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A jövő mérnökeit, technikusait keresi a Lufthansa Technik 
Miskolcon. Dolgozókat toboroz az Északi Ipari Parkban fel-
épülő szervizüzemébe. Az Andrássy Gyula Szakgimnáziumban 
a Lufthansa munkatársaival beszélgethettek a diákok. Megmu-
tatták nekik a cég termékeit és a szakemberekkel szemben tá-
masztott elvárásokat is ismertette a vállalat HR vezetője.

A Lufthansa Technik csapata 
a közeljövőben Miskolcot tekinti 
majd új otthonának – erről be-
szélt Dominik Giugno vezérigaz-
gató az Andrássy diákjainak. A 
cég 43 milliárd forintból Miskol-
con építi fel új bázisát. Az Északi 
Ipari Parkban 20 ezer négyzet-
méteres csarnokot húznak fel. 
A repülőgépmotorok felújítását 
végző üzemben 2022-ben kez-
dődhet meg a munka. Techni-
kusokra, mérnökökre lesz szük-
ség. Összesen több mint 400 
dolgozót keresnek.

A jövő technikusait, mér-
nökeit keresik Miskolcon

– Nagyra értékeljük, hogy 
már sokszor számíthattuk 
partnereink támogatására 

Miskolcon és Magyarorszá-
gon. Ma azzal a szándékkal 
vagyunk itt, hogy az And-
rássy diákjai közt szikrát tud-
junk gyújtani a repülés világa 
és a repülőgépek iránt. Ennek 
a napnak az a célja, hogy meg-
mutassuk a nemzetközi légi-
társaság csoportunk által kí-
nált lehetőségek széles tárházát 
– mondta a vezérigazgató, aki 
arra biztatta a diákokat, fag-
gassák ki a megjelent szakem-
bereket, hogy milyen egyéni 
motivációval érkeztek a cég-
hez. – Számomra a Lufthansa 
arról szól, hogy folyamatosan 
felfedezzem a repülés iránti 
szenvedélyemet. Emellett na-
gyon jó szakmai választás, hi-
szen a társasággal és a profi ja-

vítóműhellyel együtt fejlődhet 
az ember – mondta Dominik 
Giugno.

A jövő technikusait szeretnék 
megtalálni a miskolci középis-
kola végzős diákjai között. Aki 
kellő elhivatottságot érez a repü-
lőgépek, a repülés iránt, megta-
lálhatja számítását a világcégnél. 
Bekerülhet a miskolci szerviz-
bázis kezdő csapatába. A most 
végzős diákok közül azok, akik 
megfelelnek a követelmények-
nek, külön képzést kapnak majd 
a Lufthansánál. Ez jövőre kez-
dődik. A miskolci üzemet 2021-
ben kezdik tervezni, építeni. A 
munka pedig rá egy évre indul a 
kiképzett dolgozókkal.

Molnár Péter szerint külön 
öröm, hogy a Lufthansa nagyon 
hamar megtalálta az iskoláju-
kat. – Több mint százéves iskola 
az Andrássy – mondta az igaz-
gató. – A régió vezető műszaki 
középiskolája, ami jó kapcsola-

tokat ápol nagy cégekkel, duá-
lis képzésben kétszázan vesznek 
részt, a Boschnak pedig külön 
képzünk szakembereket – nyi-
latkozta.

Soha nem látott lehetőség 
a miskolci fiatalok előtt

Egy soha nem látott lehetőség 
nyílik meg most a miskolci fia-
talok előtt, és ez egy új fejezetet 

nyit a miskolci szakképzés terü-
letén – erről már Kriza Ákos be-
szélt a mai toborzón. – A Luft-
hansának köszönhetően az itt 
végző diákok világszínvonalú 
képzést kapnak, amire biztos eg-
zisztenciát tudnak majd alapoz-
ni. A kiválasztottak olyan tudás 
és szakmai ismeretek birtokába 
jutnak, amelyet a világ bármely 
vezető ipari vállalata örömmel 
fogadna – mondta a polgármes-
ter. – Itt, városunkban a család-
jukhoz, a gyermekkorukhoz és a 
gyökereikhez közel tudják majd 
a jövőt építeni, és nem lesz szük-
ség arra, hogy más városba vagy 
külföldre vándoroljanak – hang-
súlyozta. – Miskolcon érdemes 
tervezni a jövőt, hiszen a jelen-
legi fejlesztések és a távlati ter-
vek egy olyan város képét vetítik 
elénk, ahol biztos egzisztenciá-
val, élhető környezetben a leg-
magasabb szintű szolgáltatások 

elérhetőségével a mindennapok 
egyszerűbbekké válnak – jelen-
tette ki Kriza Ákos.

A világ piacvezető javító 
társasága

A miskolci javítóbázison re-
pülőgépek hajtóműveit javítják 
majd. Ezek egyenként 10 milli-
árd forintba kerülnek. A szer-
vizelés már csak ezért is nagy 
precizitást igényel. De a repülés 
biztonsága is magas szintű mun-
kát, szaktudást kíván.

A Lufthansát csak tavaly 142 
millió utas választotta világszer-
te. A csoportnak 135 534 dolgo-
zója van. A Lufthansa Technik 
23 219 dolgozóval működik és 
850 légitársaságnak szolgáltat. 
Tavaly 5,9 milliárd euró árbe-
vétele volt. A piac vezető javító-
társasága, amely 100 potenciális 
helyszín közül választotta Mis-
kolcot.
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Lányok napja a Miskolci Egyetemen

Diákok közül toborozzák a jövő szakembereit

Miért ne lehetne egy lány jó gépészmérnök, programtervező 
informatikus vagy járműmérnök? A lányok napja rendez-
vény éppen azzal a céllal jött létre, hogy a lányok is megis-
merkedjenek a műszaki pályákkal és elhiggyék, hogy nekik 
is helyük van ezeken a területeken.

Április 30-án immár hetedik 
alkalommal várja az egyetem 
három műszaki kara a közép-
iskolás lányokat, hogy talál-
kozhassanak a műszaki pályák 

szakembereivel és kipróbál-
hassák magukat a tudomány, 
a technológia és a kutatás vi-
lágában. A színes programok 
és interaktív bemutatók so-

rán a lányok a továbbtanulá-
si és karrier lehetőségekről is 
sok hasznos információt kap-
nak. A rendezvény regisztrá-
cióval indul reggel nyolc óra-
kor, majd a megnyitó után a 
Műszaki Földtudományi Kar, 
a Műszaki Anyagtudományi 
Kar és a Gépészmérnöki és In-
formatikai Kar labortúráin ve-
hetnek részt az ideérkezők.

FELSZÁLLÁSRA KÉSZÜL A LUFTHANSA MISKOLCON 

A Miskolci Egyetem Műsza-
ki Anyagtudományi Kara az 
elsők között indította el a du-
ális képzést, ma már minden 
második hallgatójuk részt 
vesz benne. Szeptembertől 
pedig már vegyészmérnöki 
duális alapszakot is kínálnak.

A Műszaki Anyagtudomá-
nyi Kar szerdán a duális kép-
zést népszerűsítő, valamint a 
partnervállalatokat bemuta-
tó duális workshopot rende-
zett a képzés iránt érdeklő-
dők számára. A rendezvényre 
nagy számban látogattak el 
szakközépiskolai, gimnazista 
diákok. Szegedi Máté a Fráter 
György Katolikus Gimnázi-
umból érkezett. Érdeklődé-
sünkre elmondta, barátaitól 
hallott a duális képzésben rej-
lő lehetőségekről.

– Többet akartam megtud-
ni erről a képzési formáról, 
így eljöttem a workshopra. 
Rengeteg információt gyűj-
töttem magáról a szakról, il-
letve a partnercégekről is. Az 
ilyen programok kitűnő le-
hetőséget nyújtanak ahhoz, 
hogy ilyen téren is feltérké-
pezzük szülőhelyünket, az it-
teni egyetemet – tette hozzá.

Ötödik alkalommal ren-
dezték meg az anyagmérnöki 
– és idén már vegyészmérnö-
ki – workshopot. Tizenhét cég 
képviselője volt jelen, hogy a 
karra jelentkező diákok szá-
mára bemutatkozzon. Első-
sorban az érettségi előtt álló 

fiatalokat várták. A középis-
kolások a duális képzésben ta-
nuló egyetemistáktól és a kép-
zésben résztvevő vállalatoktól 
is kérdezhettek.

Jelen volt a világ egyik veze-
tő, turbófeltöltők gyártásával 
foglalkozó cége is. Imre Zsu-
zsanna, a Sicta Kft. HR busi-
ness partnere elmondta, 2015-
ben írták alá az egyetemmel a 
duális együttműködésről szóló 
szerződést. Jelenleg egy végzős 
hallgatójuk van, aki már a ta-
nulmányai befejezése előtt ál-
lásajánlatot kapott tőlük. Jelen-
leg laborvezető a Sictánál.

Mende Tamás, a kar ta-
nulmányi és beiskolázási dé-
kánhelyettese kifejtette: a 
workshop célja, hogy mind a 
cégekkel, mind velük, okta-
tókkal megismerkedjenek a 
fiatalok. – Úgy lehet jó dön-
tést hozni a továbbtanulás-
nál, ha megismerkednek a 
lehetőségekkel személyesen 
és minél széleskörűbben. Egy 
ilyen workshop erre kitűnő 
alkalom – mondta, hozzáté-
ve: jelenleg 60 partnervállala-
tuk van, minden évfolyamon 

körülbelül minden második 
hallgató duális képzésben 
vesz részt.

Szeptembertől egy új képzé-
sen, a vegyészmérnöki (duális) 
alapszakon is egy-egy válla-
lat munkaszerződésével a zse-
bükben kezdhetik meg egye-
temi életüket a kart választó 
diákok. – Az ország nagy ré-
szét lefedő partnerhálózattal 
rendelkezünk, Győrtől Sátor-
aljaújhelyig várjuk a jelentke-
zőket – mondta Mende Tamás.

A dékánhelyettes hozzátette: 
hatalmas a mérnökhiány Ma-
gyarországon. A kar képzéseit 
a továbbtanulási lapjukon be-
jelölő diákok duális képzésre 
a partnervállalatokhoz május 
31-ig jelentkezhetnek felvételi 
elbeszélgetésre.

A Műszaki Anyagtudomá-
nyi Kar április 30-án, kedden is 
kinyitja a kapuit, ekkor a Nők 
a Tudományban Egyesület ál-
tal életre hívott lányok nap-
ja programsorozat részeként 
középiskolás lányok számára 
szerveznek a mérnöki pályát 
népszerűsítő előadásokat, kí-
sérleti bemutatókat.

A duális képzést népszerűsítették
Negyedik alkalommal ren-
dezte meg a PM-Energo 
Kft. és a BOKIK az ÉPÜ-
LET-GÉP-ÉSZ pályaorien-
tációs napot csütörtökön. A 
rendezvényen – az inter-
aktív bemutató mellett – a 
szakmában használt anya-
gokkal, szerszámokkal és 
technológiákkal is megis-
merkedhettek a pályavá-
lasztás előtt álló fiatalok.

A pályaorientációs tevé-
kenység akkor hatékony, ha 
ezt a gazdálkodó szerveze-
tek, a leendő munkaadók és 
a képzőhelyek összefogva, 
együtt végzik – fejtette ki a 
rendezvényen Tátrai István 
József, a Miskolci Szakképzé-
si Centrum főigazgatója. Mint 
mondta, ezen a rendezvényen 
a gazdálkodók be tudják mu-
tatni a legkorszerűbb eszkö-
zöket, amikkel majd a tanulók 
a munkájuk során találkoz-

hatnak, így egyfajta életpályát 
mutatnak be nekik.

A BOKIK oktatási- és kép-
zési szakigazgatója, Tóth 
Ádám Zoltán elmondta: a 
rendezvény célja a szakma 
népszerűsítése mellett a pá-
lyaorientáció és a szakképzés 
népszerűsítése. – Több száz 

általános iskolás, szakképző 
iskolás és gimnazista tanuló 
vett részt a csütörtöki ÉPÜ-
LET-GÉP-ÉSZ napon – tette 
hozzá. A nyílt napon a diákok 
olyan információkat gyűjtöt-
tek be, amelyek alapján felelős 
döntést hozhatnak pályavá-
lasztásukról.

ÉPÜLET-GÉP-ÉSZ nap negyedszer
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Jubilál a Salkaházi Sára Program. A nyugdíjasok támoga-
tásáról öt évvel ez előtt, 2014 júniusában döntött a miskolci 
képviselőtestület. A program legfontosabb eleme az az évi 
10 ezer forintos juttatás, ami minden miskolci nyugdíjas-
nak jár, aki jelentkezik a programba. E mellett minden éven 
programokat is szerveznek a „Salkaházi nyugdíjasoknak.”

Miskolc gazdasága az elmúlt 
négy évben stabillá vált. Eljutott 
arra a szintre, hogy lehetőséget, 
fedezetet biztosít a miskolci idő-
sek elismerésére, támogatására - 
ezekkel a szavakkal indította út-
jára őt évvel ezelőtt a Salkaházi 
Sára programot Kriza Ákos. A 
polgármester 2014 júniusában 
arról is beszélt a közgyűlési elő-
terjesztés kapcsán, hogy a prog-
ramnak fontos üzenete van. 
Mégpedig az, hogy van a mun-
kának becsülete – hogy csak-
is a munkának van becsülete. 
Azt támogatjuk, aki dolgozik, 
aki dolgozott. A cél Magyaror-

szágon és Miskolcon egyaránt a 
munka alapú társadalom meg-
teremtése. Bízom benne, Mis-
kolc a jövőben is úgy teljesít, 
hogy minden évben meg tudjuk 
hirdetni a Salkaházi Sára Mis-
kolc Programot – fogalmazott 
akkor Kriza Ákos.

A közgyűlési vitában az ellen-
zék hevesen támadta a Salkaházi 
Sára Programot. Mivel választá-
si évben született „egyszerű sza-
vazatvásárlásnak” titulálták azt. 
Hosszú hónapokon próbálták 
bizonygatni, hogy csupán kam-
pányfogásról van szó, és a prog-
ram már a következő évet sem 

éri meg. Az őszi választások után 
egész egyszerűen elhamvad. 

Az eltelt öt év viszont bebi-
zonyította, hogy Miskolc pol-
gármestere nem a „levegőbe 
beszélt” és szó sincs kampány-
fogásról. Sőt! A 36 ezer nyug-
díjast érintő Salkaházi Sára 
Programban már 2014 őszén 
megtörtént az első nagy lépés. 
Szeptemberben maga a polgár-
mester jelentette be, hogy a tá-
mogatási rendszert kiterjesztik 
a hatvan év feletti rokkantnyug-
díjasokra is. 2700 embernek 
küldtek levelet, aki azóta szintén 
élvezhetik a Salkaházi program 
nyújtotta előnyöket. 

A kezdetben 10 ezer forin-
tos évenkénti juttatással indult 
program ugyanis mára, egy 
egész éven át tartó kulturális 
sorozattá nőtte ki magát. Elő 
szilveszteri bulit, színházi előa-
dásokat, mozifilm vetítéseket, 
zenés randevút, retro partyt, lil-
lafüredi kisvonatozást, szüreti 
mulatságot, karácsonyi ünnep-
séget kínál a város nyugdíjasa-
inak, de a Becherovka Miskol-
ci Farsangon is külön sátorral, 
kocsonyával, farsangi fánkkal 
és neves előadókkal várják év-
ről-évre a miskolci szépkorú-
akat. A rendezvények sikerét 
jól mutatja, hogy a regisztráci-
ós jegyek szinte pillanatok alatt 
fogynak el egy-egy mozira, kí-
gyózó sorok állnak a színház 
jegypénztáránál. Csaknem há-
romezren szórakoznak a sport-
csarnokban rendezett koncer-
teken és a kisvonatozásra is 
minden jegy elkel. 

A programba minden nyug-
díjas bekerülhet. A jelentkezés-
hez csak kitölteni és a megadott 
határidőre visszaküldeni azt az 
űrlapot, amit évente megküld a 
polgármesteri hivatal az érin-
tetteknek. Idén a napokban ve-
hették kézhez a Kriza Ákos le-
velét tartalmazó borítékokat a 
nyugdíjasok, ebben a polgár-
mester megköszönte a városért 
végzett munkájukat és biztosí-

totta őket arról, hogy ősszel is-
mét 10 ezer forint támogatás-
hoz juthatnak a Salkaházi Sára 
Programban. 

A levélben az idei rendezvé-
nyekről is tájékoztatja a nyug-
díjasokat Kriza Ákos, és ahogy 
már szokás, arról is kikéri a vé-
leményüket, hogy a jövőben mi-
lyen programokon vennének 
részt legszívesebben. Egyben a 
város fejlődéséről, működéséről 
is véleményt mondhatnak azok, 
akik válaszolnak ezekre a kérdé-
sekre és jelentkeznek a Salkaházi 
Programba. 

A miskolci önkormányzat öt 
év alatt 2 milliárd forintot fordí-
tott a Salkaházi Sára Program-
ban résztvevő idősek támogatá-
sára, szórakoztatására. 

Az Idősek Tanácsán keresz-
tül Miskolc ma már a nyugdí-
jas szervezeteket, klubokat is 
támogatja. Évi 50 ezer forintot 
kapnak, és olyan programok is 
indultak, mint a vízitorna, az 
egészség megőrzésére fókuszáló 
egészségkosár, vagy természetjá-
rás a Bükkben. 

