a 
színház mellett lévő Antikvárium-
ban. 3525 Miskolc, Déryné u. 2.  
Ács-, tetőfedő munkák, gipsz-
kar to no zás, lambé riázás, fila-
góriák, elő tetők, kerítések, kerti 
házak és egyéb famunkák készí-
tése; Ve lux ablakok beépítése, 
cseréje; íves fedések és hajlatok 
készítése; tetők szellőztetése. 
www.kerekgyarto-acs.hu. Tel.: 
06-20/460-6775.
Nem italozó, önállóan dolgoz-
ni tudó ácsot és korábban ács 
mellett dolgozó segédmunkást 
keresek Miskolc és környékére, 
nem csak tetőn végzendő mun-
kákra. 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

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

Heti, havi rendszerességű  
terjesztés, mindenki számára elérhető 

akár már nettó 1 Ft/db/ 
alkalom áron!  

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

Első alkalomra  
30% kedvezményt  

adunk!

POROSZKAI ÉTTEREM-PIZZÉRIA
Miskolctól csak 16 kilométerre

Rendezvények lebonyolítása akár 100 fős különtermeinkben
www.poroszkai.hu

facebook: Poroszkai Étterem – Pizzéria
Gesztely, Petőfi utca 11. 

Tel.: (46) 450 061, (30) 945 1329

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban
Kedves Olvasóink!
Adják fel apróhirdetésü-
ket kedvezményes áron a 
Miskolci Naplóban hét-
köznap 8.00 és 16.00 óra 
között!

Hirdetésszervezőink  
az alábbi címen érhetők el:
3530 Miskolc, Kis-Hunyad u 9.
Fax.: 46/358-200,  
Tel.: 46/503-501
E-mail: info@mikom.hu
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A Herman Ottó Múzeum 
történeti adattára őriz egy 
olyan városi szabályrendele-
tet, amely a korcsmák, sör-
házak és a pálinkamérések 
működését szabályozza. 

A szabályozás 1887-ben lé-
pett hatályba, az „újjáépítő” 
Soltész Nagy Kálmán polgár-
mestersége idején. Bár a ren-
delet keltezése óta több mint 
130 esztendő eltelt, az abban 
foglaltak közül több szabályo-
zás ma is megállná a helyét, de 
bőven ráakadhatunk olyan pa-
ragrafusokra is, amelyek mai 
szemmel furcsának, érdekes-
nek tűnhetnek. 

Nézzük, hogy ki nem nyit-
hatott korcsmát, sörházat vagy 
pálinkamérőt 1887-ben: „a ki 
nyereségvágyból elkövetett 
büntettért vagy vétségért bün-
tetve volt”, illetve bordélyház-
zal vagy „foglalkozást közve-

titő és a cseléd szerző űzlettel 
biró egyének”. Ma már megle-
pőnek tűnhet, hogy nem lehet-
tek ezen vállalkozások tulajdo-
nosai vagy bérlői nők (kivételt 
képeztek ez alól azok az özve-

gyek, akiknek elhunyt férje ez-
zel a vállalkozással bírt), ahogy 
állami, megyei vagy városi 
tisztviselők vagy a kezelő sze-
mélyzet tagjai sem. 

Miskolc városa a rendelet-
ben 150-ben határozta meg 
az egy időben üzemeltethe-
tő korcsmák számát, ennél 
több engedélyt nem is adtak 
ki. Ugyanilyen szigorral visel-
tetett a városi tanács a kiszol-
gáló személyzet tagjai iránt, 
mint fogalmaznak „a vendégek 
szolgálatára kifogástalan előé-
letű egyének alkalmazandók”. 
Így a tulajdonosnak el kellett 
küldenie a dolgoztatni kívánt 
felszolgálójelölteket a váro-

si rendőrkapitánysághoz, akik 
egy igazolási jegyet állítottak 
ki a jelölt büntetlen előéle-
téről. Ezt joggal nevezhetjük 
egyfajta erkölcsi bizonyítvány-
nak. Szintén érdekesség, hogy 
a családtagok kivételével nem 
dolgozhatott nő még felszolgá-
lóként sem az üzletben.

Az engedéllyel rendelke-
ző korcsmáknak kötelességük 
volt alávetni magukat az illeté-
kes szervek ellenőrzésének, va-
lamint jól látható helyre kellett 
kifüggeszteni a tiltott szeren-
csejátékra, valamint a fogyasz-
tóknak adott hitel korlátozá-
sára vonatkozó szabályzatot. 
A szabályrendelet szintén rög-
zítette az ún. regále jogot, ez 
alapján a városi tanács jogkö-
rébe tartozott az italmérési en-
gedély kiadása, ahogy az ital-
mérés után járó regále díjának 
megállapítása is. Tehát a városi 
tanács határozta meg, hogy ki, 
mennyiért és milyen italt mér-
hetett a városban. 