„MEGBECSÜLÉSÜNK KIFEJEZÉSE” 
– ÖTÉVES A SALKAHÁZI SÁRA PROGRAM

Kicsoda Salkaházi Sára?
Boldog Salkaházi Sára (erede-

ti nevén: Schalkház Sarolta Klo-
tild). Kassán született 1899. május 
11 – én.  A Szociális Testvérek Tár-
saságának apácanővére volt. A nyi-
las rémuralom idején csaknem száz 
zsidót mentett meg a haláltól. Buda-
pesten, 1944. december 27-én halt 
meg. Halálának körülményei sokáig tisztázat-
lanok, ismeretlenek voltak. Húsz évvel később 
a zuglói nyilasper egyik vádlottja mondta el a 
bíróságnak, mi történt. A foglyokat este a Fő-
vámház elé terelték, levetkőztették és a Duna 
partjára állították őket. Mielőtt a sortűz eldör-

dült, egy alacsony, fekete hajú nő – 
Sára nővér – a kivégzők felé fordult, 
a szemükbe nézett, letérdelt, az égre 
nézett, és keresztet vetett. Mivel 
holttestét a Dunába vetették ezért 
esetleges sírjának helye ismeretlen. 
Boldoggá avatási eljárását a Szoci-
ális Testvérek Társasága 1996 vé-
gén kezdeményezte. Lefolytatását a 

Szentszék 1997 januárjában engedélyezte. Bol-
doggá avatási dekrétumát XVI. Benedek pápa 
2006. április 28-án írta alá. 

Ünnepélyes kihirdetésére 2006. szeptember 
17-én került sor a budapesti Szent István-bazili-
ka előtti téren.

Kriza Ákos a Salkaházi Sára Programról
Immár ötéves a Salkaházi Sára Programunk és nyugodtan mod-

hatom, ez alatt az öt év alatt nemcsak egyedülálló programsoro-
zatot valósítottunk meg a miskolci szépkorúaknak, hanem mára 
igazi közösséggé is formálódott a program keretében a miskolci 
nyugdíjas közönség. 

Öt évvel ezelőtt ellenfeleink fanyalogtak, hogy a Salkaházi Sára 
Program úgysem lesz hosszú életű, mert a város költségvetése 
nem engedi majd meg az évi tízezer forintos juttatásokat és a szél-
eskörű programsorozatot. 2010 óta viszont a város adóbevételeit 
szinte megdupláztuk, és ahogy ígértük a Salkaházi programot si-
kerrel fenntartottuk és a jövőben is fenn fogjuk tartani. A Salka-
házi Sára program közösségépítés és megbecsülésünk kifejezése 

azok számára, akik aktív éveikben Miskol-
cért dolgoztak. Hálánkat fejezzük ki általa 
azért, hogy építették, fejlesztették a várost, 
de azért is, amit nyugdíjas éveik alatt tesz-
nek. Hiszen ők azok, aki segítenek a ház-
tartásban. Elviszik óvodába, iskolába az 
unokákat. Ezt egy városnak, egy közösség-
nek, amiért dolgoztak meg kell becsülnie. 
Mi mindig hálásak leszünk a szépkorú-
ak nyugdíjasként végzett mindennapi munkájáért, és a város-
ban, városért ledolgozott életútjukért. Ezt fejezzük ki a Salkaházi 
Programban nyújtott évenkénti 10 ezer forintos juttatással és a 
programsorozattal. 

A Salkaházi Sára Program igénylésének feltételei
„Pénzbeli támogatás és természetben nyújtott szociális ellá-

tás állapítható meg a Salkaházi Sára Miskolc Program keretében 
annak a nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő 60. 
életévét betöltött személynek, aki a kérelem benyújtásának idő-
pontjában Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén 
bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és jövedelme nem haladja 
meg a nyugdíjminimum tízszeresét”.

Feltételek pontokba szedve:
- nyugdíjas,
- elmúlt hatvan éves,
- Miskolcon bejelentett lakóhellyel rendelkezik,
-  jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének tízszeresét, azaz 285 ezer forintot

A Salkaházi Sára Program 2019. évi rendezvényei



Csaknem 3000 négyzetméteres automatizált raktárral bő-
vült a Wet Wipe Kft. gyára. Az 1,5 milliárd forintos fejlesz-
téssel a jelenlegi gyártóüzem alapterülete a kétszeresére 
nőtt. A törlőkendőket gyártó cég már húszéves múltra tekint 
vissza Miskolcon. A fejlesztést az Európai Unió is támogatta.

Kohányi Ferenc, a Wet Wipe 
Kft. ügyvezetője kiemelte: a most 
lezajlott fejlesztések során egy 
közel 3000 négyzetméteres au-
tomatizált magas raktár készült 
el, aminek köszönhetően meg-
duplázódott a jelenlegi gyár-
tóüzem alapterülete, amelybe 
hamarosan érkeznek az új, robo-
tizált, automata minőségkontrol-
lal felszerelt gyártógépek is. 

A cég felkészült az Ipar 4.0-ra. 
A kezdetektől innováció jellem-
zi a társaságot, amely nemcsak 
a termékfejlesztésre, hanem a 
gyártás folyamatos megújítására 
is kiterjed. A mostani beruházás 
1,5 milliárd forintba került, amit 
önerőből és uniós támogatásból 
finanszíroztak.

Csöbör Katalin, országgyű-
lési képviselő úgy fogalmazott, 
most egy olyan száz százalékig 
magyar tulajdonú vállalkozás 
dinamikus fejlődésének lehe-

tünk a szemtanúi, ami húsz éve 
működik, huszonöt főt fog-
lalkoztat, és most technológi-
ai fejlesztésen, az informatikai 
rendszer fejlesztésén megy át.

A Wet Wipe Kft. egy olyan 
vállalkozás, amely értéknek te-
kinti, hogy munkát adjon az 
itt élőknek, hogy részt vegyen 
a térség felvirágoztatásában, és 

még a technológiaváltásban is 
az élen jár – mondta a György 
László, gazdaságstratégiáért és 
szabályozásért felelős államtit-
kár. Hozzátette: mindez a Wet 
Wipe-nál bővüléssel jár és nem 
munkahelyek megszűnésével. 
„Nekünk, a magyar gazdaság-
politika alakítóinak az a fela-
datunk, hogy ezeket a vállal-

kozásokat példaként állítsuk a 
többiek elé” – emelte ki. György 
László hozzáfűzte továbbá, az is 
fontos feladat, hogy felkészítsék 
a hazai munkavállalókat erre az 
új korszakra.

A Szakképzés 4.0 stratégia 
szerint a szakgimnáziumokat 
ötéves technikumok váltják fel, 
a szakképző iskolában minden 
diák ösztöndíjat kap, a duális 
képzésben pedig munkajöve-
delmet kaphatnak a fiatalok, 
de azoknak a tanároknak a bé-
rét is emelik, akik szakmaspe-
cifikus tevékenységet oktatnak. 
A kormány, iparkamarák és a 
vállalatok kezdeményezésére 
fejleszti tovább a szakképzést 
Magyarországon.

„A Miskolc Holding Önkormány-
zati Vagyonkezelő Zrt. kérelmére, a 
Miskolc Déli Ipari Park keretében 
megvalósuló feltáró út kialakításához, 
csapadékvíz elvezetéséhez és közmű 
gerinchálózat kialakításához kapcso-
lódóan a Hejő-Malomárok 5+552 
– 6+814 km szelvények közötti sza-

kaszának mederrendezése, illet-
ve egy áteresz cseréje kapcsán, a te-
rületi környezetvédelmi hatóságnál  
(B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal 
Miskolci Járási Hivatal Környezetvé-
delmi és Természetvédelmi Főosztály  
3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) előze-
tes vizsgálati eljárás van folyamatban.

Az eljárással kapcsolatos kérelem, 
tervdokumentáció, valamint mellék-
letei – előzetes egyeztetést követően 
– 2019. május 10-ig megtekinthetők 
a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal 
Miskolci Járási Hivatal Környezet-
védelmi és Természetvédelmi Főosz-
tályán (Miskolc, Mindszent tér 4. 

sz.), valamint Miskolc Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatal Építé-
si és Környezetvédelmi Osztályán 
(3525 Miskolc, Városház tér 8.) ügy-
félfogadási időben, továbbá a http://
emiktf.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lis-
ta.html internetes oldalon BO-08/
KT/05253/2019. sz. alatt.

A telepítés helyével kapcsolatos 
kizáró okokra, a környezeti hatás-
vizsgálat szükségességére, továbbá a 
környezeti hatásvizsgálat tartalmá-
ra vonatkozóan írásbeli észrevételt 
2019. május 10-ig közvetlenül a kör-
nyezetvédelmi hatósághoz lehet be-
nyújtani.”

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY
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Az Innovációs és Tech-
nológiai Minisztérium a 
Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamarával országos 
konzultációsorozatot indí-
tott. A program ötödik ál-
lomásán a borsodi mikro-, 
kis- és középvállalatokat 
kérdeztek az őket érintő 
problémákról.

A hazai kkv-k adják a 
magyar gazdaság gerin-
cét, jelentik a fenntartható 
gazdasági és társadalmi nö-
vekedés biztos bázisát, és a 
foglalkoztatásban is megha-

tározó szerepet töltenek be. 
Ezért kiemelt fontosságú e 
szektor termelékenységének 
és hatékonyságának javítása, 
külpiacra jutásának segítése, 
és pénzügyi tudatosságának 
fejlesztése a digitális transz-
formáció, az innováció, a 
humán tőke és a generáció-
váltás aktuális kérdéseinek 
figyelembevételével. Álta-
lános jelenség, hogy ezek a 
vállalkozások nehezen jut-
nak forráshoz, túlzott admi-
nisztratív teher nehezedik 
rájuk, valamint a 21. száza-
di technológiai váltással is 
szembesülnek. 

György László, gazdaság-
stratégiáért és szabályzásért 
felelős államtitkár úgy fo-
galmazott, a céljuk, hogy a 
magyar vállalkozásokat, a 
mikro-, kis- és közepes vál-
lalkozásokat megerősítsék 
és felkészítsék a 21. század 
kihívásaira. A minisztérium 
a tapasztalatok összegzését 
is beépíti majd a készülő kkv 
stratégiába.

Az élelmiszeripar 2015 óta 
stratégiai ágazat, ennek 
megfelelően az élelmiszer-
ipar komplex fejlesztéséhez 
2020-ig 300 milliárd forin-
tot biztosítanak - mondta 
Nagy István agrárminisz-
ter csütörtökön Miskolcon.

A szaktárca vezetője az 
FMCG TOP 2019 - a meg-
újult Élelmiszer magazin, a 
Store Insider kétnapos kon-
ferenciáján elmondta: az ed-
dig megítélt támogatások 
összege már tavaly év végére 
átlépte a 300 milliárd forin-
tos határt, ám még mindig 
vannak nyitott lehetőségek 
az ágazat számára dedikált és 
közvetett formában, hazai és 
uniós forrásból egyaránt.

A 2021-2027-es időszak 
szektorális fejlesztéseiről 
kifejtette: ezek magukban 
foglalják az innovatív élel-
miszeripari fejlesztések tá-
mogatását, a magasabb hoz-
záadott értékű termékek 
előállítását a robotizáció, di-
gitalizáció eszközeinek fel-
használásával, a fogyasztói 
tudatosság fokozását, szem-
léletformálást, az erőfor-
rás-hatékonyság növelését, a 
környezetterhelés mérséklé-
sét, a munkaerő, a szakkép-
zés rugalmas alkalmazkodá-
sát a változó igényekhez. 

Az Agrárminisztérium leg-
főbb célja, hogy biztosítsa az 

élelmiszerek kiváló minősé-
gét, ugyanakkor visszaszorít-
sa a rossz, gyenge minőségű 
élelmiszerek piacát. Fontos, 
hogy az élelmiszerek legye-
nek biztonságosak, egészsé-
gesek, kiváló minőségűek, 
lehetőleg hazaiak, ezért ké-
szült el 2015-ben az Élelmi-
szeripari Fejlesztési Stratégia, 
amely a teljes ágazatot lefedő 
helyzetelemzés eredménye.

A fejlesztési terv egyik 
meghatározó eleme a so-
kat emlegetett ernyővédjegy 
létrehozása. A védjegy be-
folyásolja a piaci helyzetet, 
napjainkban 11 ezer, élelmi-
szereken megtalálható véd-
jegy létezik, „ezek jelentős 
része már fel sem tűnik a cél-
közönségnek, nemhogy a kí-
vánt hatást elérné.”

Nagy István szerint ezért 
olyan hazai, jó minőségű, 
biztonságos terméket jelö-
lő védjegy életre hívására 
van szükség, amely a vásár-
lóknak hiteles és valódi ga-
ranciát biztosít és amelyből 
az élelmiszeripar gazdasági 
szereplői is profitálhatnak. A 

mostani tervek szerint az új 
védjegyrendszer kétlépcsős 
lenne.

Az élelmiszeripar fejlesz-
tése forráselosztás és szabá-
lyozás tekintetében hatékony 

együttműködést kíván más 
tárcákkal is, az együttműkö-
dés nemcsak Magyarorszá-
gon belül, hanem határain-
kon túlra is átnyúlhat

Az ágazati digitalizációs 
folyamatnak köszönhető-
en növelhető az energiaha-
tékonyság, és garantálható 
az élelmiszerlánc-biztonsági 
szabályozásnak való megfe-
lelés.

A BOKIK is csatlakozott az 
agrártámogatások csök-
kentése ellen indított alá-
írásgyűjtéshez. A petíciót 
szerdán írta alá a megyei 
kereskedelmi és iparkama-
ra elnöke.

A 2020 utáni közös agrár-
politikában (KAP) az Euró-
pai Bizottság javaslata sze-
rint a migráció kezelésére 
átcsoportosítandó összegek 
miatt jelentősen csökkenné-
nek az uniós agrártámoga-
tások – jelentette ki néhány 
hete a Nemzeti Agrárkama-
ra (NAK) elnöke, Győrffy 
Balázs. Ez ellen aláírásgyűj-
tést kezdeményezett a NAK 
és a Magyar Gazdakörök és 
Gazdaszövetkezetek Szövet-
sége (Magosz), amihez aztán 
a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara (MKIK) is csat-
lakozott. 

A február végi indulás óta 
több mint 170 ezren írtak 
alá – tudatta szerdán a NAK 
Borsod megyei elnöke. Taskó 
József hozzátette: az aláírás-
gyűjtés május 3-ai lezárásáig 
szeretnék elérni a 200 ezres 
határt és ebben most már az 
iparkamara is sokat segíthet.

– A támogatás csökkenté-
se ellen a magyar, de az egész 
európai gazdatársadalom til-
takozik. A források csökken-
tése nem elfogadható, mert 
például komoly élelmisze-

rár-emelkedést is eredmé-
nyezhet – mutatott rá, hoz-
zátéve még: az Európai Unió 
annak idején azért indítot-
ta el a közös agrárpolitikát, 
hogy biztonságos, megfelelő 
mennyiségű és minőségű le-
gyen az élelmiszerellátás. 

Ha a támogatások csök-
kennének – vélekedett –, az 
akár ezt is veszélyeztethetné, 
ráadásul a fejlesztések elma-
radása az ipart is negatívan 
érintené.

A Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara elnöke úgy fo-
galmazott, meglepődve érte-
sültek arról, hogy a követke-
ző uniós pénzügyi ciklusban 
jelentős mértékben csök-
kentenék a gazdák támoga-
tását. – Nekünk is az az ér-
dekünk, hogy az agrárium 
hatékonyan és jól működ-

jön, ezért az agrárkamara 
megkeresésére a mi kama-
ránk is pozitív reagált, és úgy 
döntöttünk, hogy csatlako-
zunk az aláírásgyűjtéshez – 
tette hozzá Bihall Tamás, aki 
az aláírást követően arra biz-
tatta a kamarai tagokat, hogy 
ha egyetértenek a petícióban 
foglaltakkal, akkor maguk is 
írják alá.

– Ha az agráriumra fordí-
tott kiadások csökkennének, 
az nemcsak az agrárvállalko-
zásokat és a termelőket érin-
tené, hanem közvetve a teljes 
magyar társadalmat, a felzár-
kózó országokat – hangoz-
tatta.

A petíciót május 3-áig még 
alá lehet írni a falugazdá-
szoknál, a NAK megyei igaz-
gatóságain, illetve a www.
peticioamagyargazdakert.hu 
oldalon is.

3000 négyzetméteres raktárral 
bővült a Wet Wipe gyára

Miskolcra érkezett  
a konzultációsorozat

„A FORRÁSOK CSÖKKENTÉSE 
NEM ELFOGADHATÓ”

300 milliárd az 
élelmiszeripar fejlesztésére



Megváltozott munkaképes-
ségűek segédkeznek a kecs-
ketartásban és a sajtüzem-
ben, ahol háztáji portékák 
készülnek. 

Háztáji íz gourmet sajtba rejt-
ve – ezzel a szlogennel, termelői 
vásárokon értékesítik a Borso-
di mezőségi majorban készülő 
tejtermékeket. Miskolcra és a 
környező településekre is eljut-
nak majd a Magyar Vöröske-
reszt Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Szervezetének szociális 
farmján készülő finom falatok. 
A majort most avatták fel Me-
zőcsáton.

A Kis-Hortobágy Major sajt-
jai tájjellegű, hagyományos 
„háztáji” portékák, tartósítószer 
és színezőanyagok nélkül szín-
tiszta tejből készülnek. A sajt-
üzembe 200-300 liter kecske-
tej érkezik naponta a majorból, 
de tehéntejet is vásárol a fenn-
tartó Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Vöröskereszt, utóbbit a 
nagy múltú geleji tehenészet-
ből szállítják.  A tehénsajtot és a 
kecskesajtot is fűszerekkel íze-
sítik: van fokhagymás, lila- és  
medvehagymás, valamint snid-
linges sajt is.

Nagy Gábor, a Magyar Vö-
röskereszt főigazgató-helyet-
tese elmondta, a Kis-Horto-
bágy Major kialakítását és 
működtetését a magyar állam 
és az Európai Unió csaknem 
ötven millió forinttal támo-
gatta. A Magyar Vöröskereszt 
Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei szervezete további har-
minc millió forintot tett hoz-
zá a fejlesztéshez. – Végtelenül 
büszke vagyok a kollégákra, a 
szívemhez nagyon közel álló 
dolog ez, mert évek óta gon-
dolkozunk ezen az újdon-
ságon. Igaz, a Vöröskereszt 
alapvetően nem vállalkozási 
tevékenységet végez, mégis az 
ország több pontján is meg-
próbálunk ezen a módon is 
segíteni a szociálisan rászo-
rulóknak. Így a hagyományos 
értékrendünkbe beleillik ez 
a tevékenység is – mondta a 
főigazgató-helyettes, aki úgy 
nyilatkozott, hogy ez a prog-
ram kísérleti jellegű. – Szeret-
nénk bővülni és ezt a jó gya-
korlatot is elvinni máshová.

A szociális farmon dolgo-
zók nyolcvan százaléka ugyan-
is roma származású, megvál-
tozott munkaképességű vagy 

fogyatékkal élő ember. Mind a 
tízen friss képzést kaptak. 

Török Dezső ünnepi beszédé-
ben Edisont idézte: „Ha mind-
azt megtennénk, amire képe-
sek vagyunk, szó szerint saját 
magunkat is elkápráztatnánk.” 
– Ebben segít a mintaprojekt, 
azoknak, akik hátránnyal küz-
denek, hogy megtalálják he-

lyüket és felzárkózhassanak 
társadalmilag. A felzárkózta-
tásnak pedig kiemelt jelentő-
sége van itt, Dél-Borsodban 
– mondta a Borsod- Abaúj-

Zemplén  Megyei Közgyűlés el-
nöke, majd Wass Albertet idéz-
ve hozzátette, „Minden ember 
egyforma, s annyit ér, ameny-
nyit a közösség érdekében 

dolgozik.” – A projekt példa-
értékű, mindenképpen hozzá 
tud tenni a megyéhez. Fontos, 
hogy hosszú távon minőségi 
termékeket állítsanak elő eb-
ben az üzemben – hangsúlyoz-
ta Török Dezső.

Mezőcsát emberemlékezet 
óta híres mezőgazdaságáról – 
erről a város polgármestere be-
szélt. Siposné Horváth Anita 
hozzátette: – Nagyon fontos ez 
a kis tejfeldolgozó üzem a helyi 
közösség számára. Jobb megél-
hetést ad az itt élőknek, valamint 
biztosítja a helyben maradást.

A majorban lévő épületek 
a Vöröskereszt tulajdonában 
vannak, a pályázaton nyert 

pénzből felújították őket. A 
minőségi termeléshez új esz-
közöket vásároltak, a gazdasá-
got és az üzemet is pedig úgy 
alakították ki, hogy akadály-
mentes legyen. 

SZOCIÁLIS FARMOT AVATTAK A KIS-HORTOBÁGYON

Idén is megterítette – jóté-
konysági báljának bevéte-
léből – százötven rászoru-
ló család húsvéti asztalát 
a Magyar Vöröskereszt 
Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyében.

A nagy értékű, egyenként 
csaknem tíz kilogrammos 
élelmiszer csomagokban a 
tartós termékek mellett meg-
találhatóak voltak az ünnep-
kör hagyományos ízei is. Az 
alapélelmiszereken túl füs-
tölt sonka, csoki tojás és sü-
temények alapanyagai is a 
kamrákba kerültek, így a 
mindennapokban leginkább 
nélkülöző családok is méltó-
képpen ünnepelhettek.

– Segélykérelmek alapján 
száz csomagot osztottunk 
szét Miskolcon és további öt-
venet a megye vidéki telepü-
lésein – tájékoztatott Magyar 
Vöröskereszt megyei szerve-
zete. A százötven csomagot a 
jótékonysági báljuk bevételé-
ből finanszírozták. A támo-
gatott rászoruló családokat a 
Miskolci Egyesített Szociális, 

Egészségügyi és Gyermekjó-
léti Intézménnyel és a vidéki 
családsegítő szolgálatokkal 
együttműködve választották 
ki. A jótékonysági bál bevé-
teléből, valamint az egyetemi 
gyűjtésből összeállított cso-
magokkal együtt összesen 
kétszáztíz élelmiszercsoma-
got adott át rászorulóknak az 
ünnepek előtt a Vöröskereszt.

Hatalmas csokitojás várta 
húsvét alkalmából a gye-
rekeket a megyei kórház 
gyermekegészségügyi köz-
pontjának aulájában.

Az Olaszországból érkezett 
édesség nem sokáig díszelgett 
a csomagolásában: a kis be-
tegek szinte azonnal kibon-

tották és darabokra törték. 
Az ünnepet a kórházban töl-
tő gyerekeknek az intézmény 
külön ajándékkal is készült.

Tizenegy éves hagyomány 
már a tojástörés a gyermek-
egészségügyi központban: az 
első ajándék még 2008-ban 
érkezett Olaszországból. – 
Egy Cremonában élő, magyar 

hangszerkészítő-mester az, aki 
a gyerekeket megajándékozza 
minden évben a körülbelül fél 
méter nagyságú csokitojással, 
aminek az összetörését és az 
elfogyasztását láthatóan na-
gyon-nagyon élvezik a kicsik. 
Ezúton is köszönjük az ado-
mányozónak és bízunk benne, 
hogy ez a jövőben is folytatód-
ni fog – fogalmazott Révész Já-
nos, B.-A.-Z. Megyei Központi 
Kórház főigazgatója. 

A gyerekek körbevették és 
hamar kibontották, majd da-
rabokra törték az édességet. 
Természetesen minden gyer-
meknek jutott az igazi olasz 
édességből. A GYEK kis be-
tegei számára viszont nem-
csak ezt hozta idén a nyuszi. 
A kórház vezetése is készült 
édességgel azoknak a gyere-
keknek, akik az ünnepet az 
osztályokon töltötték. 

Egerben rendezték meg a Magyar Kórházszövetség 
XXXI. Kongresszusát. A tanácskozás záró részeként 
elismeréseket nyújtottak át.

Dr. Révész János, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház főigazgató-
ja a „Személyzeti feltételek javítása hiányszakmákban – 
életpályamodellek” című előadásáért elnyerte a legjobb 
előadónak járó Dr. Ajkay Zoltán Emlékdíjat. A főigazgató 
hangsúlyozta: az elismerés a kórház és az intézmény vala-
mennyi munkatársának érdeme.

HATALMAS CSOKI TOJÁST 
TÖRTEK ÖSSZE A GYEREKEK 
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Országszerte 21 gyermek-
gyógyító intézmény nyert 
csaknem 7,5 millió fo-
rint értékben a gyerekek 
egészségmegőrzéséhez és 
mindennapi gyógyításá-
hoz szükséges eszközöket, a 
K&H Gyógyvarázs pályá-
zatnak köszönhetően. A 
kelet-magyarországi régió 
győztesei között a központi 
kórház is helyet kapott: 291 
ezer forint értékben nyert 
betegőrző monitorokat.

Idén negyvenöt pályázat 
érkezett a K&H Gyógyvarázs 
programjára. A nyertesek ki-
választását ezúttal is a helyi 
közösségekre bízták. A K&H 
Csoport a Mastercard kártyá-
val történő 3000 forint feletti 
vásárlások után saját bevéte-
leiből 1 forintot különített el 
erre a célra. – Az elmúlt 16 év-
ben összesen 460 alkalommal, 
661 millió forint értékben tá-
mogattuk a gyermekegészség-
ügyet – mondta  Horváthné 
Galamb Andrea, a K&H Bank 
fiókcsoport vezetője csütör-
tökön, a kelet-magyarországi 
régió eredményhirdetésén a 

Központi Kórházban. Kiemel-
te: az összegyűjtött csaknem 
7,5 millió forintból a miskolci 
kórház 291 ezer forintban ré-
szesült.

Révész János, a B.-A.-Z. Me-
gyei Központi Kórház és Egye-
temi Oktatókórház főigazga-
tója kifejtette, erőteljesen nő 
az adományozói tendencia. 
– Tavaly az adományok nagy-
ságrendje megközelítette a 100 
millió forintot, idén pedig már 
az első negyedévben elértük 
ezt – emelte ki.

Kosaras Éva, a B.-A.-Z. 
Megyei Központi Kórház és 
Egyetemi Oktatókórház gyer-

mek belgyógyászati osztályá-
nak osztályvezető főorvosától 
megtudtuk, a két monitor a 
gyermek belgyógyászati osz-
tályra kerül. – Az új eszközök 
alkalmasak lesznek akár fo-
lyamatos vérnyomásmérésre, 
kivizsgálásra, akár folyamatos 
megfigyelés keretében, vagy 
altatott betegeknél. Továbbá 
alkalmanként vérnyomás, pul-
zus vagy oxigéntelítettség mé-
résére is – részletezte.

A Gyógyvarázs programnak 
köszönhetően országszerte 21 
gyermekgyógyító intézmény 
nyert csaknem 7,5 millió forint 
értékben eszközöket.

Rászoruló családok ünnepét 
tették szebbé 

Elismerésben  
részesült a megyei  
kórház főigazgatója

KORSZERŰ MONITOROKKAL 
GYARAPODOTT A GYEK



Kivágták a bozótot. Eltün-
tették a gazt. Összegyűj-
tötték a szemetet és az ille-
gális hulladéklerakókat is 
felszámolták a Városgazda 
dolgozói. Rendet tettek a 
Hidegsoron. 

Húsz munkás dolgozott, 
hogy rend és tisztaság legyen. 
Rakodógép is segítette a mun-
kájukat. Egy teherautó pedig 
az összeszedett szemetet vit-
te el. Nem kevés gyűlt össze. 
Csak innen 110 köbméternyit 
szállítottak el. Ez mind illegá-
lisan lerakott szemét volt. Mint 
ahogy az az 53 köbméter hul-
ladék is, amit a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat segítségével 
szedtek össze és szállítottak el.

„Divat” az illegális sze-
metelés

Ez is azt mutatja, annak el-
lenére, hogy Európa egyik leg-
jobb hulladékgazdálkodási 
rendszere működik Miskolcon, 
sokan még mindig azt a megol-
dást választják, hogy otthonuk-

tól távol, autójukból egyszerűen 
kidobják a szemetet. 

A hulladék kommandó 
legutóbb olyan férfiakat ért 
tetten a térfigyelő kamerák 
segítségével, akik utánfutóról 
építési törmeléket raktak le a 
volt béke szálló környékén. 
Eljárás indul ellenük, több 
száz ezer forint bírságra szá-
míthatnak. 

Tavaszi nagytakarítás
Márciusban kezdődött a 

tavaszi nagytakarítás Miskol-
con. Először a téli szóróanyag 
maradványait söpörték össze 
a munkások. Diósgyőrben 
kezdték a munkát. Az észak- 
és dél-kiliánban, a Bulgárföl-
dön, majd a Győri kapuban 
takarítottak. 

Csak ezekből a városrészek-
ből 300 tonna port és szóró-
anyagot, 150 köbméter ille-
gálisan lerakott hulladékot, 
valamint 300 köbméter zöld-
hulladékot szállítottak el. A 
Városgazda számításai sze-
rint ez a mennyiség a munka 

befejezésére megduplázód-
hat. Április elején a Selyemré-
ten, húsvétra pedig Hidegso-
ron és az Avasi lakótelepen is 
rendet raktak. 40 – 60 ember 
dolgozik minden nap, hogy 
a hónap végére befejezzék a 
munkát. A város legnagyobb 
lakótelepe után a Szentpéteri, 
majd a Csabai kapu kerül sor-
ra. Ezt követi a Vörösmarty 
lakótelep és a történelmi Avas 
rendbetétele. A Borangolásra 
megszé pül a történelmi bo-
rospincék környéke. 

Áprilisban megkezdő-
dött a kaszálás

400 focipályányi területen 
kell lenyírni a füvet. Utak, 
utcák, járdák mellett. A par-
kokban, játszótereken és a 
társasházak környékén ber-
regnek folyamatosan a fű-
kaszák. Több mint 3 millió 
négyzetméteren végzik el a 
tavaszi munkát. Elsőként a 
forgalmasabb utak melletti 
területek és a belváros kerül 
sorra. Tucatnyi fűnyíró gép 
és 12 traktor is segíti a mun-
kát. Novemberig az időjárás-
tól függően 6-10 alkalommal 
kaszálják majd a füvet idén. 

Májusban jön a virágül-
tetés

Az évelő és kétnyári növé-
nyek virágágyásait már ki-
gyomlálták és fel is kapálták 
a munkások. Metszik a fákat 
és a cserjéket. Gallyaznak. Az 
egynyári virágokat pedig má-
jus elején kezdik el kiültetni. 

Így szól gyermekkorunk 
slágere. És már nem is kell 
sokat várni a csobbanás-
ra. Az idő egyre melegebb. 
Elő lehet kapni a szekrény-
ből a bikinit, úszónadrágot, 
strandlabdát, strandpapu-
csot. Május 1-jén kinyitnak a 
miskolci strandok.

Strandolni márpedig sze-
retünk. Mi sem bizonyítja ezt 
jobban, mint, hogy a húsvé-
ti hosszú hétvégén nyolcezer-
nél is többen mártóztak meg 
a világhírű Miskolctapol-
ca Barlangfürdő termálvíz-
zel telt járataiban, álltak be a 
fürdőcsarnok dögönyözői alá. 
A turisztikai attrakciók listá-
ján TOP 3-ba került fürdő-
ben már megkezdődött a nyári 
szezon. Kinyitott a tavi fürdő 
és a kagylómedencében is le-
het csobbanni. A sportosabb 
fürdőzők is örülhetnek, mert 
az úszómedencét feltöltötték 
vízzel. A téli csend után, újra 
vízesőt permetez a gomba a 
gyermekmedencében és gyer-
mekzsivaj tölti be a csúszdá-
kat. A gyógyászati részlegen, 
az Aquaterápián frissítő masz-
százsok és gyógyászati szol-
gáltatások teszik kellemesebbé 
a nyári pancsolást. A barlangi 
járatok és medencék egyedi vi-
lága a nyári szezonban minden 
nap 9.00 és 20.00 óra között 
várja a fürdőzőket. 

„Jaj úgy élvezem én a 
strandot. Ottan annyira 
szép és jó…”

Öt évvel ezelőtt nyitotta meg 
újra kapuit és egy csapásra a 
családok kedvenc fürdője lett 
a Miskolctapolcai Strandfürdő. 
Rengetegen hűsöltek itt tavaly 
nyáron a rekkenő hőségben. A 
kapura nem egyszer kikerült a 
„megtelt” tábla. Május elsejétől 
újra lehet készíteni az úszódresz-
szt. A feszített víztükrű 50 méte-
res versenymedencében szerdá-
tól újra lehet róni a hosszokat a 
27 fokos vízben.  A táblára azért 
ügyeljenek: mélyvíz, 220 cm. 
Csak úszóknak. A családi me-
dence élményelemeire egy kicsit 
még várni kell. A 31 fokos víz-
ben május 26-tól lehet fürdőzni. 

A nyári melegben is felfris-
sít a szauna. A wellness- és sza-
unaprogramok nyáron sem 
szünetelnek a Miskolctapolcai 
Strandfürdőben. A strandfür-
dő fitnesz-részlegében profi 

futópadok és kardiogépek, a 
wellness-részlegben finn sza-
unák, infraszauna és gőzkabin, 
pezsgőfürdő és taposómeden-
ce kínál ebben az időszakban is 
kellemes feltöltődést.

„Stollár Miki te vízi csoda, 
ilyet már rég nem látott a 
vénuszoda…”

A „vénuszoda” már biztos 
nem látja Stollár Mikit a Selyem-
réten. A fürdő úszómedencéjét 
ugyanis teljesen újjáépítették. 
Május 1-jén adják át a fürdő-
zőknek. Ekkorra elkészül az új 
sátor is. Ez alatt nyáron is lehet 
majd árnyékot találni. Lesznek 
új padok és új térkő is a meden-
ce körül. Májustól beindul a dö-

gönyöző. Az ülőmedencében 
pezsgőágyakon lehet pihenni. A 
tanmedence pedig azokat várja, 
akik most kezdik ízlelni az úszás 
szépségét. A gyermekek a vízi 
várban vívhatnak várvédő csa-
tákat, melynek titkos járatait ka-
nyargó vízi minicsúszdák teszik 
élvezetessé. A főépületben láva-
köves finn szauna gondoskodik 
a felfrissülésről. Egyszerre tizen-
öten méregteleníthetik testüket. 
A kulturált ruhacseréről a felújí-
tott öltözők gondoskodnak. 

A végére már csak egy tech-
nikai információ maradt: a mis-
kolci fürdőkben 2019. május 
1-től a szezonárak érvényesek.

Figyelem! Figyelem! Für-
dőruhát fel! Irány a strand!

Közélet Miskolci Napló6
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„Végre itt a nyár és meleg az idő.  
Az ember strandra jár…” 

Rendet tettek a Hidegsoron

Miskolcon írta alá Orbán 
Viktor hétpontos prog-
ramját Dömötör Csaba. A 
Fidesz országgyűlési kép-
viselője, kedden délután 
érkezett a városba, majd 
Kriza Ákos polgármes-
ter társaságában sétált le a 
Villanyrendőrnél felállított 
aláírásgyűjtő standhoz.

– Erős üzenetet küldhe-
tünk Brüsszelbe. Orbán Vik-
tor hétpontos programja 
biztonságunkat és a jövőn-
ket is meghatározza – je-
lentette ki Dömötör Csaba, 
majd aláírta a támogatásról 
szóló aláírásgyűjtő ívet.

A Fidesz országgyűlé-
si képviselője Kriza Ákos 
polgármesterrel és Hubay 
Györggyel, a miskolci 2-es 
számú választókerület kép-
viselőjével közösen talál-
kozott azzal az aktivistával, 
akit aláírásgyűjtés közben 
vert meg egy férfi április 
9-én.

– Egy olyan Fideszes ön-
kéntessel is találkoztunk itt, 
akit pár héttel ezelőtt bán-

talmaztak aláírásgyűjtés 
közben. Hoztunk neki egy 
kis ajándékot, ezzel is meg-
köszönve eddigi és jövőbe-
ni munkáját – fogalmazott 
Dömötör Csaba. „Szeret-
nénk ezzel azt üzenni, hogy 
a mi közösségünket nem 
lehet mindenféle politikai 
provokációval heccelni. Szá-
munkra fontosabb az ország 
jövője, mint az, hogy ilyen 
provokációknak felüljünk” – 
jelentette ki a képviselő.

Orbán Viktor, miniszter-
elnök április 5-én, Budapes-
ten mutatta be a Fidesz-KD-
NP Európai Parlamenti 
választási programját. 