Aki az italmérési jogot el-
nyerte, vállalta, hogy az „ital-
mérési üzlet és a mellék helyi-
ségek, nem különben szükség 
esetén a lakhelyiség és a bár 
külön területen fekvő pincze a 
városi ellenőrző közegek elől el 
nem zárható”. 

A korcsmák és a sörházak 
szabályozását a rendelet kü-
lön tárgyalja, hiszen azok sok 
tekintetben elkülönültek a pá-

linkát mérő helyektől. A korcs-
mák november 1. és március 
31. között reggel 5 órától este 
10 óráig, április 1-től október 
31-ig reggel 4 órától este 11-ig 
lehettek nyitva. Azonban azok 
a korcsmák, amelyek kizáró-
lag csak bort vagy csak sört 
mértek, ebben az időszakban 
éjfélig is nyitva lehettek a kö-
zönség számára. A korcsmák-
ban és sörházakban a zenélés 
november 1-től március 31-ig 
este 7 órától, míg április 1-től 
október 31-ig este 9 órától zá-
róráig volt engedélyezett. A 
szabályrendelet szerint „korcs-
ma és sörház templomok, is-
kolák, kórházak és oly köz-
épületeknél, a melynek kellő 
használata ez üzletek zaja által 
akadályoztatnék 50 folyó mé-
ter távolságon belül nem nyit-

ható”. Mindemellett a temp-
lom közvetlen közelében lévő 
korcsmákat istentisztelet ideje 
alatt zárva kellett tartani. 

Hasonló szabályok vonat-
koztak a pálinkamérésekre 
is, de a nyitvatartási időben 
volt eltérés. Ezeket a helyeket 
ugyanis este 10 órakor min-
denképp be kellett zárni, ellen-
ben „április 1-től szeptember 
30-ig reggeli három óra előtt, 
octóber 1-től márcz. 31-ig pe-
dig reggeli 5 óra előtt ki nem 
nyithatók”. A pálinkamérések-
ben a hideg és meleg ételek fel-
szolgálása, valamint a zenélés 
tiltott volt. 

Ami a büntető határozato-
kat illeti, itt is találkozunk ér-
dekességekkel. Büntették azt a 
korcsmárost, aki „erkölcstelen 
életű egyéneket alkalmaz”, aki 

nem tartja tisztán a helyisége-
ket, illetve minden egyéb kihá-
gást, amire a szabályrendelet 
általános rendelkezései kitér-
nek. A bírságot általában 1-20 
forintig határozták meg, amely 
elzárásra változhatott, ameny-
nyiben a bírságot nem sike-
rült behajtani. Jóval súlyosabb, 
1-50 forintot (visszaesőként 
1-200 forintot) kellett fizetnie 
annak a bérlőnek, tulajdonos-
nak, aki a nyitás és zárás ide-
jét nem tartotta be.  Aki két év 
alatt legalább háromszor sze-
gett szabályt, attól elvették az 
italkimérési engedélyét. A sza-
bályrendelet 23. paragrafusa 
szerint a büntetésekből befolyt 
összeget a városi szegényalap 
javára fordították. 

NAGY ATTILA 
TÖRTÉNÉSZ

A korcsmárosok szomorú szabályai

Miskolci Napló14 Közélet

Megjelent Halász Erika 
első könyve. A Miskolc 
Televízió szerkesztője a 
természet világába kalau-
zolja olvasóit. A kiadvány 
a kajszibarackról szól, 
amely az elmúlt 20 évben 
— egy cégcsoport megala-
kulásának köszönhetően 
— az egyik legértékesebb 
és legsokoldalúbban hasz-
nosítható gyümölccsé vált 
hazánkban. 

Virágba borulva. Szebb cí-
met egy könyvnek nem lehet 
elképzelni. Leír és elmond 
mindent, amit üzenni szeret-
ne a kiadvány. Ahogyan a fák 
a legszebb arcukat mutatják 
tavasszal, úgy e könyv fősze-
replője is a maga tökéletessé-
gében tündöklik. 

A Virágba borulva azok-

hoz szól, akik alapvető kí-
váncsisággal tekintenek a 
kajszibarackra. És azokhoz 
is, akiknek a gasztronómia 
érték, mert szeretnek főz-
ni, sütni vagy különleges 
koktélt készíteni. A könyv-
ben a gasztrovilág nemzet-

közi és országos szinten is 
díjazott szakemberei mesél-
nek pályájukról, hivatásuk-
ról, hitvallásukról és olyan 
receptekkel lepik meg az ol-
vasót, amelyek igazi kuliná-
ris élményt nyújtanak a kaj-
szibarackon keresztül.