A hétpontos program kap-
csán úgy fogalmazott: „Az 
EP választáson keresztény 
civilizációnk a tét.” Kifejtet-
te: eldől, hogy bevándorlás-
párti vagy bevándorlásel-
lenes vezetői lesznek-e az 
EU-nak, hogy Európa ma-
rad-e az  európaiaké vagy át-
adjuk a helyet egy más civi-
lizációból érkező tömegnek. 
Továbbá, hogy megvédjük-e 
a keresztény, európai kultú-
ránkat vagy átadjuk a tere-
pet a multikulturalizmus-
nak.

A kormányfő által meg-
hirdetett programot már 
több, mint 600 ezren támo-
gatták eddig.

Dömötör Csaba  
is aláírta  
a támogató ívet



Május 9-én kezdetét veszi a 
32. Miskolci Egyetemi Na-
pok. A négynapos fesztivál 
mára már jóval túlmutat 
egy „kis egyetemi mulat-
ságon” – nemcsak Miskolc 
vonzáskörzetéből, de az 
ország különböző szegle-
teiből is érkeznek ide fia-
talok. 

„MEN-re MENni ma is 
MENő” – olvasható a Mis-
kolci Egyetemi Napok Fa-
cebook-oldalán. Ezt mi sem 
bizonyítja jobban, mint az 
évről-évre töretlen látoga-
tói siker. A MEN is az egye-
tem unikális programjai közé 
sorolható, épp úgy, ahogyan 
Selmecbánya több száz éves 
diákhagyománya. Az egykori 
Nehézipari Műszaki Egyetem 
néhány hallgatója részt vett a 
Veszprémi Egyetemi Napo-
kon, ahonnan a sok élmény-
től fellelkesülve és megihletve 
tértek haza, s az elhatározás-
sal: a mi egyetemünknek is 
szüksége van egy ilyen fesz-
tiválra. 1977 márciusában 
megrendezték az első Egyete-
mi Napokat, melynek kerete-
in belül vetélkedőt szerveztek 
a kollégiumok között: ez volt 

a Studili. (Ennek, a kolik kö-
zötti versenynek az utódja, a 
mai Kolimpia.) Ez a marato-
ni vetélkedő huszonhét órán 
keresztül vette uralma alá 
akkori campust. A MEN en-
nek a vetélkedőnek a későbbi 
utódja. 

1981-ben már az ország 
más egyetemeiről is érkeztek 
Miskolcra a fesztiválra vágyó 
fiatalok, hogy a saját szemük-
kel bizonyosodjanak meg az 
akkorra már mendemondák-
ból ismert miskolci fesztivál-
ról. A MEN-gengen (mert ek-
kor még ez volt a neve) szokás 
volt, hogy a diákok elrabolták 
tanáraikat, s csak váltságdíj el-
lenében, pontosan 100 fabat-
káért engedték őket szabadon. 
Emellett a diákrektor tanács 
közhírré tette a MEN hivata-
los házirendjét, melynek első, 
és egyben legfontosabb pont-
ja szerint „a MEN ideje alatt 
sértődésnek, munkának he-
lye nincs”. A ’80-as évek eleji 
MEN-nek volt hivatalos itala 
is, melyet a Borsodi gyártott 
kifejezetten az egyetemisták 
számára: stílusosan a MEN-
szesz nevet viselte.

A Miskolci Egyetemi Na-
pok szervezését idővel átvet-

te a Miskolci Egyetemisták 
Szövetsége, vagyis a MESZ. 
Az ezredfordulóhoz közeled-
ve pedig a Miskolci Egyetem 
Hallgatói Önkormányzatá-
nak keze alá került ennek a 
pár napnak a megszervezése.

Napjaink MEN-jei két 
szálon futnak. Az egyik szál 
a ’80-as évek MEN-jeire em-
lékezteti a diákságot, a diák-
rektor-választással, a vetél-
kedőkkel és a karok egymás  
közti froclizásával. A má-
sik szál pedig a hamisítat-
lan fesztiválhangulat a maga 
teltházas koncertjeivel, a 
színpadot felszántó fellépő-
ivel és a hajnalig tomboló 
tömegével. A ’99-es és 2000-
es MEN még a Műhelycsar-
nokban és a régi főépület-

ben került megrendezésre, 
majd 2003-ban költözött a 
 Rockwell elé.

Idén a Hell Nagyszínpadon 
csütörtökön Horváth Tamás 
és a Brains, pénteken a Road 
és a Follow the Flow, szom-
baton az Alvin és a Mókusok 
és  Basshunter, vasárnap pe-
dig a Krúbi és a BSW zenél-
nek. A CSL Plasma Stage-en 
az AK26 és a Kozmix indítja 
a MEN-t, a második napon 
fellép a ByeAlex és a Slepp, 
a Groovehouse és Kis Grófo, 
szombaton pedig a Sky Fana-
tic és Missh lesznek a hangu-
latfelelősök. Részletes prog-
ram a MEN facebook oldalán 
érhető el: https://www.face-
book.com/MiskolciEgyetemi-
Napok

Mint ismert, a miskolci zip’s brewhouse újra nagyot alkotott: 
sokat látott és bizonyított séfek ízlésvilágát és ötleteit üveg-
be töltötte, ezzel új szintre emelve a sör és a gasztronómia 
rügyező kapcsolatát. 

Februárban elindította Séf 
Sör sorozatát, mely során hét 
– már a gasztronómiából oly’ 
jól ismert – séfet küldtek be 
sörtechnológusaik mellé, hogy 
együtt főzzék le a konyhamű-
vész ízlésének megfelelő nedűt.

A márciusban hetedik szü-
linapját ünneplő brewhouse 
megmaradt a hetes szám mel-
lett és hét sokat bizonyított séf 
ízlésére bízta sörtechnológu-
saik szaktudását. Februárban 
már debütált Pataky Péternek, 
a zip’s brewhouse kreatív séf-
jének Tiszalöki Telepi Neve-
lés-re keresztelt hetven szá-
zalék árpa-, harminc százalék 
búzamalátából főzött söre, ami 
egy APA és egy búzasör keve-
réke, búzamalátás, búzaélesz-
tős, ausztrál komlóval komló-
zott nedű. 

Ezt tudva, és kóstolva (!) 
rendkívüli kíváncsisággal vár-
tuk, mit főz(et) ki az ország hat 
másik neves séfje a miskolci 
sörtechnológusokkal. Szerdán 
debütált a Pauli Zoltán által 
megálmodott sör, és már oda is 
rakták „rotyogni” a Séfek Séfe 
győztese, Tatai Róbert ízvilágát 
tükröző sört.

Bárhol, bármikor, 
bárkivel, bármihez

– Egy kicsit klasszikusabb 
sörivó vagyok, így szerettem 
volna a klasszikus vonalnál 
maradni – mondta Pauli Zol-
tán, hozzátéve: a villányi bor-
vidékről érkezett, így a szín ki-
választásánál a vörösbor által 
inspirált piros színt követték. 
Mint mondta, az volt a terv, 
hogy egy kicsit jobban pirított 
malátákkal dolgoznak, hogy el-
érjék ezt a hatást. – Amikor ki-
válogattuk a hidegkomlóhoz az 
összetevőket, akkor jött az öt-
let, hogy legyen egy kellemes, 
fűszeres, egzotikus gyümölcsös 
illatvilága, de nem szerettem 
volna, ha túltoljuk, hiszen a cél 
egy pils típusú jó ivású sör volt 
– részletezte. „Bárhol, bármi-
kor, bárkivel, bármihez – a bo-
rokkal is így vagyok, és ezt sze-
retném elérni a sörrel is.”

– Alapvetően egy pilsnerből 
indultunk ki, amit próbáltunk 
elvörösíteni és kapott egy ama-
rillos hidegkomlózást – mond-
ta a sörről Szekrényes Márton, a 
zip’s brewhouse sörtechnológus.

„Az én kis szerelem vállal-
kozásom Palkonyában van, a 

Palkonyha, így a sör Palkony-
ha Pils, tehát PP nevet viseli.” A 
címkéről túl sok részletet nem 
árult el nekünk Pauli Zoli, hi-
szen szombaton lesz a sör hi-
vatalos bemutatója, így érthető, 
hogy a Palkonyha Pils design-
ját arra tartogatja. Annyit azért 
elárult, hogy Palkonyából és az 
élete fontos szereplőiből merí-
tettek ihletet. 

Mint mondta, amikor a fiúk 
megkeresték a Séf Sör soro-
zat ötletével, kíváncsian vár-
ta, milyen lesz a Pataky Peti 

söre. „Elég menőre sikerült, 
úgyhogy gondoltam, hogy jó 
kezekben van ez a történet” – 
mondta. Kifejtette továbbá azt 
is, hogy a Tiszalöki Telepi Ne-
velést, már a villányi borbár-
jában csapra is tették, és ez a 
terve minden további, séfek ál-
tal megalkotott sörrel is. Pauli 
Zoltán söre a hétvégén, a pal-
konyai HÚ!SVÉT rendezvé-
nyen debütál. 

Tatai, a bősi pepe
Tatai Róbert neve sokak-

nak ismerősen csenghet a Sé-
fek Séfe verseny kapcsán: ő 
lett ugyanis a verseny győz-
tese. „Nagyon megörültem a 
felkérésnek, aztán mondom, 

főzzünk egy jó sört” – mond-
ta nevetve, visszaemlékezve a 
Séf Sör sorozat felkérésére em-
lékezve. 

Mindenképpen valami gyü-
mölcsös ízvilág felé szerettem 
volna elmenni – fogalmazott. 
Mivel személyes nagy kedven-
ce a csipke, így egy csipkés, fé-
lig barna sört alkottak. – A 
csipkének van egy kis citru-
sossága, ami így tavasszal, nyá-
ron nagyon frissítő tud lenni 
– magyarázta. Mint mondta, 
most fog nyitni egy kis bisztrót 
Dunaszerdahelyen, ahová ez a 
sör rendkívül illeni fog, hiszen 
ez egy street foodos hely lesz, 
könnyed tésztákkal, pizzákkal, 
salátákkal, szendvicsekkel. 

Tatai Robi söre stílusosan a 
Tatai, a bősi pepe nevet fog-
ja viselni. – Bősről szárma-
zom így ez adta magát, illetve 
nálunk, mindenre, amit meg-
eszünk vagy megiszunk azt 
szoktuk mondani, hogy pepe – 
fogalmazott.

Szekrényes Márton a zip’s 
brewhouse sörtechnológusá-
tól megtudtuk, Robi söre egy 
amerikai PALE ALE alapú 
sör lesz, amit csipkebogyóval 
és citrusos hidegkomlózással 
fognak megbolondítani. 

MUNTYÁN BERNADETT

A Séf Sör sorozat újabb alkotása debütált

SÉFEKET A SÖRTECHNOLÓGUSOK MELLÉ! 

Miskolc megújult Tourin-
form Irodája idén is kite-
lepül Lillafüredre, hogy a 
kisvonattal érkező turis-
ták első kézből kapjanak 
hozzáértő tájékoztatást 
a Bükk lábánál fellelhető 
kincsekről. 

Mi sem bizonyítja jobban 
a nyári időszámítás kezdetét, 
mint a turisztikai szempont-
ból frekventált városrésze-
ink ébredése téli álmukból. 
Egyre többen szeretnék lát-
ni a zöldben pompázó Lilla-
füredet, amihez szakavatott 
segítséget is kaphatnak a lá-
togatók. A szezonra a Lilla-
füredi Ökoturisztikai Köz-
pontba költözik idén is a 
Tourinform Iroda. Kinyit az 

Infopont, ahol április 26-ától 
túraútvonalakkal, aktuális 
kiadványokkal, program-
ajánlóval és információkkal 
várnak minden Miskolcot 
felfedezni vágyót, a hét min-
den napján 9 óra 30 perctől 
16 óra 30 percig.

Az Ökoturisztikai Köz-
pont pedig – az infopon-
ton túl – rövid betekintést 
nyújt a Lillafüredi Állami 
Erdei Vasút múltjába. Meg-
ismerhető itt egyebek mel-
lett a többi magyarországi 
erdei vasút is, a jövőben pe-
dig több színes programmal 
is várják az érdeklődőket: 
megújul a kiállítótér, és ha-
vonta egy hétvégén foglal-
koztató sarkot alakítanak ki 
az emeleten.  

TAVASZI ÍZEK
Tavasszal újjáéled a természet, kinyílik a hozzávalók tárhá-

za, és minden élénk színekben pompázik, így mi is újult erővel 
indulhatunk neki ezeknek a hónapoknak. A Séfek Séfét pedig 
megkértük, készítsen egy gyors, tavaszi fogást a miskolciaknak.

– Házilag megfüstölt pisztránghoz készítettem egy újhagy-
más, szardellás házi majonézt, amit egy faszénen sült baguet-
te-re tettem. Ezt paradicsommal, olivaolajos, balzsamecetes 
dresszinggel meglocsoltam és erre került fel a házilag füstölt 
pisztráng, majd kapott még egy kis kerti salátát bébi spenóttal 
– részletezte a tavaszköszöntő fogást. 

– Mint mondta, jön a medvehagyma szezon, majd a spárga, 
a sóska, a friss retek, az újhagyma, úgyhogy ezeket próbálom a 
tavaszi ételkínálatba én is beépíteni az étteremben, ahol dolgo-
zom – mondta. Jó tanácsként csak annyit üzent a miskolciak-
nak: dúskálunk az jobbnál jobb alapanyagokban, csak fel kell 
őket használnunk. 
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Kinyitott  
a lillafüredi 
infopont

„MEN-re MENni ma is MENő”



„A magyar rali ezen a hét-
végén is be fogja bizonyí-
tani, hogy mennyire erős” 
– mondta a Hell 25. Miskolc 
Rallye sajtótájékoztatóján 
Oláh Gyárfás. 

A Magyar Nemzeti Au-
tósport Szövetség elnöke ki-
emelte, hogy a hazai sorozat 
egyik tradicionális helyszíné-
re érkezett a mezőny, abba a 
városba, amely számos nagy 
bajnokot, tehetséget, kiváló-
ságot adott már a sportágnak.

Nagyszerű helyszíneken, ki-
váló pályákon zajlik majd a fu-
tam, ami komoly kihívás elé ál-
lítja a párosokat. Egy nap alatt 
kell ugyanis azt a távot meg-
tenni, ami általában két ver-
senynap szokott lenni. Ezúttal 
a rendező arra is figyelt, hogy 
a Hungaroringen egy másik 
rangos esemény, a WTCR ma-
gyarországi viadala zajlik, így 
a technikai sportok kedvelői 
ezen a hétvégén akár két hely-
színre is eljuthatnak.

Adamovits Márk, a Hell 25. 
Miskolc Rallye főszervező-
je kiemelte: a jubileumi mis-
kolci futam megnyeréséhez 

kemény, férfias munkára lesz 
szükség. A magyar ralisok 
ugyanis ritkán teljesítenek 
egy napon ilyen hosszú távot. 
Szombaton négy gyorsaságin 
zajlik a küzdelem. Bükkszent-
keresztnél egy kis részen, Ga-
radna és Mályinka között 
majdnem végig elzárt lesz a 
helyszín a nézők előtt, a Sáta 
– Sajómercse valamint a Lyu-
kóbánya – Parasznya közöt-
ti részre viszont nagyon sok 
szurkolót, érdeklődőt vár-
nak. Mint ahogyan a DVTK 
stadion környékére is, hiszen 
az impozáns létesítményben 
működik a versenyközpont, a 
sajtóiroda, a valamint a szer-
vizparkot is itt állítják föl. Sőt, 
a díjkiosztónak is az arénához 
tartozó parkoló ad majd ott-
hont szombaton este.

– Számunkra is öröm, hogy 
részesei lehetünk ennek a 
nagy hagyományokkal ren-
delkező eseménynek – fo-
galmazott Balogh Sándor, a 
DVTK marketing – és kom-
munikációs igazgatója. – Két 
napra hozzánk költözik a rali, 
ezzel párhuzamosan a stadi-
ontúrák is elindulnak. A klub 

számára fontos, hogy minél 
szélesebb körben jelen le-
gyünk a sportágak és az em-
berek életében, ami most a 
ralin keresztül is megtörténik.

Berényi Ákos, az MNASZ 
Rallye szakágvezetője azt emelte 
ki, hogy általában a szezonnyitó 
után némi visszaesés tapasztal-
ható a mezőnyben, Miskolcon 
azonban ismét komoly létszám 
indul. A különböző bajnoki osz-
tályokban 150 páros vág neki az 
eseménynek. Méghozzá a több-
ségük optimistán. A címvédő 
Hadik András szeretné megvé-
deni miskolci elsőségét.

– Tavaly nyertünk itthon, 
most is ez a célunk – mondta a 
2018-as abszolút magyar baj-
nok. – Érdekes lesz az időjárás, 

mert három szakasz ugyan 
közel lesz a szervizparkhoz, 
de a sátai viszonylag messze. 
Ha pedig jön egy zápor, vagy 
zivatar, az alaposan átrajzol-
hatja az erőviszonyokat. Felké-
szültünk, nagyon várjuk már a 
rajtot, mert nagyszerű progra-
mot állított össze a rendező.

Az ORC-ben versenyző 
Friedmann Zsolt azt emelte 
ki, hogy öt évvel ezelőtt még 
nézőként vett részt a futa-
mon, most pedig igyekszik 
majd meghódítani azokat a 
pályákat, ahol gyermekként 
megszerette a ralit. Egerben 
a kategóriában harmadikként 
zárt, stabil, kiegyensúlyozott 
versenyzéssel ezt a produkci-
ót szeretné megismételni.

Szombaton összesen 12 
gyorsasági, több mint 150 
versenykilométer vár a pá-
rosokra. A legjobbakat és a 
célba érkezett egységeket a 
DVTK stadion parkolójában 
köszöntik este hét órakor.

Forrás és további informáci-
ók: http://miskolcrally.hu

Futva is megtehető közelség-
be kerül egymással Miskolc és 
Kassa – ez az üzenete a Csip-
kerózsika álmából felébresztett 
ultramaraton nyílt nemzetkö-
zi futóversenynek, amit május 
18-án tartanak. A beharango-
zó pénteki sajtótájékoztatón el-
hangzott: a testvérvárosok to-
vább kívánják erősíteni eddig 
is szoros együttműködésüket.

A II. Kassa-Miskolc ultra-
maraton szervezőbizottságá-
nak elnöke emlékeztetett, az 
első ilyen megmérettetést még 
1999-ben rendezték meg, most 
a miskolci Marathon Club 
Sportegyesület a kassai Marat-
hon Clubbal és az Active Life 
szervezettel működött együtt 
– tette hozzá Katona Ferenc, 
aki maga is indul az ultrama-
ratonon. – A verseny húsz évet 
szunnyadt a felébresztéséig, 
aminek szerintem éppen itt 
volt az ideje – fogalmazott az 
önkormányzati képviselő.

Rámutatott arra is, hogy a ti-
zenhárom órás szintidőt csak 
az igazán felkészült versenyzők 
tudják teljesíteni, akik egyéni-
ben, valamint öt és tíz tagú vál-
tóban is indulhatnak – közös-
ségi, baráti programnak sem 
utolsó tehát az ultramaraton. 
A már nevezett futók között 
rendőrök és önkormányzati 
munkatársak is megtalálhatók. 
Megtudtuk, hogy a szervezők 
várakozásai szerint váltóban 
mintegy százan, egyéniben pe-
dig negyven-ötvenen indul-
nak.

Az esemény fővédnökei kö-
zül a sajtóeseményen jelen volt 
Jaroslav Polacek, Kassa főpol-
gármestere, Kriza Ákos, Mis-
kolc polgármestere, valamint 
Török Dezső, a megyei közgyű-
lés elnöke. A közös sikereket és 
a további összefogást hangsú-
lyozták köszöntőikben.

Jaroslav Polacek úgy fogalma-
zott, több magas színvonalú kul-
turális és sporteseményt, illet-
ve sikeres projekteket valósított 
már meg a két város. Ezeket le-
het fokozni, ha elkészül a Kassát 
Miskolccal összekötő autópálya. 
– De a testvértelepüléseket az 
olyan sportesemények is össze-
kötik, mint a mostani. Szívesen 
vállaltam el tehát a fővédnökségi 

tisztséget, hiszen egy újabb lép-
csőjét jelenti az együttműködé-
sünknek – hangoztatta.

Kriza Ákos annak jelentősé-
gét hangsúlyozta, hogy Kassa 
főpolgármestere egy sportese-
mény miatt látogatott el elő-
ször Miskolcra. – Ez is bizo-
nyítja, hogy a kultúra mellett 

a sport milyen fontos szerepet 
tölt be a településeink életében. 
Meggyőződésem ugyanakkor, 
hogy a regionális együttmű-
ködéseket új dimenzióba kell 
helyezni a 21. században. A két 
nagyváros közelsége, egymásra 
utaltsága és ereje sokkal komo-
lyabb térségbeli együttműkö-
dést eredményezhet – véleke-
dett a városvezető, kiemelve: a 

kapcsolatokat még magasabb 
szintre kívánják emelni, hogy a 
régiók versenyében előkelőbb 
helyet szerezzenek meg.

A verseny az alábbi települé-
seket érinti: Kassa – Nyizna My-
sla – Kéked, Gönc, Vizsoly, Aba-
újszántó, Hernádkércs, Szikszó, 
Sajóvámos és Miskolc (Városház 
tér). Érdekesség, hogy a pályát az 
1999-es Kassa-Miskolc ultrama-
ratoni verseny abszolút győztese, 
a miskolci Németh Csaba jelölte 
ki, aki a világon egyedülálló mó-
don hatszor teljesítette az Ultra 
Trail Mont Blanc terepfutó via-
dalt, úgy, hogy minden alkalom-
mal a legjobb nyolcban végzett.

Elrajtolni Európa legidősebb 
maratoni futóversenyének vá-
rosából, Kassáról, a Dómtól, 
majd szinte végig a Hernád fo-
lyó partját követve megérkezni 
Miskolcra, az Európa leghosz-
szabb főutcáján kijelölt célba? 
Nos, ez a 113 kilométer nem 
más, mint a Kassa-Miskolc 
Ultramarathon, melyet tehát 
május 18-án teljesíthetnek a 
vállalkozó sportemberek. Ne-
vezni még május 2-áig lehet 
a rendező miskolci Marathon 
Club honlapján (www.mara-
tonclubmiskolc.hu). Helyszíni 
nevezésre nem lesz lehetőség.

A FUTÁS KÖZÖSSÉGEKET  
ÉS VÁROSOKAT IS ÖSSZEKÖT
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A Komlóstetői Általános Iskolában rendezték meg az 
országos Pétanque Diákolimpia Észak-magyarországi 
területi fordulóját. Csütörtökön az általános iskolások, 
pénteken pedig már a középiskolások, összesen 140 diák 
mérette meg magát a pályákon. 

A pétanque egy francia 
eredetű, könnyen elsajátít-
ható golyósjáték. Játszható 
egyéniben és párosban fe-
jenként három golyóval, il-
letve háromfős csapatban 
fejenként két golyóval. Egy 
mérkőzés menetekből áll. 
A játék célja, hogy a csapa-
tok a golyókat közelebb ju-
tassák a célgolyóhoz (öcsi), 
mint az ellenfél. Ezt közelítő 
dobással vagy az ellenfél go-
lyójának kilövésével tehetik 
meg. Mindig az a csapat dob, 
amelynek a golyója rosszabb 
pozícióban van. Egy menet 
végén az a csapat kap pon-
tot, akinek a golyói közelebb 
vannak az öcsihez. A mér-
kőzést az nyeri, aki előbb el-
éri a 13 pontot.

Zsarnainé Hevesi Ildikó, 
főszervező kifejtette: hetedik 

éve rendezik meg a Diáko-
limpia észak-magyarországi 
területi döntőjét, ahonnan 
kategóriánként az első négy 
helyezett jut az országos ver-
senyre, Veszprémbe. 

Komlóstető önkormány-
zati képviselője, Gazdusné 
Pankucsi Katalin maga is tá-
mogatója a pétanque-nak. 
Az iskola közelében pályá-
kat építtetett, hogy minél 
többen hódolhassanak en-
nek a sportágnak. A képvi-
selő elmondása szerint, már 
tavaly is kevés volt a pálya, 
ezért úgy gondolta, megtá-
mogatja az iskolát plusz két 
pályával.

Az újonnan kialakított 
pályákkal a komlóstetői 
gyerekek és felnőttek most 
már kedvükre hódolhatnak 
szenvedélyüknek.

A Tiszaújvárosi Triatlon Klub idén is megrendezi a 
nagy népszerűségnek örvendő JABIL 3Próba elnevezésű 
szabadidősport eseménysorozatát. A sportbarátok ezút-
tal is kerékpározás, úszás és futás során gyűjtögethetik 
a teljesítésért járó egyedi ajándékokat és a sorsoláson 
értékes nyereményekre esélyt kínáló pontokat.

Az első próbázási és pont-
gyűjtési lehetőséget jelentő 
május 5-én, vasárnap meg-
rendezendő kerékpározás 
versenyközpontja ezúttal is 
JABIL Circuit Magyaror-
szág Kft. parkolója (Huszár 
Andor u. 1) lesz. A sportba-
rátok 15 és 40 km teljesítése 
közül választhatnak.

A folytatást jelentő úszó 
próba június 16-án, vasár-
nap lesz a Tiszaújvárosi 
Sportcentrum uszodájában, 
ahol 400 m és 1000 m vár a 
résztvevőkre.

A futáspróba ideje július 
12., péntek, helye Tiszaúj-

város centruma. A kis pró-
ba 3,5 km, a közepes pró-
ba 7 km, míg a nagy próba 
14 km. A leghosszabb távot 
négy tagú váltóban is lehet 
teljesíteni.

Az idei sorozat után, július 
13-án, szombaton a 12 pontot, 
vagy annál többet teljesítők 
között értékes sportszer-aján-
dékcsomagokat sorsolnak ki. 
A legalább 15 pontot begyűj-
tők között két fődíj – egy a Ja-
bil-os dolgozó és egy az összes 
többi résztvevő közül – talál 
gazdára.  A fődíj 2 személyre 
szóló wellnesshétvége, félpan-
ziós ellátással.

Ki ne golyózzanak! 

Másfélszáz páros a jubileumi versenyen IDÉN IS LESZ  
JABIL 3PRÓBA

Pétanque Diákolimpia 



A bajnoki elődöntő harmadik 
összecsapásán az Aluinvent 
DVTK esélyt sem adott a CMB 
Cargo-Uni Győr csapatának, 
és végig vezetve, magabiztosan 
75-61 arányú győzelemmel 
négy év után jutott újra a baj-
noki fináléba. 

Nagyszerű hangulatban cen-
tergólokkal kezdődött a mér-
kőzés. Medgyessy osztott ki két 
remek asszisztot Mokangonak, 
a két jelenet között Gray is ered-
ményes volt, majd Raksányi elhi-
bázott triplakísérlete után Ško-
rić és Török is sikeresett hajtott 
végre (7-5). Škorić palánkos ko-
sara után a következő hazai tá-
madás is pontosan zárult. Wal-
ker-Kimbrough forintos labdáját 
Zele váltotta gólra. Nem csoda, 
hogy időt kértek a vendégek. Ez 
nem zökkentette ki a DVTK-t, 
hiszen Spanou találatára Mokan-
go négy ponttal válaszolt, vagyis 
tovább nőtt a különbség (15-7). 
Zele közelije után gyorsan „közte 
tíz” lett, miközben kiválóan mű-
ködött a piros-fehérek védekezé-
se. A folytatásban Zelét ezúttal 
Mokango „dobatta meg”, majd 
Mandić, illetve Gray faragott a 
hátrányból (19-11). A negyed 
hajrájában sem spóroltak a csa-
patok a kosarakkal. Előbb Put-
niņa iratkozott fel a pontszerzők 
közé, aztán Mandić középtávoli-

ja után Walker-Kimbrough szórt 
egy triplát. Néhány másodperc-
cel a vége előtt Krnjić alakította ki 
a játékrész eredményét (24-15). 

Fantasztikusan kezdődött a 
második felvonás. Medgyessy 
tempója és Walker-Kimbrough 
ziccere után ötven másodperc el-
teltével időt kért Milos Pavlović. 
Gray 2+1-es akciója azt mutat-
ta, ez jótékonyan hatott csapatá-
ra. Mokango saját lepattanóját 
megszerezve második szándék-
ból talált a gyűrűbe, aztán a já-
tékvezetők ítéletei borzolták 
kissé a diósgyőri szurkolók ide-
geit, de a Győr is megzavaro-
dott, alap-, illetve oldalvonalról 
elvégzett bedobást is elrontot-
tak, Mokango azonban eredmé-
nyes volt (31-18). Raksányi csak 
az egyik büntetőjét értékesítet-
te, majd Medgyessy és Raksányi 
szereztek közeli kosarat betöré-
sekből. A tizenötödik perc ele-
jén Walker-Kimbrough palánk 
alól bebrusztolt találatát követő-
en kialakult az addigi legnagyobb 
különbség (35-21). Négy Krn-
jić-pont és egy-két kimaradt ak-
ció következett, majd Raksányi 
dobott egy hárompontost, amely-

lyel újra tíz alá csökkent a győri 
csapat hátránya (35-28). Wal-
ker-Kimbrough büntetőzött hi-
bátlanul, aztán Zele talált be a pa-
lánk alól. A folytatásban Spanou 
hármasát, majd Shatori könnyű 
kosarát jegyezhettük fel (41-31). 
A félidőből hátra lévő két perc-
ben Medgyessy dobálta be a bün-
tetőit, majd nagyszerű védekezést 
mutattak be a fehér mezesek, így 
megnyugtató előnnyel vonulhat-
tak pihenőre (43-31). 

A fordulás után másfél percig 
nem találtak a gyűrűbe a csapa-
tok, aztán a DVTK találta meg 
hamarabb a ritmust, Zele zicce-
re után Mokango középtávolija 
váltott ki ovációt a nézőtéren. 
Varga szépített, de Medgyessy 
labdája is eljutott a kongói cen-
terhez, aki pontokra váltotta 
a gólpasszt (49-33). Raksányi 
és Gray révén kicsit közelebb 
jött ellenfeléhez a Győr, majd 
Medgyessy egy jó büntetője, és 
néhány kimaradt akció után egy 
szerencsés dobása eredménye-
zett diósgyőri pontokat. Zengett 
a csarnok, a szurkolók önfeled-
ten énekeltek, miközben Pavlo-
vić mester rendelte magához az 

övéit egy időkérés erejéig (52-
38). Mokango folytatta a pont-
gyártást, Krnjić válaszolt, az ő 
kosarára pedig az ihletett for-
mában játszó Medgyessy. Man-
dić szépített ugyan, de Putniņa 
hibátlanul büntetőzött. A ne-
gyedbe még Krnjić és Szabó ko-
sárváltása fért bele (60-44). 

Nagy Dóra büntetőivel indult a 
záró etap, aztán Spanou villant, és 
Medgyessy is jelentkezett egy kö-
zéptávolival (62-48). Gray sport-
szerűtlen hibáját Putniņa torolta 
meg két büntetővel, majd Mo-
kango egymás után szerzett négy 
pontjával húsz pontosra tornázta 
a differenciát a DVTK, eldőlni lát-
szott a találkozó (68-48). A győri 
időkérést követően Gray aktivi-
zálta magát, aki büntetőt majd 
hármast is vállalt, de Mokango 
sem akart lemaradni mellette, a 
diósgyőri center közelről talált a 
gyűrűbe. A következő percekben 
kicsit alább hagyott a DVTK já-
tékosainak koncentrációja és ezt 
kihasználták a vendégek, Cziczás 
László időt is kért (70-58). Czank 
triplájával tízen belülre került a 
Győr, a hazaiak képtelenek vol-
tak ebben a periódusban kosa-
rat dobni. A több mint három 
és fél percig tartó hazai gólcsön-
det egy Medgyessy-tripla zárta 
le, időt kértek a kisalföldiek (73-
61). Száz másodperc volt hátra 
az összecsapásból, de már csak 
Putniņa volt eredményes, ezzel 
eldőlt, hogy 2015 után újra baj-
noki döntőbe jutott az Aluinvent 
DVTK (75-61).

A döntő első mérkőzésére 
pénteken 20 órától (lapzártánk 
után) kerül sor Sopronban.

2019. április 27. | 17. hét | XVI. évfolyam 17. szám
Miskolci Napló – A város lapja Sport 9

Hosszú idő után tudott újra győzni Prosser találatával a 
DVTK. Azonban hiába jutottak emberelőnybe a gól után, 
újabb találatot már nem látott a publikum. A győzelem 
ellenére maradtak az utolsó előtti pozícióban, miután a 
riválisok is nyerni tudtak. Így még sűrűbb lett a mezőny.  

Már rögtön a mérkőzés 
elején lejegyezhető eseményt 
láthatott a publikum, ugyan-
is Shestakov Prosszertől kap-
ta vissza a labdát, de lövése 
után keresztben elsuhant a 
játékszer a kapu előtt. A 27. 
percben a szokásos sokérin-
tős akcióját kezdte el építeni a 
DVTK, Hasani lőtte ki a szél-
re a labdát, amit Juhartól érke-
zett középre és a védőjét taní-
tani valóan megelőző Prosser 
a hálóba lőtt. A következő, 
mérkőzést befolyásoló jele-
net nem a kapuk előtt játszó-
dott, hanem a felezővonalnál, 
amikor is az ellenfelét hátulról 
buktató Könyves kapott sárga 
lapot. Egy perc elteltével pe-
dig egy elkésett belépő miatt 
villant a támadónak a máso-
dik sárga és így a piros is. Az 

első félidő végjátékához érve 
növelhette volna előnyét a 
Diósgyőr. A paksi védők két-
szer is hibáztak, így Prosser 
előtt újabb ziccer adódott, de 
a kapuson túljutó labdát elcsí-
pték még a védők. A 68. perc-
ben Prosszer iramodott meg a 
vendégtérfélen, majd Hasani 
elé tálalt, aki lövésre vállalko-
zott és nem sokkal tévesztette 
el a célt. A 82. percébe lépett 
a mérkőzés, amikor Mihajlo-
vic fejelte Prosser elé a labdát, 
a lövőhelyzethez érve vissza-
kapta azt, de nagy ziccerben 
fontos védést tudott bemutat-
ni a paksi kapus. Nagy hely-
zeteket alakított ki a DVTK a 
Paks ellen, a kapuba csak egy-
szer sikerült betalálni, de ez-
úttal az 1 gól is elég volt a si-
kerhez. 

DÖNTŐS AZ ALUINVENT DVTK

Női Kosárlabda NB I., A-csoport, elődöntő, 3. mérkőzés
Aluinvent DVTK - CMB Cargo-UNI Győr 75-61 (24-15, 19-16, 

17-13, 15-17) 
Miskolc, Generali Aréna, 1500 néző. Játékvezető: Cziffra Csaba, 

Györffy Pál Attila, Ádám József.
DVTK: Medgyessy 16/3, Walker-Kimbrough 11/3, Škorić 5/3, 

Zele 10, Mokango 23. Csere: Putniņa 8, Kiss A., Szabó F. 2, Szűcs 
R., Kányási. Vezetőedző: Cziczás László.

Győr: Mandić 6, Raksányi 8/3, Spanou 10/6, Török 3/3, Gray 
16/3. Csere: Krnjić 11, Nagy D. 2, Czank 3/3, Varga 2. Vezetőedző: 
Milos Pavlović.

A bajnoki döntő menet-
rendje

1. mérkőzés: 2019. április 
26., péntek (Sopron, Novo-
matic Aréna) 20.00 Sopron 
- Aluinvent DVTK

2. mérkőzés: 2019. április 
29., hétfő (Miskolc, Gene-
rali Aréna) 20.00 Aluinvent 
DVTK - Sopron  

3. mérkőzés: 2019. május 
2., csütörtök (Sopron, Novo-
matic Aréna) 18.00 Sopron - 
Aluinvent DVTK

4. mérkőzés (ha szüksé-
ges): 2019. május 5., vasár-
nap (Miskolc, Generali Aré-
na) 16.00 Aluinvent DVTK 
- Sopron

5. mérkőzés (ha szüksé-
ges): 2019. május 8., szerda 
(Sopron, Novomatic Aréna) 
18.00 Sopron - Aluinvent 
DVTK

OTP Bank Liga 29. forduló
Diósgyőri VTK - Paksi FC 1-0 (1-0)
Miskolc, DVTK Stadion, 3269 néző. Játékvezető: Iványi Zoltán 
DVTK: Antal - Polgár, Brković, Tamás M. -  Shestakov, Szabó B., 

Márkvárt, Vernes, Juhar - Hasani, Prosser. Vezetőedző: Fernando 
Fernández.