A szerző úgy fogalmaz: 
„a riportalanyaimmal törté-
nő beszélgetések során egy-
re jobban kirajzolódott ben-
nem a magyar kajszi képe. 
Mostanra ez a gyümölcs — 
ami a hazai földeken terem 
— nekem is édes, lédús, pi-
ros és nem túl puha.“ 

A gyümölcs történetének, 
termesztésének és sokoldalú 
felhasználásának bemutatása 
— nem tudományos oldal-
ról, hanem a fogyasztók szá-
mára is közérthető módon — 
egyedülálló megközelítése a 
kajszibarack világának. 

A Virágba borulva meg-
mutatja, hogy nemcsak éte-
lek, desszertek, koktélok, 
hanem pálinka, sör és koz-
metikai termékek is készül-
hetnek sárgabarack felhasz-
nálásával.

Luxemburgi Zsigmond 
uralkodására emlékeztek 
a Diósgyőri várban. Ő volt 
az az uralkodó, aki helyre-
állította a katolikus egyház 
egységét, és a Magyar Ki-
rályságot a műveltség te-
kintetében is Európa egyik 
nagyhatalmává tette. Har-
madik alkalommal rendez-
tek tudományos konferen-
ciát a várban.  

Luxemburgi Zsigmond 
ötven éves uralkodása alatt 
megőrizte az ország stabi-
litását és a kultúra terén is 
Európa nagy-
hatalmai közé 
emelte a ma-
gyar királyságot 
– mondta el Lo-
vász Emese, ré-
gész. Hozzátet-
te, Nagy Lajos 
vejeként, Mária 
férjeként ke-
rült a trónra és 
a későbbiekben, 
a m e n n y i b e n 
Nagy Lajosra a 
lovag király jelzőt használhat-
tuk, Zsigmondra a diplomata 
utazó jelző illik. Ezeken az 
utazásain kísértük el őt ezen 
a konferencián, hiszen beu-
tazta teljes Európát sőt még 
Angliába is eljutott, egyenget-
te útját a császári korona felé 
– ismertette a szakember. 

Hatalmuk és vagyonuk el-
lenére a királyok helyzete sok 
esetben nem volt irigylésre 
méltó. Ilyen volt a párválasz-
tás, ahol teljesen kiszolgálta-
tottak voltak E. Kovács Péter, 

az MTA tudományos főmun-
katársa szerint. - A felesége-
ket a nagypolitika és a szülők 
választották. Mégpedig olyan 
előkelő uralkodói szülők, akik 
azt gondolták, hogy az orszá-
guknak olyan feleségre, illet-
ve olyan férjre van szüksége, 
akivel az egész királyságot 
tovább tudják irányoztatni 
és a dinasztiát tovább tud-
ják vinni. Hozzá tette, hogy 
Zsigmond ebből a szempont-
ból szerencsésnek számított, 
mert ő ismerte Anjou Má-
riát.  A konferencia résztve-
vői a szakmai munkán kívül 

– rendhagyó 
tárlatvezeté-
sen - az újjá-
épített Diós-
győri várral 
is megismer-
kedhettek. 

Hagyománnyá vált, hogy a 
konferenciához kapcsolódó-
an az adott korra vonatkozó 
tárgyat állítanak ki a házigaz-
dák. Ezúttal egy, a miskolci 
Herman Ottó Múzeum gyűj-
teményéből származó, Zsig-
mond korabeli kehely került 
a kiállítási vitrinbe. A 15. szá-

zadi sodrott zománccal ké-
szített gótikus kehely a tal-
pába bevésett felirata szerint 
a diósgyőri eklézsia tulajdo-
na volt, tehát ez a Zsigmond 
korában rendkívül kedvelt 
ötvös fogásos mutatja azt a 
bizonyos sodrott zománcos 
technikát. 

Virágba borulva

Fejezetek a miskolci vendéglátás történetéből (9. rész)

Tudományos konferencia a várban 



Igazi zenei csemegének ígér-
kezik a Ricse, Ricse, Beatrice 
rock musical. A Nagy Feró 
és a Betrice zenekar életét 
bemutató eladás vidéken 
elsőként a Lovagi Tornák 
Terére érkezik, május 26-án. 
A főbb szerepekben Kurkó 
Józsefet, Farkasházi Rékát, 
Gregor Bernadettet és Koncz 
Gábort láthatja a közönség, 
de természetesen színpadon 
lesz Nagy Feró és a Beatrice 
együttes is. 

Vajon hogyan élte meg a po-
litikailag elszigetelt ország min-
dennapjait a vasfüggöny innen-
ső oldalán egy lázadó zenekar? 
Mi várt arra, aki mert lázadó 
dalokat írni, énekelni? Erre és 
még sok más kérdésre keresi a 
választ az Újszínház darabja. 

„Erdélyből származom, 
ahogy Feró is. 1989-ben, ami-
kor betiltottak mindent, titok-
ban a Beatrice dalai szóltak 
nálunk is, nagy részüket jól is-

mertük és szerettük. Visszanéz-
ve erre az időszakra, ezért is na-
gyon-nagy megtiszteltetés ez a 
feladat. És egyben óriási kihí-
vás: egyrészt Feró utánozhatat-
lan karaktere miatt, másrészt, 
mert minden szerepemben, így 
most is az a fő célom, hogy ma-
nír és pluszok nélkül természe-
tes maradjak.” – nyilatkozta a 
Ferót alakító Kurkó József.

A rock hórukknak elne-
vezett két felvonásos előadás 

több, mint zenés darab. Rock-
történelem. Visszatekintés a 
’70-es évek végére, a ’80-as évek 
elejére. A korhoz kapcsolódók-
nak nosztalgia. A fiataloknak, 
alternatív zenés történelemóra. 
A műben elhangzanak a Beat-
rice emblematikus dalai, a Je-
rikó, Angyalföld, Nagyvárosi 
farkas, Motorizált nemzedék, 
Térden állva, Késő már és a ké-
sőbbi slágerek, mint az Azok a 
boldog szép napok is.

A darabban feltűnnek a kor-
szak ikonikus alakjai, például 
az akkori lemezgyártás mo-
gulja, Erdős Péter, vagy Korda 
György a máig népszerű tánc-
dalénekes. A Ricse, Ricse, Beat-
rice rock musical több mint 
két óra felhőtlen szórakozást 
ígér. Egyszerre lesz koncert, 
színház, nosztalgia, élő zene 
és 100% ROCK! Május 26-án, 
a diósgyőri Lovagi Tornák Te-
rén. 

Szentivánéj van. Már szét-
hintette varázsporát a nagy-
hatalmú növény, hogy álom-
ba ringassa azt a halandót, 
aki meg akarja találni, hogy 
megérthesse a virágok és az 
állatok nyelvét. De akárki 
nem lesheti ki titkait. 

Shakespeare alakjai életre 
kelnek ezen a varázslatos éj-
szakán, összegabalyodik a sor-
suk és valahol a titkok mögött 
ott rejlik a valódi világ. És vala-
ki, aki a tükröt tartja.

Barta Dóra Harangozó-dí-
jas, Érdemes Művész, a Kecs-
kemét City Balett vezetőjének, 
A Szentivánéji álom az első ko-
reográfiája a Miskolci Nemze-
ti Színházban. A Miskolci Bal-
ett táncosainak új előadását a 
Horizont Nemzetközi Kortár-
stánc Fesztiválon, a Játékszín-
ben láthatják a táncszínház 
szerelmesei. A fesztivált idén 
harmadik alkalommal rende-
zik meg Miskolcon, április 24 
és 27-e között a Miskolci Nem-
zeti Színházban. 
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CSODAMALOM BÁBSZÍNHÁZ:
Április 20. szombat és 21. vasárnap napon-

ta 10:30 Vackor kalandjai

Ápriis 28. vasárnap. 10:30 Csalavári Csa-

lavér

MOZIMŰSOR Művészetek Háza:
URÁNIA-TEREM: Április 18. csütörtök-24. 

szerda, naponta 15:30 és 17:45 – Cso-

dapark | naponta 20:00 – Miután

Április 25. csütörtök-május 1. szerda, na-

ponta 15:30 Csodapark | naponta 17:30 

Kedvencek temetője | naponta 20:00 A 

gyászoló asszony átka

BÉKE ART-MOZI: Április 18. csütörtök-24. 

szerda, naponta 16:00 – Ferenc pápa 

– Egy hiteles ember | naponta 18:00 

– Interjú Istennel | naponta 20:15 – 

Samsara

Április 25. csütörtök-május 1. szerda, na-

ponta 16:00 A hőlégballon (kivéve ked-

den) | naponta 18:15 Anyák napja | na-

ponta 20:15 Sarkvidék

Április 30. kedd 16:00 Egy nap

MOZIMŰSOR: CINEMA CITY: 
Április 18. csütörtök-május 1. szerda, na-

ponta több időpontban – A gyászo-

ló asszony átka | A hiányzó láncszem | 

A királynő kutyája | Bosszúállók: végjá-

ték (csak szerdán) | Bosszúállók Maraton 

(csak szerdán) | Családi bunyó (keddig) 