Paks: Nagy G. - Kővári, Bobál D., Egerszegi, Szabó J. - Win-
decker - Könyves, Kesztyűs, Papp K., Bartha - Hahn. Vezetőedző: 
Csertői Aurél.

Győzelem  
a Paks ellen

Folytatta tavaszi hadjáratát a DVTK muayt-
hai szakosztálya, hiszen az eredményesen 
zárult bajai nemzetközi torna, valamint a 
minszki tornagyőzelmek és a különösen si-
keres utánpótlás ob után Fábián Kristóf világ-
kupa győzelmének örülhettek a sportág köve-
tői. Az elmúlt hétvégén pedig négy diósgyőri 
versenyző indult a soron következő junior és 
felnőtt magyar bajnokságon.

Junior korcsoportban Bordás Alex betegség 
miatt nem tudott részt venni a versenyen, de a 
tavaly magyar bajnoki címet szerző és meccse-
it sorban nyerő Balogh László egy súlycsoport-
tal feljebb ismét első helyen zárt! A felnőttek kö-
zül Gergely Kamilla még rutintalannak számít, 
azonban a szakvezetés úgy döntött megérett a 
kihívásra, de sajnos a döntőben pontozással alul-
maradt, így a 2. helyen végzett.

Az először magyar bajnoki döntőbe kerülő 
Magyar Máténak egy nagyon szoros döntő 2. 
menetében sajnos egy klinch technikából rosszul 
jött ki és sérülés miatt az orvos beszüntette a mér-

kőzést, így Máténak az ezüst jutott, de róla még 
sokat fogunk hallani.

A -71 kg-ban induló és a magyar bajnoksá-
gon már rutinosnak számító, hiszen korábban 1., 
2. és 3. helyen is záró Szakolczai Martin tornája 
döcögősen indult, de így is KO- val jutott a finálé-
ba, ahol is a tavalyi döntő ismétlődött meg Koczó 
Henrikkel. Martin óriási csatában megérdemel-
ten visszaszerezte a magyar bajnoki címet. Rá az 
év első felében több kihívás vár még, hiszen re-
mek sorozaton van túl, amit semmiképpen sem 
szeretne megtörni.

FORRÁS: DVTK.EU

Aranyak és ezüstök a junior  
és felnőtt magyar bajnokságon

LILLAFÜRED TRAIL,  
MINDEN KOROSZTÁLYNAK
A 2. Lillafüred Trail terepfutóversenyt április 28-án rendezi 
meg a Miskolc Egészséges Ifjúságáért Alapítvány. Az óvodá-
soktól a nyugdíjasokig minden korosztály számára sportolási 
lehetőséget kínáló eseményre a helyszínen is lehet nevezni. 

A házigazdák három távot kí-
nálnak a sportbarátok számára. 
A Miskolc turisztikai értékeinek  
népszerűsítését is szolgáló idei 
MC Félmaraton Tour 1. állomá-
sát jelentő 16.8 km-es Joyson fél-
maraton mellett, a NOMÁD kis-
maraton (8,4 km) és a 3-12 éves 
gyermekeknek szánt minima-

raton (1,4 km) szerepel a prog-
ramban. A két hosszabb távon 
női, férfi abszolút és korcsopor-
tos értékelést is tartanak majd. 
Elsőként, 10 órakor a félmaraton, 
majd 10.15 órakor a minimara-
ton, 11 órakor pedig a kismara-
ton mezőnye kezdi meg a válasz-
tott táv teljesítését.

 A verseny napján és hely-
színén tartja éves PH világnapi 
rendezvényét a Tüdőér Egylet. 
A rendezvényen jelen lesznek a 
beteg gyerekek, akiknek a szer-
vezők segíteni szeretnének. A 
résztvevőktől, kísérőktől, ér-
deklődőktől azt kérik, hogy 
hozzák el és a Tüdőér Egylet 
sátránál adják le megunt, nem 
használt, sporteszközeiket, játé-
kaikat, kifestőket, továbbá szí-
nes ceruzákat, hátizsákot, öv-
táskát, túrabotot, könyveket, 
vagy bármit, ami könnyebbé, 
komfortosabbá tudja tenni a 
beteg gyermekek mozgását, ki-
rándulását, kórházban eltölten-
dő idejüket. 

A futásra nevezni a verseny 
napján a helyszínen, a Lillafüredi 
Kalandparknál (Erzsébet sétány) 
kijelölt versenyközpontban lehet. 
További információ: www.mara-
tonclubmiskolc.hu



Idén egybeesett a Föld napja a húsvéthétfővel. Ennek 
megfelelően mindkét ünnepet megtartották a Miskolci 
Állatkert és Kultúrparkban a hét első napján.

Húsvétkor is változatos 
programokkal várta látoga-
tóit a miskolci állatkert. Va-
sárnap a megszokott etetések 
mellett nyuszi simogatóval 
hangolódhattak az ünnep-
re a látogatók, húsvéthétfőn 
pedig már tojáskereséssel is 
várták az érdeklődőket. A 
szerencsés megtalálók cso-
koládékra válthatták be a to-
jásokat, amiket az állatkert 
területén, számos helyen 
megtalálhattak. Volt húsvéti 
totó és nem feledkeztek meg 
a Föld napjáról sem.

Ebből az alkalomból az 
Észak-Magyarország Flórája 
Faunája Alapítvány klímavé-
delmi terepasztaláról meg-
tudhatták kicsik és nagyon 
egyaránt, mi mindent tehe-
tünk bolygónk védelméért, 
valamint megismerkedhet-
tek az ökológiai gazdálko-
dással és finom bioélelmi-
szereket is kóstolhattak. 

Az intézménynek van egy 
új terráriuma, ami a talajé-
letet mutatja be. Ebből az is 
kiderült, mi történik a föld 
alatt.

Fontos, hogy hagyománya-
inkat továbbörökítsük és 
megtanítsuk ezek jelentését. 
Ebből kaptak ízelítőt azok, 
akik kilátogattak a Diósgyőri 
várba húsvét hétvégéjén.

A látogatók előadást hallhat-
tak a szagos vizekről és a hús-
véti hiedelmekről, részesei le-
hettek a locsolkodásnak, tojást 
festhettek, nyuszit simogat-
hattak, beállhattak a táncház-
ba, megnézhették hogyan 
dolgozik a tojáspatkoló és rég 
elfeledett népi játékokkal mú-
lathatták az időt, miközben be-
barangolták a királynék várát. 

Nagypénteken a Diósgyőri 
Aranysarkantyús Lovagrend 
tartott bemutatót: a középko-
ri passiójáték Jézus szenve-
désének történetét jelenítette 
meg. Miután egyre több világi 
elemmel is gazdagodott, a já-
ték kikerült a templomok fa-
lai közül és létrejött a képek 

mutogatásával is gazdagított 
szabadtéri előadások formája. 
A Diósgyőri Aranysarkantyús 
Lovagrend egy nagypénteki 
János-passió előadására való 
készülődés jeleneteit mutat-

ta be, mellyel a királyi párnak 
kedveskedtek, akik már útban 
voltak Budáról, hogy itt töltsék 
a húsvét ünnepét.

Naponta több alkalommal 
tartottak rendhagyó vártúrá-
kat, amikor az érdeklődők ma-
guk is belecsöppentek a közép-
kori mindennapokba. Az egyes 
termekben korabeli szereplők 
meséltek érdekes, izgalmas 
történeteket.

Nagyszombaton mesterem-
berek népesítették be a Diós-
győri vár udvarát, munka köz-
ben lehetett őket megfigyelni, 
míg Lovász Emese régész a kö-

zépkori húsvéti ünnepkörről 
tartott előadást. A vár gyógy-
növényszakértője a fűsze-
rek termében mesélt a termé-
szet patikájáról: arról, hogyan 
őrizhetjük meg egészségünket 
gyógynövényekkel, de akár 
személyre szóló tanácsot is 
kérhettek tőle a vendégek. 

Vasárnap és hétfőn a húsvét 
hangulatát megidéző foglalko-
zások, tojásdíszítés, csuhézás, 
gyöngyfűzés, textiljáték- és 
nyuszi készítés várták a láto-

gatókat. A gyerekek kipróbál-
hatták a csigafuttatót, a teknő 
horgászatot, a hordó húzoga-
tót, a középkori kalapdobálót 
és az ágas mérleget is. Meg-
csodálhatták munka közben a 
tojáspatkolót, és láthatták ho-
gyan dolgozik a fazekas, a ko-
vács, a kosárfonó, a bőrműves 
és a mézeskalácsos. Pék Dudás 

Zsuzsi interaktív bemutatói-
val szórakoztatta a közönséget: 
mesélt a szagos vizekről, a hús-
véti hiedelmekről és népszoká-
sokról is. 

Hétfőn pedig érkezett a Tar-
di Pávakör, akik felelevenítet-
ték a matyó hagyományokat 
és dalokat, bemutatták milyen 
volt régen a locsolkodás.

Hagyományok, húsvét a Diósgyőri várban

A Miskolc Televízió Hívő-
Szó című műsorában ápri-
lis 28-án 17 órai kezdettel a 
Deszkatemplomból közvetí-
tenek ünnepi istentiszteletet.

Április 28-án, vasárnap 
az Irgalmasság vasárnapját 
ünnepeljük. Ezen a napon 
a 18 órai szentmisén Kele-
men Didák boldoggá avatá-
sáért imádkoznak a minori-
ta templomban. Délelőtt fél 
11-kor Baksafalva csillaga 
címmel irodalmi összeállítás 

lesz hallható Kelemen Di-
dákról, délben a róla nevezett 
díjat adják át, amelyet hang-
verseny követ, fél 1-kor pedig 
megkoszorúzzák Didák atya 
emléktábláját. Május a Szűza-
nya hónapja, minden kato-
likus templomban minden 
nap a helyben meghirdetett 
időpontokban kezdődnek 
a májusi ájtatosságok. Má-
jus 3-án, pénteken 19 órától 
a XXX. Miskolci Kamarakó-
rus-fesztivál nyitóhangver-

senye az avas-déli jezsuita 
templomban lesz. Szomba-
ton, 4-én 10 órakor a mino-
rita templomban lesz a Fráter 
György Katolikus Gimnázi-
um diákjainak ballagása.

Ünnepi istentisztelet a Desz-
katemplom felszentelésének 
20. évfordulója alkalmából 
április 28-án, vasárnap déle-
lőtt 10 órától. Április 30-án, 
kedden délután 4 órától lesz a 
Nyilas Misi Ház oratóriumá-
ban Senior Bibliaóra, amit Sza-

bó Sándor lelkész tart. Május 
4-én jó hangulatú társasjáték 
délutánra várják az érdeklődő-
ket 4 órától a Deszkatemplom 
gyülekezeti termébe.

Az Ötvened második, Ta-
más apostolról elnevezett va-
sárnapja április 28-án lesz a 
Miskolc-belvárosi Görögka-
tolikus Parókián.

A belvárosi evangélikus 
templomban április 28-án, 
vasárnap délelőtt 11 órától is-
tentisztelet lesz úrvacsorával.

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

Krisztus feltámadt és fel-
támadásával igazolta az 
emberiség ősi érzését, hogy 
a látható világon kívül van 
egy tágabb, átfogóbb való-
ság - mondta Erdő Péter bí-
boros, Esztergom-budapes-
ti érsek húsvét vigíliáján, 
szombat este a budapesti 
Szent István-bazilikában.

A zsúfolásig telt székesegy-
házban Erdő Péter homíliájá-
ban kiemelte: húsvét a remény 
és az öröm ünnepe. A főpász-
tor szerint „lehet körülöttünk 
tanácstalan a világ, lehet, hogy 
környezeti erőforrásaink kime-
rülése, az emberiség életlehető-
ségeinek szűkülése, (.) az önzés 
és a kegyetlenség, (.) a keresz-
ténység elleni erőszak és gyűlö-
letkeltés aggodalommal tölt el 
minket, de a szívünk mégis tele 
van reménnyel és örömmel”. 

„Mert akit szeretünk, aki-
ben bízunk, él és velünk marad 
mindörökre”, mert a feltámadt 

„Jézus győztes” és „mi a győztes 
csapatához tartozunk” – fogal-
mazott. A bíboros felidézte: az 
asszonyok, miután üresen ta-
lálták a sírt és angyali jelenést 
láttak, örömmel számoltak 
be erről az apostoloknak. Az 
apostolok azonban még nem 
hittek nekik, de reménykedtek, 
hiszen emlékezhettek Jézus ti-
tokzatos szavaira, amelyekkel 
megjövendölte feltámadását.

Hozzátette: húsvét éjszaká-
ja és a felvirradó hajnal tehát a 
reménység időszaka. „A sír üres, 
az angyalok üzenete már el-
hangzott a feltámadásról, de a 
Krisztussal való találkozás még 
várat magára. Ha majd a mes-
ter megszólítja tanítványait, ha 
megjelenik közöttük, akkor lesz 
teljes a feltámadás öröme és bi-
zonyossága”. „Akkor érzik majd 
az apostolok, hogy ezt a hírt to-
vább kell adni mindenkinek, 
mert ez örömhír, evangélium, és 
a tanítványok közössége, vagy-
is az egyház ennek a szabadító 

hírnek a továbbadásáért létezik” 
– mondta Erdő Péter.

 „Legyen hát húsvét min-
den vasárnapunk”, „fedezzük 
fel, hogy hétről hétre találko-
zunk a feltámadt Krisztussal 
és megújítjuk a szövetséget 
egymással”, hogy „szenvedés-
ben és örömben összetartva” 
„bátorító, vonzó, erőt sugár-
zó jel lehessünk az egész világ 
előtt” – kérte a főpásztor.

Az ünnepi liturgia kereté-
ben Erdő Péter felnőtteket ke-
resztelt meg és részesített a 

bérmálás szentségében, a je-
lenlévő hívek pedig megújítot-
ták keresztségi fogadalmaikat. 
A szertartás végén a hívek a bí-
boros vezetésével körmenetet 
tartottak a bazilika körül.

Nagyszombaton, az esti vi-
gília szertartásával kezdődik a 
katolikus egyház legfontosabb 
ünnepe, a húsvét, amely a ke-
reszténység legnagyobb öröm-
hírét hirdeti: Jézus feltámadt a 
halálból és ezzel minden em-
bert megváltott bűneitől, min-
denkit meghív az örök életre.

ÖZÖNLÖTTEK  
A LÁTOGATÓK  
AZ ÁLLATKERTBE

Krisztus feltámadásával igazolta, hogy 
a látható világon kívül is van valóság
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Hirdetés

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

az alábbi munkakörbe:

• Lakatos

•  Hegesztő  
(CO2 fogyóelektródás   
védőgázas ívhegesztő)

• Fényező–Mázoló

• Karbantartó

• CNC forgácsoló
A fényképes önéletrajzokat végzettséggel, szakmai tapasztalattal  

az alábbi postai vagy email címre várjuk:

TS Hungaria Kft.
Ein Unternehmen der ÖBB

HR osztály
3527 Miskolc, Kandó K. tér 1.

E-Mail: karrier@tshungaria.hu

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA
Ügyfélszolgálatunk címe:

3530 Miskolc, Szemere u. 5.
Telefon: 46/501-740 (csak ügyfélfogadási időben)

E-mail: ugyfel@miho.hu; 
www.miho.hu

Változik a MIHŐ Kft. ügyfélszolgálat nyitva tartása  
a május 1-jei ünnepi munkanap miatt.

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI   NYITVATARTÁS
2019. április 29., hétfő 8:00-20:00-ig
2019. április 30., kedd 8:00-15:30-ig
2019. május 2., csütörtök 8:00-15:30-ig
2019. május 3., péntek 8:00-12:00-ig

NYITVA TART.
 

2019. MÁJUS 1-JÉN, SZERDÁN ZÁRVA TART.

Pénztári befizetés az ügyfélszolgálat zárását  
megelőző negyedórában már nem lehetséges.  

A többi munkanapon a megszokott  
nyitvatartási rend érvényes.

Föld napi rendezvényt tar-
tottak hétfőn az Avastetői 
Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskolában.  
Az intézmény igazgatója 
szerint fontos, hogy az Avas 
tetején élő lakótelepi gyere-
keket megismertessék a ter-
mészettel.

A Föld napja április 22-e, 
százhetvenöt országban tart-
ják, Magyarországon 1990 óta 
rendezik meg. A Föld napjá-
nak célja felhívni a figyelmet 
a Föld természeti környezeté-
nek megóvására.

Az Avastetői Általános Is-
kola és Alapfokú Művészeti Is-
kolában kilenc helyszínen vár-
ták a gyerekeket érdekesebbnél 
érdekesebb előadásokkal a 
természetvédelemmel foglal-
kozó szakemberek a tanter-
mekben és az iskola udvarán. 
A Herman Ottó Múzeum kép-
viselői természettudományi 
bemutatót tartottak, amatőr 
csillagászok több különböző 
típusú távcsövet szemléltet-
tek, máshol gyógynövények-
ből készült teákat kóstoltat-
tak, a Miskolci Egyetem egyik 
nyugalmazott egyetemi tanára 
a Bükk hegység kőzeteiről be-
szélt a diákoknak, máshol ma-
darak vizes élőhelyeiről és a 
vízkészlet védelméről tartottak 
előadást. Nagy látványosság 

volt a kukásautó, amit a gyere-
kek most vezetőülésből is meg-
nézhettek.

Tóthné Csorba Mária, az is-
kola igazgatónője elmondta, 
csaknem háromszáz gyerek 
vesz részt a programon. – Egy 
lakótelepi általános iskolának 
nagyon fontos, hogy a termé-
szetet közelebb hozza a gyere-
kekhez. A természettudomá-
nyos projektünk utolsó napja 
ez, ami egyben összekapcso-
lódik egy nemzetközi Eras-
mus projekttel, ahol jelenleg 
tizenkét portugál és tíz len-
gyel pedagógus van intézmé-
nyünkben továbbképzésen. 