| Csodapark | Dumbó (keddig) | Hellboy 

| Hotel Mumbai | Így neveld a sárkányo-

dat 3. | Interjú Istennel | Kedvencek te-

metője | Marvel kapitány (keddig) | Mi 

(csak szombaton és vasárnap) | Mia és a 

fehér oroszlán | Miután | Shazam

Április 25. csütörtök-28. vasárnap, na-

ponta több időpontban – Bosszúál-

lók: végjáték
KIÁLLÍTÁS:
Április 16-tól, keddtől, hétfő kivételével naponta 

9:00-17:00 Herman Ottó élete és munkássá-

ga, Lillafüredi Herman Ottó Emlékház

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

22:00 ISOláció, Művészetek Háza Ga-

lériája

Április 25. csütörtök 17:00 Rácz Noémi: Il-

lustrator ante portas – kiállításmegnyi-

tó, Művészetek Háza Galériája

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

gol vasút hétköznapjai, Ifjúsági és Sza-

badidő Ház

Április 30-ig, hétköznap naponta 10:00-

19:00 Egy fadarab újjászületése, Ady 

Endre Művelődési Ház
ELŐADÁS:
Április 25. csütörtök 17:00 Posztmodern 

stresszkezelés, Szabó Lőrinc Idegennyel-

vi Könyvtár

Nagy utazás Iránban, II. Rákóczi Ferenc Me-

gyei és Városi Könyvtár

Április 26. péntek 14:30 Zenetörténet, 

II. Rákóczi Ferenc Megyei és Váro-

si Könyvtár

18:00 Jótékonysági est az Avasi református 

templom felújításáért, Népkerti Vigadó

Április 27. szombat 19:00 Sárkányölő lova-

gok éjszakája, Diósgyőri vár

Április 27. szombat 19:00 és 28. vasárnap 

17:00 A Mézga család, Művészetek Háza
KONCERT:
Április 20. szombat 20:00 Mogyorósi Adri-

enn, Avalon Ristorante

20:00 Gyereknek bátor – Beck Zoli szerzői 

estje, Helynekem

Április 27. szombat 19:00 Dorothy, Hely-

nekem
FOGLALKOZÁS:
Április 19. péntek-22. hétfő, napon-

ta 10:00-18:00 Húsvéti programkaval-

kád, Avalon

Április 19. péntek, 21. vasárnap és 22. hét-

fő, naponta 17:00-20:00 Szauna szeán-

szok, Miskolctapolcai Strandfürdő

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

18:00 Húsvét, Diósgyőri vár

10:00-16:00 Húsvét és Föld napja, Miskolci 

Állatkert és Kultúrpark

Április 24. szerda 9:30 Célpontban a baba-

angol, Célpont Közösségi Tér (Arany Já-

nos utca 29-35.)

15:00 Retro Társasjáték Klub, Móra Ferenc 

Könyvtár

Április 25. csütörtök 16:30 Csak egy Föl-

dünk van! Tompa Mihály Könyvtár

Gémeskút Társasjáték Klub, József Atti-

la Könyvtár

Április 26. péntek 16:00 Horgolda, Petőfi 

Sándor Könyvtár

Április 27. szombat 10:00 Spanyol klub, 

Szabó Lőrinc Idegennyelvi Könyvtár
EGYÉB:
Április 20. szombat 20:00 Húsvéti éjszakai 

fürdőzés, Miskolctapolca Barlangfürdő

Április 24. szerda 15:00 Bálint Marianna: 

Hulladék Históriák – könyvbemutató, 

József Attila Könyvtár
MOZGÁS:
Április 20. szombat 8:30 Kecskevár vissza-

vár – túra a Bükkben (további informá-

ció: bfte.hu)

Április 23. kedd 10:00 Tai chi, Ady Endre 

Művelődési Ház

Április 25. csütörtök 16:30-17:30 Táncelő-

készítő ovisoknak, Ady Endre Művelő-

dési Ház

Április 27. szombat Diáktúra nemcsak diá-

koknak (bfte.hu)

PROGRAMAJÁNLÓ

A Miskolci Állatkert és Kul-
túrpark húsvétkor is válto-
zatos programokkal várja 
látogatóit.

Április 21-én a megszo-
kott etetések mellett nyuszi 
simogatóval hangolódhatnak 
a kilátogatók, húsvéthétfőn 
tojáskereséssel várják az ér-
deklődőket. 

Húsvéthétfőn a Föld nap-
ja alkalmából a látogatók 
megtudhatják, mi mindent 
tehetünk bolygónk védel-
méért, megismerkedhetnek 
az ökológiai gazdálkodással 
és bioélelmiszereket kóstol-
hatnak. 

Az új talajéletet bemutató 
terráriumból pedig az is ki-
derül, mi történik a föld alatt!

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
Áprilils 22. 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 ism. (gazdasági magazin) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 
Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság

Április 23. 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 24. szerda: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismétlé-
se 15:00 Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Prog-
rampont (programajánló) 18:25 Testközelből (szórakoztató-ismeretterjesztő ma-
gazin) 19:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont 
ism. (programajánló) 19:25 Quantum ism. (tudományos magazin) 20:00 Miskolc 
Ma ism. (híradó) 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 
20:25 Képújság

Április 25. 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 ism. (gasztronómiai magazin) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 Idő-
járás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság

Április 26. 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 Forgószínpad (színhá-
zi magazin) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Program-
pont ism. (programajánló) 20:25 Képújság

Április 27. 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 28. vasárnap: 07:00 Az előző esti adás ismétlése 14:00 Képújság 17:00 Hívőszó 
(vallási magazin) 18:00 Miskolci Napló ism. (közéleti magazin) 18:30 Egészségper-
cek ism. (egészségügyi magazin) 18:50 Egészségére ism. (egészségügyi magazin) 
19:00 Promenád ism. (kulturális magazin) 19:30 Gasztrokaland ism. (gasztronómi-
ai magazin) 19:45 Kedvenceink ism. (állatbarát magazin) 20:00 Köztünk élnek ism. 
(portré) 20:15 Köztünk élnek ism. (portré) 20:30 Képújság

ÁPRILIS 20. SZOMBAT 17:00 
A CIRKUSZHERCEGNŐ, 
Nagyszínház

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

ÁPRILIS 23. KEDD 19:00 
CYRANO, Szigligeti (Alap, 
Arany, Ezüst) bérlet, Nagy-
színház

ÁPRILIS 24. SZERDA HO-
RIZONT TÁNCFESZ-
TIVÁL: REJTETT HÉT-
KÖZNAPJAINK – ÉDER 
VERA FOTÓKIÁLLÍTÁ-
SA, a Nagyszínház nézőtéri 
társalgója

19:00 HELLO, DOLLY!, 
Nagyszínház

19:00 HORIZONT 
TÁNCFESZTIVÁL: A KI-
MÉRA GYÖNGYEI, Ka-
maraszínház

20:30 HORIZONT 
TÁNC FESZ TIVÁL: DR. 
MAYBE DARLING, Játék-
szín

ÁPRILIS 25. CSÜTÖRTÖK 
10:00 ÉS 14:00 HORI-
ZONT TÁNCFESZTI-
VÁL: ÁLLATOK FAR-
SANGJA, Kamaraszínház

18:00 CYRANO, Schiller 
ifj. bérlet, Nagyszínház

19:00 HORIZONT 
TÁNCFESZTIVÁL: SPE-
CIAL SOCIETY, Csarnok

20:30 HORIZONT 
TÁNCFESZTIVÁL: ALI & 
ALPO, Játékszín

ÁPRILIS 26. PÉNTEK 15:00 
HORIZONT TÁNCFESZ-
TIVÁL: NYÍLT PRÓBA – 
SZENTIVÁNÉJI ÁLOM, 
Játékszín

17:00 HORIZONT 
TÁNCFESZTIVÁL: AN-
TIGONÉ – FEKETE KU-
TYA, Kamaraszínház

19:00 HORIZONT 
TÁNCFESZTIVÁL: TAR-
TUFFE – EGY SZÍNDA-
RAB SZÍNREVITELE, 
Nagyszínház

ÁPRILIS 27. SZOMBAT 11:00 
FALSTAFF I. – OPERA-
BEAVATÓ, Zerlina bérlet, 
Kamaraszínház

15:00 CYRANO, Déryné 
(Alap, Arany, Ezüst) bérlet, 
Nagyszínház

19:00 SZENTIVÁNÉJI 
ÁLOM, Játékszín

19:00 A VELENCEI 
KALMÁR, Latinovits 
(Arany, Ezüst) bérlet, Ka-
maraszínház

20:30 HORIZONT 
TÁNCFESZTIVÁL: UNI-
TED SPACE OF AMBI-
VALENCE, Csarnok

SZÍNHÁZI MŰSOR
Április 20. – április 27.

Húsvét és Föld napja az állatkertben

Ricse, Ricse Beatrice – Rock hórukk 
a Lovagi Tornák Terén

Szentivánéji álom  
a Miskolci Balettől 



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

Ünnepi díszbe öltözött az Apostol Bertalan tér Szirmán. Húsvéti díszek kerültek a kis parkban lévő egyik fára, a terület pe-
dig egyfajta játszótérré alakult, ahol fából készült tojásokat színezhettek, de állatokat is simogathattak a gyerekek. A díszek 
nagyobb részt az iskolában készültek, a pedagógusok segítségével, a tér feldíszítésében pedig segítettek a nemrég alakult Szir-
mai Nyugdíjas Egyesület tagjai is. Szécsényi Marianna, a városrész önkormányzati képviselője állandó hagyományt teremtene 
a kezdeményezésből. 