Nagyon örülünk, hogy ilyen 
kiváló szakemberektől, tudó-
soktól és professzoroktól hall-
hatnak a gyerekek elsőkézből 
a csillagászatról, a földtani és 
a vízháztartással kapcsolatos 
ismeretekről.

A rendezvényt a Dr. Hil-
scher Rezső Szociális Közala-
pítvány és a Célpont Közös-
ségi Tér szervezte. Ez utóbbi 
szakmai vezetője, Jernei Péter 
elmondta, ilyen programban 
még nem volt részük. –Vol-
tak már kisebb rendezvénye-
ink, ahova mindenki önállóan 
jött el, de ennyire szervezet-
ten ilyen sok gyereket, főleg 

kicsiket és nagyokat is még 
nem szólítottunk meg. Így az 
egyes témaköröket minden-
ki meghallgatja. A projekt két 
éve kezdődött és jövőre lesz 
vége, mintegy harmincmil-
lió forint állt rendelkezésre, 
és kiemelten foglalkozunk a 
közösségépítő önkéntesség-
gel. Ez azt jelenti, hogy a prog-
ramjainkon megismerkedő, 
különböző korosztályhoz tar-
tozó résztvevők kezdjenek el 
beszélgetni, kapcsolatokat ki-
építeni egymással és találkoz-
ni a programjainkon kívül is 
– összegezte a projektet Jernei 
Péter.

TERMÉSZETI KINCSEKKEL  
ISMERKEDHETTEK A GYEREKEKA Herman Ottó Múze-

um munkatársai közös 
kertészkedésre hívják az 
iskolai közösségeket, bará-
ti társaságokat, nyugdíjas 
klubokat május 11-én, dél-
előtt 10 órától a lillafüredi 
emlékházba.

Herman Ottó hajdani nya-
ralójának idilli kertje éledhet 
újjá: a múzeum az eredeti 
növényzetét tervezi visszaál-
lítani, az 1800-as évek kert-
jének hangulatát megidéz-
ve. Az egykori növényzet a 
korabeli fotók alapján több-
nyire árnyéktűrő, nedves-
séget kedvelő fajokból állt: 
páfrányok, árnyékliliomok, 
klematisz bokrok, gyűszűvi-
rágok és a nem árnyék-tűrő 
lilaakác is szerepelt a palet-
tán. Valójában minden faj, 
ami a lillafüredi függőkert-
ben fellelhető, illeszkedne a 

korabeli kert képébe.  Terve-
zik továbbá egy kis gyógynö-
vény – és fűszerkert kialakí-
tását is.

A múzeum szívesen fo-
gadja a felsorolt növénye-
ket felajánlásként, s várják a 
kertészkedni vágyókat, hogy 
személyes közreműködésük 
által is szépüljön a kert. A fel-
ajánlott növényeket szükség 
esetén  (nagyobb mennyiség 
felajánlása esetén) elszállít-
ják. A növényeket a lillafü-
redi Herman Ottó Emlék-
házban is gyűjtik, azokat 
nyitvatartási időben fogad-
ják. A közösségi program-
ra jelentkezni a jelentkezes.
hermuz@gmail.com email 
címen lehet. A kertészkedés-
hez szükséges, a jelentkezők 
által használni kívánt eszkö-
zökről a jelentkezőknek kell 
gondoskodnia. A jelentkezé-
si határidő: május 10.

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

Az akció érvényes: 
2019. 04. 27-től 2019. 05. 03-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
Általános- és középiskolások korrepetálását 
vállalom humán tárgyakból, földrajzból, német-
ből, biológiából, kicsiknek angolból is. Nagyon 
kedvező áron házhoz megyek.Tel.: 06-20-256-
7949

Miskolci panellakásban használt galé ria–fek-
hely eladó! Alapterület: 220x160 cm. Nyerjen he-
lyet ágya felemelésével! Telefon:70/527—0646

95 m2 hobbi-asztalos műhelyemet megoszta-
nám 1-2 fő kollégával Miskolcon. Telefon: 70/527-
0646.

Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 65 900 Ft-
tól, továbbá nyílászárók (műanyag, fa, alumí-

nium), garázskapuk cseréje óriási kedvezmény-
nyel, 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 kastélya című kötet 
(68 oldal, színes és fekete-fehér képekkel)! Korlá-
tozott mennyiségben kapható a színház mellett 
lévő Antikváriumban. 3525 Miskolc, Déryné u. 2.  

Ács-, tetőfedő munkák, gipsz kar to no zás, 
lambé riázás, filagóriák, elő tetők, kerítések, ker-
ti házak és egyéb famunkák készítése; Ve lux ab-
lakok beépítése, cseréje; íves fedések és hajlatok 
készítése; tetők szellőztetése. www.kerekgyar-
to-acs.hu. Tel.: 06-20/460-6775.

Miskolc város közigazgatási területén 

díszfák növényvédelmi  
permetezését végezzük  

2019. 04. 29. és 2019. 05. 13. között.

Az alábbi szerek felhasználásával:
Runner 2 F, Dimilin 25 WP

Mospilan 20 SG, Decis Mega
Topas 100 EC, Csöpmix, Vektafid A

Munkavégző: BOGÁRMÉRNÖKSÉG KFT.

TISZTELT ÜGYFELEINK!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hulladékszállítás 
rendje nem változik a május 1-jei ünnepnapon.  
A hulladékot változatlanul, a korábbi megszokott 
rend szerint szállítjuk el. 

Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényeket  
és zsákokat a szállítás napján legkésőbb  
reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni.

2019. május 1-jén (szerdán) az ügyfél- 
szolgálati irodáink és a hulladékudvarok  
ZÁRVA tartanak.  

További információ:
BMH Nonprofit Kft. 
www.bmhnonprofit.hu
06 21 3500 111
ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
A MiReHu Nonprofit Kft. munkatársakat keres az alábbi 
munkakör betöltésére:

KARBANTARTÓ
Feladatok:

•  Az üzemi technológiai gépsor folyamatos  
karbantartása

•  A gépek, berendezések üzemszerű működésének  
felügyelete

• Napi, heti, havi karbantartások tervezése, felügyelete
• Kapcsolattartás a szervizekkel

Elvárások:
• Erősáramú berendezés szerelői végzettség 

Előny:
• Elektrotechnikus villamosmű kezelői végzettség
• Hulladékgyűjtő és -szállító képesítés megléte
• Nehézgépkezelői OKJ bizonyítvány

Amit kínálunk:
• Biztos hátterű folyamatos munkalehetőség
• Állandó jövedelem

Munkavégzés helye: Miskolc

Önéletrajzokat az info@mirehu.hu  e-mail címre várjuk!

3527 Miskolc, József Attila u.78.
Tel.: +36 46 519 300
mivizkft@miviz.hu
www.miviz.hu

MIVÍZ MISKOLCI VÍZMŰ KFT.

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy ügyfélszolgálati irodánk 
ünnepi nyitva tartása az alábbiak szerint módosul:

2019. 04. 29., hétfő                    8:00-20:00
2019. 04. 30., kedd                     8:00-15:30
2019. 05. 01., szerda                  Zárva
2019. 05. 02., csütörtök           8:00-15:30
2019. 05. 03., péntek                 8:00-12:00
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Rácz Noémi – Illustrátor 
Ante Portas című kiállítása a 
Művészetek Házában április 
25-től enged részletes bete-
kintést a kassai képzőművész 
és pedagógus alkotómun-
kájába, aki nem felejtette el, 
milyen az gyermeknek lenni, 
ugyanakkor művei egy világ-
színvonalú illusztrátor mun-
kásságát tükrözik.

A látogatók összesen több 
mint 230 képet tekinthetnek 
meg, amelyek megannyi gyer-
mekkönyvet díszítenek, vagy 
a jövőben díszíteni fognak.

- A kiállításon Rácz Noémi 
olyan alkotóként mutatkozik 
be, aki minden érzelmét, fon-
tos pedagógiai tapasztalatát, 
valamint a gyermekekre és 
a képzőművészetre irányuló 
érdeklődését az értelemmel 
és tartalommal teli illuszt-
rációkba ülteti át.  Rugalmas 
alkotó, aki képes létrehozni 
precíz, kézzel festett, minia-

tűr, hagyományos akvarell-
technikával készült festmé-
nyeket, ugyanakkor modern, 
az alakzatok játékaként fel-
fogott digitális festményt is, 
mindezt pedig a művészi né-
zőpontjának megőrzésével 
teszi - jegyzi meg róla Zuza-
na Uhrinová Hegyesyová, a 
kiállítás kurátora.

A klasszikus grafikai tech-
nikával (linómetszet) készült 
művek is rendkívül értéke-
sek, amelyek ugyan a gyer-
meki világra valóban komoly 
művészetként hatnak, de kü-

lönösségük és másságuk ál-
tal képesek megszólítani ezt 
a világot. A látogató a művek 
között a batikolás és a grafika 
ötvözésével készült absztra-
hált illusztrációkat is találhat. 

- Illusztrációi játéko-
sak, költőien álomszerűek, 
ugyanakkor viccesek is, bár 
vannak köztük komolyak, fi-
lozofáló jellegűek, elmélyül-
tek, vagy frissek és innova-
tívak. Olyanok, mint Noémi 
maga. A gyermekek világá-
ban semmi nem lehet nagy-
szerűbb annál, mint ha egy 
olyan emberrel találkozhat-
nak, akit azzal a meggyő-
ződéssel követhetnek, hogy 
felemeli és gazdagabbá teszi 
őket, ugyanakkor az alko-
tó megengedi, hogy viszont 
gazdagítsák őt is - teszi hozzá 
a kurátor. 

A kiállítás megtekinthe-
tő: május 9-ig, minden nap 
14:00-22:00 között a Művé-
szetek Háza Kortárs Galéri-
ájában.

Immáron negyvenöt esztendeje tekint le méltóságteljesen Mis-
kolctapolcára egy épület, amely manapság ugyanúgy közszá-
jon forog, mint fénykorában, csupán az előjel változott. Amíg a 
hetvenes, nyolcvanas évek fiataljai nehezen tudtak ellenállni a 
szálló csábító szórakozási lehetőségeinek, addig ma leginkább 
arról szólnak a hírek, hogy milyen úton-módon menekülhet 
meg a különböző nációk százait elszállásoló hotel. 

Korának egyik legnépszerűbb 
képeslap „alapanyagát” ma már 
sokan a földdel tennék egyenlő-
vé, mások kézzel-lábbal ragasz-
kodnak ahhoz, hogy az épület 
továbbra is a környék szimbó-
lumaként szolgáljon. Bár a kér-
dés ennél bonyolultabb, a szálló 
múltja mindenképp predeszti-
nálja arra, hogy mementóként 
emlékezzünk meg róla, hiszen 
a szálló és annak kiszolgáló lé-
tesítményei nem csak a turis-
táknak, hanem a helyieknek is 
bőven kínáltak megfizethető 
szórakozási lehetőséget.

Arról már 1969-ben hírt adtak 
a különböző médiumok, hogy 
Miskolctapolcán a HungarHo-
tels Szálloda és Éttermi Válla-

lat egy korszerű, 240 férőhelyes 
szállót épít, ami öt év után meg 
is valósult.  Az 1974-ben, Plesz 
Antal (az építész egy évvel ké-
sőbb ezért a munkájáért az Ybl 
Miklós-díj II. fokozatát nyerte el) 
tervei alapján elkészült szálló el-
helyezkedésének is nagyban kö-
szönhette népszerűségét, hiszen 
a tapolcai üdülőövezetben ekko-
riban százak, sőt ezrek nyaraltak. 
A három csillagos szálló is annak 
megfelelően épült, hogy min-
den igényt kiszolgáljon: a szál-
lodában 101 fürdőszobás, két-
ágyas szoba várta a vendégeket, 
17 apartmanjuk pedig pótágy-
gyal, három fős család számára 
is kellemes elhelyezést nyújtott. 
Miskolc legnagyobb, 14 emeletes 

szállodájának 230 személyes ét-
terme, presszója és különtermei 
voltak. Mindemellett kaszinó, 
diszkó (kül- és beltéri egyaránt), 
drinkbár, étterem, sztriptízbár és 
ún. "Intourist" is üzemelt, ami a 
vendégeknek kínálta azokat az 
importcikkeket, amiket akkori-
ban nem lehetett megkapni az 
országban. Ekkoriban gyakori 
vendége volt a szállónak többek 
között Halász Judit, Antal Imre, 
Korda György, Bíró Ica vagy ép-
pen Major Tamás.

Jellemző a Juno népszerűsé-
gére, hogy a személyzet és a szál-
ló vezetésének legnagyobb 
problémáját a vendé-
gek elhelyezése 
okozta. A Ju-
noban lévő 
szórakozó-
helyek nyitá-
sára már tö-
mött sorok 
vártak, így 
ott álló pul-
tokat kellett 
kialakítani, az ét-
terem 11-től délután 4 
óráig teljes telt házzal üzemelt. 
Mivel a szállónak csak 200-250 
ember elszállásolására volt kapa-
citása, így volt, hogy egy-egy erő-
sebb időszak alatt a vendégeket a 
környező szálláshelyeken, vagy 
akár a belvárosi szállodákban 
voltak kénytelenek elhelyezni. A 
Juno egykori igazgatója, Varga 
István egy korábbi interjújában 
elárulta, hogy volt olyan május 
elseje, amikor ötezer ember szó-

rakozásáért 
felelt a szál-
ló, akiknek 
óránként öt 
percig ingyen 
sörrel(!) ked-

veskedtek.
A szállodát üzemelte-

tő HungarHotels - kapcsola-
tai révén - több külföldi ven-
déget is idecsábított. A '70-es 
évek derekán több esetben 
előfordult az is, hogy a hotel 
vendégeinek majd' kétharma-
dát sziléziai bányászok tették 
ki. Nem véletlen tehát, hogy 
az Avasi Kilátót és a Diósgyőri 
várat ábrázoló képeslapok 
mellett a Juno volt a legnép-
szerűbb ebben a korszakban. 

A szálló hanyatlása nem meg-
lepő módon a rendszerváltással 
kezdődött. Mivel az idegenfor-
galom visszaesett, az épület hi-
báit már megérezte a szálló veze-
tése: a hatalmas épülettel együtt 
járó költségek, a korszerűtlen fű-
tésrendszer, a folyamatos amor-
tizáció, a légkondicionálók hiá-
nya, valamint a panelrendszerű 
szobák „megbonthatatlansága” 
odáig vezetett, hogy a szálló egy 
igazi pénznyelővé vált.

A HungarHotels után a szál-
ló rengetegszer cserélt gazdát. 
Próbálkoztak diákszállóvá ala-
kítással − ez az egyetem közel-
sége miatt egy reális ötlet volt 
−, de ez sem váltotta be a hoz-
záfűzött reményeket. Még egy 

ideig az alagsori rész szórako-
zóhelyként üzemelt, de ennek 
már vajmi kevés köze volt ma-
gához a hotelhez, magánvállal-
kozásként működött.  A szállót 
végül 2001-ben körbekerítet-
ték, majd végleg bezárták. 

Bár manapság sok pletyka ke-
ringett arról, hogy a szállót árul-
ják, ezt maga a tulajdonos cáfolta 
meg, aki hozzátette, hogy komoly 
tervei vannak a komplexummal. 
Így esély mutatkozik arra, hogy 
új köntösben, ám régi funkció-
jában tündökölhet újra − hason-
lóan a pár száz méterre található 
szabadtéri strandhoz − a város 
egyik emblematikus épülete.  

NAGY ATTILA 
TÖRTÉNÉSZ

NOSZTALGIA A JUNO FELETT

Miskolci Napló14 Kultúra

Két könyvet is bemutat-
tak szerdán Felsőzsolcán, 
a Bárczay-kastélyban. Az 
író-olvasó találkozó házi-
asszonya Czéklás Réka volt, 
közreműködött Zsekov Éva 
Mónika hegedűművész.  

Németh Csaba újságíró a 
Felsőzsolcai Bolgár Nemze-
tiségi Önkormányzat tizenöt 
évének történéseit, emlékeit 
gyűjtötte össze és vetette pa-
pírra.  Az örökség őrzői című 
könyvről azt mondja, hogy 
egy ígéret nyomán született. 
Az utókor ígérete nyomán, 
akiknek ősei az öntözéses 
zöldségtermesztés magyar-
országi meghonosítói voltak, 
akik munkát és új hazát talál-
tak e földön, akik évtizedek 
alatt nyelvet cseréltek, de szí-
vet nem. 

Akik leszármazottai ma 
csengő magyarsággal éneklik 
a magyar nemzeti imádsá-
got, de megdobban a szívük 
a bolgár himnusz dallamai-
ra, mert ők azok, akik 15 éve 
nemzetiségi önkormányza-
tot alapítottak, emlékművet 
állítottak, kulturális műsoro-
kat szerveztek, dokumentum 
filmeket készítettek, test-
vérvárosi együttműködést 
hoztak létre, mert apáiknak, 
nagyapáiknak tett ígéretük 
szerint őrzik bolgárságukat 
a diaszpórában is. És ma, 15 
év után ők azok, akik ünne-

pelnek, emlékeznek és em-
lékeztetnek, emlékeztetik e 
könyv írásos nyomával is az 
utókort arra a bolgár közös-
ségre, amely Felsőzsolcán élt 
és alkotott, amely közösséget 
alkotott és része volt a kö-
zösségnek.

Nehéz lenne megmonda-
ni mit őriznek majd meg a 
családi legendáriumok, az 
emberi emlékezet és a törté-
neti-történelmi feljegyzések 
a felsőzsolcai bolgárságról a 
későbbi korok számára. Csak 
remélni tudom, hogy mint 
azt az előszóban is olvashat-
ták, e könyv hiánypótló mű-
ként vonul be Felsőzsolca vá-
ros és a Felsőzsolcai Bolgár 
Nemzetiségi Önkormányzat 
történetébe. Az első tizenöt 
év történéseit, emlékeit gyűj-
töttem itt csokorba, vetettem 
papírra és tettem elérhető-
vé digitális formában. De hi-
szem, hogy a Guttenberg ga-

laxison túl, digitális világunk 
bitekbe zárt emlékezete to-
vább írja a világhálón e tör-
ténetet is.