Fegyvereket  
foglaltak le

Több lőfegyvert 
foglalt le egy miskolci 
férfitól a rendőrség a 
Terrorelhárítási Köz-
pont műveleti egysé-
gével közösen végre-
hajtott akciójában. A 
hétfői akcióban több, 
engedély nélkül tar-
tott lőfegyvert, vagy 
annak utánzatát fog-
lalták le egy miskolci 
ingatlanban. A fegy-
verek közt volt egy 
második világhábo-
rús puska is, illetve a 
házkutatáson számos 
lőszert találtak még a 
rendőrök. A megyei 
rendőr-főkapitányság 
lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés bűntett elkövetése ügyében, 
szakértők bevonásával folytat eljárást a beismerő vallomást tett 
férfival szemben.

Nem látott ki a jeges szélvédőn,  
elsodort három embert

A Miskolci Járási Ügyészség vádat emelt egy 48 éves férfi ellen 
maradandó fogyatékosságot eredményező közúti baleset gondat-
lan okozásának vétsége miatt. A férfi 2017 decemberében, a reg-
geli órákban Domaházán vezette autóját, amikor egy buszfordu-
lóban balra nagy ívben kívánt kanyarodni, azonban a gépjármű 
szélvédője annyira jeges volt, hogy azon csak kis mértékben látott 
ki, így nem látta be az útkereszteződést és az autóval elsodorta az 
úttesten egyébként szabálytalanul megálló és ott beszélgető három 
személyt. A baleset következtében a két felnőttkorú nő és egy kis-
korú lány közül az egyik nő a bal térde külső és belső szalagjának 
rándulásával, húzódásával járó nyolc napon túl gyógyuló sérülést 
szenvedett el, amelynek eredményeként mozgás-beszűkülésben és 
combizom sorvadásban megnyilvánuló maradandó fogyatékosság 
alakult ki. A két másik sértett nyolc napon belül gyógyuló zúzó-
dásos sérüléseket szenvedett el. Az ügyészség arra tett indítványt, 
hogy a bíróság tárgyalás mellőzésével pénzbüntetést szabjon ki a 
vádlottal szemben.

Őrizetbe vették  
az ittas sofőrt

A vezetéstől is el volt tilt-
va az a sofőr, aki ittasan 
okozott balesetet, majd el-

hajtott a helyszínről. A 41 éves V. Roland április 13-án este hajtott 
neki egy álló járműnek Felsőzsolcán. A balesetben nem sérült 
meg senki, de a miskolci férfi elhajtott a helyszínről. A rendőrök 
Miskolcon azonosították, majd megállították a járművet és elle-
nőrzés alá vonták a sofőrt. A járőrök a vezetővel szemben alko-
holszondát alkalmaztak, ami pozitív értéket mutatott, továbbá 
a rendőrök megállapították, hogy a sofőrt korábban eltiltották 
a vezetéstől. A Mis-
kolci Rendőrkapi-
tányságra előállított 
férfit a hatóság sza-
bálysértési őrizetbe 
vette, egyben az ittas 
járművezetés miatt 
büntetőeljárást indí-
tott vele szemben.

48 tűzeset a megyében
Az elmúlt héten a megye tűzoltóit 109 alkalommal riasztották, 

amiből 48 tűzeset volt. Családi házban keletkezett tűz Sajókazán, 
a Virág úton. Berendezési tárgyak égtek egy ötven négyzetméter 
alapterületű lakóház egyik helyiségében. A kazincbarcikai hivatá-
sos tűzoltók rövid időn belül eloltották a tüzet és átvizsgálták az 
épületet. Az eset során senki sem sérült meg, azonban a ház lak-
hatatlanná vált. A lakók elhelyezésében rokonaik segítettek. Két 

személygépkocsi 
ütközött össze Mis-
kolcon, a Lyukóbá-
nya telepen múlt 
szombaton. A me-
gyeszékhely hiva-
tásos tűzoltói egy 
embert feszítő-vágó 
berendezés segítsé-
gével kiszabadítot-
tak az egyik autóból 
és átadták a sérültet 
a mentőknek.

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

HETI HOROSZKÓP

Kos (március 21 - április 20) Nagyon elkeseríti, amikor látja, 
hogy kedvese sehogyan sem akar az ön elvei szerint működni. 
A munka frontján jobb a helyzet: érzi, hogy főnöke bízik önben, 

ehhez mérten fog bele a héten a munkájába. 

Bika (április 21 - május 20) Ez a hét a titkoké: a sors felkínálhat 
egy nagyon vonzó alkalmat arra, hogy titkos, izgalmas kalandba 
bonyolódjon, amely akár még gazdagíthatja is az életét. Az sem 

kizárt, hogy olyan feladatot is önre sóznak, amit másnak kellene elvégeznie.

Ikrek (május 21 - június 21) Egy szenvedélyes szerelmi szál van 
kialakulóban, amely teljesen elvarázsolja. Munkájában minden 
vágya, hogy irányítson másokat, és ezt úgy szeretné megvalósíta-

ni, hogy olyan új szabályokat alkot, amelyek az ön véleményét tükrözik. 

Rák (június 22 - július 22) Munkahelyén érdemes kibontakoz-
tatnia a jó oldalát, a kellemes tulajdonságait, mert kedvességgel 
most sokkal több mindent elér, mint valaha. Figyeljen jobban oda 

a munkatársara, és csiszoljon a kapcsolatukon!

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Rengeteg külső csábítás 
érheti mostanában, ráadásul a kedvese nem úgy látja a min-
dennapi ügyeket, ahogyan azt ön szeretné. Igen sok munkája 

van, ami nemcsak többletbevételt, de hatalmas megterhelést is jelent. 

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Makacs hangulatban 
van, és összeférhetetlenül viselkedik. Elfáradt a munkában, nincs 
más vágya, minthogy elvonulhasson egy kicsit a világtól. A pár 

nap pihenés közben majd ne csak a testét, hanem a lelkét is kényeztesse.

Mérleg (szeptember 24 - október 23) A magánélete olyan, 
mint egy rossz kabaré, előre tudja, hol fog elcsúszni a banánhé-
jon – mégis arra veszi az irányt. A héten szinte minden kollégát 

„önmaga elé enged”: odafigyel a munkatársaira, érzelmileg is nyitott feléjük. 

Skorpió (október 24 - november 22) Párja megértő, nem 
rendez jeleneteket, ha fáradtságra hivatkozva lemondja a közös 
programokat. Ha szingli, tekintete összeakadhat egy kedves ide-

gennel. Miközben a munka hősévé válik, fontos, hogy lazíthasson is egy kicsit. 

Nyilas (november 23 - december 21) Ha éppen szingli, füg-
getlenségi törekvései mögött alighanem a csalódástól való fé-
lelem húzódik meg.  Szókimondó hangulatban van, ami nem 

feltétlenül előnyös, ha a munkatársival kell együtt dolgoznia. 

Bak (december 22 - január 20) Partnere kellemetlen kérdé-
sekkel bombázza a hét elején. Veszekedéssel, lázadással nem 
oldhat meg semmit, csak olajat önt a tűzre. Makacs hangulata 

nem segíti elő, hogy együtt tudjon működni másokkal. 

Vízöntő (január 21 - február 19) Munka után ne a barátokkal 
szervezzen programot, inkább párjával töltse az időt. Sokkal több 
gyengédséget igényel, mint általában. Rendeződhet a munkahe-

lyi helyzete, megbecsülése, növekedhet fizetése. 

Halak (február 20 - március 20) Sok provokációnak lesz kitéve 
a munkahelyén. A magánéletben ez inkább kísértésnek mond-
ható, valaki iszonyú erővel nyomul. Sok kollégájának felmonda-

nak, és önnek kell az ő munkájukat megcsinálnia.  

FORRÓ NYOMON

Húsvét másodnapján régi szokás szerint 
Fogadják szívesen az öntözőlegényt. 
Én a legénységhez igen kicsi vagyok, 
De öntözőlegénynek mégis csak felcsapok. 
Minden esztendőben ilyenkor itt vagyok 
Ha a locsolásért pirostojást kapok. 

Locsolóvers mindenkinek

A hét fotója
JUHÁSZ ÁKOS 

FELVÉTELE

Mozaik Miskolci Napló16

Miskolci városrészek
1

Négyrészes keresztrejtvény sorozatunkban ezúttal miskol-
ci városrészek neveit rejtettük el. Kérjük megfejtéseiket a 
sorozat végén, együtt, egy levélben vagy e-mailben küld-
jék el. Beküldési határidő: 2019. május 15. Szerkesztősé-
günk címe: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad utca 9. E-mail cím: 
info@mikom.hu. A helyes megfejtések beküldői között 
könyvjutalmat sorsolunk ki. 

TOJÁSFÁT DÍSZÍTETTEK SZIRMÁN
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