Gyenes Klára harmadik kö-
tete, a Női ciklus intim szfé-
rát sejtet. A versek bensősé-
ges szálakon futva szólnak 
mindannyiunk életének cik-
likusságairól: újrakezdése-
inkről, megújulásainkról és 
ismétlődéseinkről. Legyen 
szó akár a Bükk csodás tája-
iról, közösségi témákról, lét-
kérdéseinkről vagy a megélt 
mindennapok törtrészeinek 
gazdag, képi kivetítéseiről, 
egy pillanatra sem kétséges, 
hogy személyes az érintett-
ségünk, amikor a költő így 
fogalmaz: „oda van gyűrve, 
nyomorítva, a táska porjai 
közé szorítva, egy szó, egy 
mondat, egy-egy nagy-nagy 
álmom, az idő kattogásba 
mártott csonttalan hallgatá-
som.”

KÖNYVBEMUTATÓK  
A BÁRCZAY-KASTÉLYBAN

Fejezetek a miskolci vendéglátás történetéből (10. rész)

Meseillusztrációk nem csak 
gyerekeknek



A Magyar Televízióban 
1968-ban bemutatkozó Méz-
ga család c. rajzfilmsorozat 
azonnal az egész ország ked-
vence lett, történetén több 
generáció nőtt fel. 

Mézgáék a gyerekeken kívül 
a felnőtteket is lenyűgözték, a 
sorozatból több széria is ké-
szült, melyek rendre megdön-
tötték a nézettségi rekordokat. 
A felejthetetlen, örökzöld tör-
ténet egy zenés vígjáték kere-
tében kerül végre színpadra 
2019 áprilisában, Szűcs Gábor 
rendező, Deák Lőrincz Andrea 
író és Mészáros László zene-
szerző közreműködésével. 

A zenés színpadi vígjáték-
ban az eredeti mű alapján ele-
venednek meg a közkedvelt ka-
rakterek. Életre kel Géza, Paula, 
Kriszta, Aladár, Blöki és Maffia, 
természetesen a sorból Máris 
szomszéd sem maradhat ki, fel-
bukkan a jövőből MZ/X, sőt a 
sosem látott, de annál gyakrab-
ban emlegetett Hufnágel Pisti és 
Tivadar is megjelennek a színen.

A Mézga Család c. zenés víg-
játékban az alkotók aktualizálták 
az eredeti sztorit. A szenzációs-
nak ígérkező színpadi előadás-
ból megtudhatjuk, hogy Géza 
hogyan dolgozza fel a kapuzá-
rási pánikot, hogy Paula valóban 
félrelép-e, hogy Kriszta össze-
jön-e újra a gót rockzenésszel, 
sőt Máris szomszéd sötét titka-
ira is fény derül. Mindeközben 
Aladár felfedezi az MZ/X-et és 
a kalamajka te-
tőfokán meg-
alakul a családi 
maffia. 

Szűcs Gá-
bor rendező 
kiemelte: „Ha 
egy rajzfilmso-
rozatot kellene kiemelni, amely 
egyaránt beleégett a szívekbe és 
a retinákba, mi, a hatvanas, het-
venes és nyolcvanas évek szü-
löttei gondolkodás nélkül vág-
nánk rá: Mézga Család. A több 
mint három évtizeden át töret-
len népszerűségnek örvendő 
rajzfilmsorozat egy kedves, szí-
nes, a valóságosnál emberibb vi-

lágot teremtett, 
amelybe jó ér-
zés volt hétről 
hétre hazatér-
ni. Romhányi 

József és Nepp József remekül 
eltalált, felejthetetlen karakterei 
olyan valóságosak, hogy szinte 
lelépnek a képernyőről. Mi épp 
erre alapoztunk: a Mézga csa-
lád karakterei keljenek életre a 
színpadon. Hiszem, hogy ez si-
kerülni fog, és a felhőtlen, zenés, 
szórakoztató előadás a fiatalokat 
is elrepíti egy térben és időben 

messzi, szebb világba, ami után 
ők is megértik, hogy mit jelent, 
ha a szüleiktől azt hallják: MZ/X, 
MZ/X, jelentkezz!”

A Mézga Család kalandos 
történetének lenyűgöző krea-
tivitása, sziporkázó ötleteinek 
végtelen tárháza, fantasztikus 
humora, felejthetetlen karak-
tereinek pontos, részletes ki-
dolgozása garanciát jelentenek 
a színpadi változat sikerére is. 
A zenés vígjátékban felcsendül 
a rajzfilmsorozatból jól ismert 
eredeti főcímdal is.

Müller Péter előadásában a 
szerelem titkait keresi. Rejtély, 
hogy a szerelem szó a világ vala-
mennyi nyelve közül miért csak 
a magyarban 
létezik. Nem-
rég kiderült, 
hogy ez volt 
őseink alapsza-
va, amelyre egy 
ma is érvényes, 
hatalmas gondolatrendszer épül. 

Ezer évig rejtegetni kellett, 
mert üldözték és sok embert 
megöltek miatta. Ilyen vészes 
ez a szó. Az író beszél a közve-
szélyessé vált, ötezer éves férfi-
uralom összeomlásáról, a nők 

mai öntudatá-
nak forradalmi 
változásáról, 
lelkünk varázs-
hatalmáról, a 

szeretet és a szerelem különbsé-
géről, a szeretkezésről és a ma-
gányról, titkos szerelmek meg-
rendítő történetéről, a „szívvel 
látás” misztériumáról, és meg-
kísérel válaszolni arra az örök 
kérdésre, hogy van-e igazi.
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CSODAMALOM BÁBSZÍNHÁZ:

Április 28. vasárnap. 10:30 Csalavári 

Csalavér

MOZIMŰSOR Művészetek Háza:

URÁNIA-TEREM: Április 25. csütörtök-május 

1. szerda, naponta 15:30 Csodapark | 

naponta 17:30 Kedvencek temetője | 

naponta 20:00 A gyászoló asszony átka

BÉKE ART-MOZI: Április 25. csütörtök-május 

1. szerda, naponta 16:00 A hőlégballon 

(kivéve kedden) | naponta 18:15 Anyák 

napja | naponta 20:15 Sarkvidék

Április 30. kedd 16:00 Egy nap

MOZIMŰSOR: CINEMA CITY: 

Április 18. csütörtök-május 1. szerda, 

naponta több időpontban – A gyászoló 

asszony átka | A hiányzó láncszem 

| A királynő kutyája | Bosszúállók: 

végjáték (csak szerdán) | Bosszúállók 

Maraton (csak szerdán) | Családi bunyó 

(keddig) | Csodapark | Dumbó (keddig) 

| Hellboy | Hotel Mumbai | Így neveld 

a sárkányodat 3. | Interjú Istennel | 

Kedvencek temetője | Marvel kapitány 

(keddig) | Mi (csak szombaton és 

vasárnap) | Mia és a fehér oroszlán | 

Miután | Shazam

Április 25. csütörtök-28. vasárnap,  

naponta több időpontban – 

Bosszúállók: végjáték

KIÁLLÍTÁS:

Április 29-től, hétfőtől Az I. világháború 

képei, II. Rákóczi Ferenc Megyei és 

Városi Könyvtár

Április 30. kedd 17:00 Kertész Attila: 

Mandalák, Ifjúsági és Szabadidő Ház

Április 30-ig, keddig, hétköznap naponta 

10:00-19:00 Egy fadarab újjászületése, 

Ady Endre Művelődési Ház

Május 2-től, csütörtöktől 83 éve született 

Lázár Ervin, Petőfi Sándor Könyvtár

Május 18-ig, szombatig Kottakiállítás, 

II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi 

Könyvtár

Május 28-ig, keddtől szombatig naponta 

9:00-17:00 Barabás Márton: „Nyitány”, 

Miskolci Galéria

Május 31-ig, péntekig A tündér – Weöres 

Sándor-illusztrációk, Móra Ferenc 

Könyvtár

A 100 éve elhunyt Ady Endre, Tompa 

Mihály Könyvtár

December 31-ig, kedd-vasárnap, naponta 

9:00-17:00 Dinók földjén, Herman Ottó 

Múzeum

ELŐADÁS:

Április 27. szombat 14:00 Lovász Emese 

régész: Szent György, Diósgyőri vár

19:00 Sárkányölő lovagok éjszakája, 

Diósgyőri vár

19:00 és 28. vasárnap 17:00  

A Mézga család, Művészetek Háza

Április 30. kedd 10:00 Veszélyeztetett 

állatfajok, Kaffka Margit Könyvtár

19:00 Müller Péter: Vallomás a szerelemről, 

Művészetek Háza

Május 1. szerda 11:15, 13:15, 15:15 

Fegyvermustra, Diósgyőri vár

Május 4. szombat 11:15, 13:15, 15:15 

Rendhagyó divattörténet, Diósgyőri vár

Május 5. vasárnap 11:15 A gyermekáldásról, 

Diósgyőri vár

13.15, 15:15 Gyógynövényismeret, 

Diósgyőri vár

KONCERT:

Április 27. szombat 19:00 Dorothy, 

Helynekem

Május 4. szombat 21:00 Keep Floyding, 

Helynekem

FOGLALKOZÁS:

Április 28. vasárnap 10:00-13:00 

Mozdonyszimulátor, makettkészítés, 

Lillafüredi Ökoturusztikai Központ

Április 30. kedd 16:00 Határtalan 

kalandozás papírszínházzal, Petőfi 

Sándor Könyvtár

16:30 Kézműves kedd a 

Mesebirodalomban, II. Rákóczi Ferenc 

Megyei és Városi Könyvtár

17:30 Német nyelvi klub, Szabó Lőrinc 

Idegennyelvi Könyvtár

Május 3. péntek 10:00 Baba-mama angol, 

Szabó Lőrinc Idegennyelvi Könyvtár

16:00-17:30 Horgolda klub, Petőfi Sándor 

Könyvtár

Május 4. szombat 9:00-21:00 Gémeskút 

Társasjátékklub, József Attila Könyvtár

Minden hétköznap 13:00-16:00 Házi-buli 

általános iskolásoknak, Móra Ferenc 

Könyvtár

EGYÉB:

Május 1. szerda 10:30-18:30 Majális, 

Népkert (Kifejtve cikkben.)

Május 2. csütörtök 10:30 Dobd ki a 

szemetest! – kötetbemutató, II. Rákóczi 

Ferenc Megyei és Városi Könyvtár

Május 3. péntek 14:00 Leiner Laura – 

dedikálás, II. Rákóczi Ferenc Megyei és 

Városi Könyvtár

MOZGÁS:

Április 27. szombat Diáktúra nemcsak 

diákoknak (bfte.hu)

Április 28. vasárnap 8:00-17:00 I. Diósgyőri 

Íjász Viadal, Diósgyőri vár

Április 29. hétfő 18:30 Családi zumba 

fitness, Ady Endre Művelődési Ház

Április 29. hétfő és május 3. péntek 17:30 

Disco Dance, Ady Endre Művelődési Ház

Május 3. péntek 18:30 Piloxing tréning, Ady 

Endre Művelődési Ház

PROGRAMAJÁNLÓ

Szécsi Pál dalai változat-
lanul nagy sikerrel, a hatva-
nas, hetvenes éveket idézik. 
Egy olyan korszakot, amely-
ben az érzelmes melódiák és 
táncdalok születtek. Ezeket 
mindig jó hallgatni, énekelni. 

A legendás énekes ebben 
az évben len-
ne 75 éves, 
ebből az alka-
lomból Ger-
gely Róbert 
és a Stúdió 11 
combó zene-
kar koncert-
tel emlékezik a művészre. A 
koncerten a legnépszerűbb 

slágerek csen-
dülnek majd 
fel és vendég-
ként Szabó 
Ádám és Tóth 

Andi is megidéz jó néhány 
Szécsi dalt. 

A Miskolc Városi Kaland-
park április 18-án megnyi-
totta kapuit. 

A kiváló sportolási és kikap-
csolódási lehetőségeket kíná-
ló, a Kemény Dénes Uszoda 
(Egyetem u.2.) mögött talál-
ható létesítmény június 14-
ig a megszokott tavaszi rend 
szerint várja a vendégeket. 
Hétköznapokon előre beje-

lentkező csoportoknak tar-
tanak nyitva, hétvégéken és 
ünnepnapokon pedig 10.00-
18.00-ig. Várják az iskolákat, 
osztálykirándulást szerve-
ző csoportokat, családi, bará-
ti, céges társaságokat is. Beje-
lentkezés, információ kérhető 
Zámbori Zoltántól a 30/429-
9916-os telefonszámon, vagy 
a miskolcikalandpark@gmail.
com e-mail címen.

SZÉCSI 75

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
Áprilils 29. 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 Építech (építészeti magazin) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 Időjárás-je-
lentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság

Április 30. 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

Május 1. szerda: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismétlése 
15:00 Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Program-
pont (programajánló) 18:25 Testközelből ism. (szórakoztató-ismeretterjesztő maga-
zin) 19:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. 
(programajánló) 19:25 Generációk (nyugdíjasok magazinja) 20:00 Miskolc Ma ism. 
(híradó) 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 20:25 
Képújság

Május 2. 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 
Kedvenceink (állatbarát magazin) 19:40 Köztünk élnek ism. (portré) 20:00 Miskolc 
Ma ism. (híradó) 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 
20:25 Képújság

Május 3. 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 Programpont 
(programajánló) 18:25 Egészségpercek (egészségügyi magazin) 18:45 Egészségé-
re (egészségügyi magazin) 19:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 
19:20 Programpont ism. (programajánló) 19:25 Forgószínpad ism. (színházi maga-
zin) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. 
(programajánló) 20:25 Képújság

Május 4. szombat: 07:00 Az előző esti adás ismétlése 14:00 Képújság 18:00 Krónika 
(heti hírösszefoglaló) 18:30 Testközelből ism. (szórakoztató-ismeretterjesztő maga-
zin) 19:00 Krónika ism. (heti hírösszefoglaló) 19:30 Sportpercek ism. (sportmaga-
zin) 20:00 Krónika ism. (heti hírösszefoglaló) 20:25 Képújság 

Május 5. vasárnap: 7:00 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 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 KAL-
MÁR, Latinovits (Arany, 
Ezüst) bérlet, Kamaraszínház

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

ÁPRILIS 30. KEDD 19:00 
KABARÉ, Nagyszínház

MÁJUS 2. CSÜTÖRTÖK 19:00 
HUNYADI LÁSZLÓ, Ma-

dách (Alap, Arany, Ezüst) 
bérlet, Nagyszínház

19:00 KIVILÁGOS KI-
VIRRADTIG, Kamaraszín-
ház

MÁJUS 3. PÉNTEK 10:00 JÁ-
NOS VITÉZ, Kamaraszín-
ház

19:00 A CIRKUSZHER-
CEGNŐ, Nagyszínház

19:00 ÉDES ANNA, Ka-
maraszínház

MÁJUS 4. SZOMBAT 17:00 
KILÉPŐ, Játékszín

19:00 HUNYADI LÁSZ-
LÓ, Latinovits (Alap, Arany, 
Ezüst) bérlet, Nagyszínház

19:00 A VELENCEI 
KALMÁR, Katona (Arany, 
Ezüst) bérlet, Kamaraszínház

SZÍNHÁZI MŰSOR
Április 27. –május 4.

MEGNYITOTT A KALANDPARK

Mézga Család a MüHá-ban

Vallomás  
a szerelemről

Időpont:  
április 28., vasárnap 17.00
Helyszín: Művészetek Háza
További információk: 
http://muhamiskolc.hu

Időpont:  
április 30., kedd, 19.00
Helyszín: Művészetek Háza
További információk: 
http://muhamiskolc.hu

Időpont: május 5.,  
vasárnap, 19.00
Helyszín:  
Művészetek Háza
További információk: 
http://muhamiskolc.hu



Éder Vera kiállításával nyílt meg a Horizont Nemzetközi Kortárstánc Fesztivál a Miskolci Nemzeti Színházban. A tárlatot 
Szőcs Artur ajánlotta, aki a kiállító művészről elmondta, átgondoltan csinálja a szakmáját, nemcsak sodródik az árral. Éder 
Verának komoly kötődése van a színházhoz és az Avashoz. A kiállított képek is ott készültek. – Régóta szerettem volna kivin-
ni a táncosokkal készült munkáimat a műteremből. Úgy álmodtam meg, hogy az Avasra. A két nap alatt fotózott műveken a 
Szentivánéji álom koreográfiájának alapjait láthatja a közönség – mondta a fotóművész.                  (FOTÓ: MOCSÁRI LÁSZLÓ)

Életét vesztette egy gyer-
mek Taktaharkányban

Szennyvíztartályba esett 
és elhunyt egy kétéves kisfiú 
Taktaharkányban. A gyer-
mek szombaton késő délután, a taktaharkányi családi házuk udva-
rán esett bele a szennyvíztartályba, a helyszínen életét vesztette. A 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság gondatlan-
ságból elkövetett emberölés gyanúja miatt rendelt el nyomozást és 
vizsgálja a tragédia okát, körülményeit.

Kigyulladt egy erkély Miskolcon
Kigyulladt egy társasház egyik kilencedik emeleti erkélye Miskol-

con, a Vörösmarty Mihály utcában szombaton hajnalban. A tűze-
sethez a miskolci, a kazincbarcikai és a tiszaújvárosi hivatásos tűz-
oltókat riasztották, akik a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat 
irányítása mellett eloltották a lángokat. A munkák idejére az épüle-
tet negyvennégy lakó hagyta el, akik melegedőbuszokban várták a 
beavatkozás befejezését. Az eset során senki nem sérült meg. 

Őrizetben a körömi dílerek
A rendőrök Körömben fogták el azt a férfit és nőt, akik a meg-

alapozott gyanú szerint új pszichoaktív anyagot szereztek meg és 
adtak tovább, főleg helyi lakosoknak. A 43 éves férfival és egy 26 
éves nővel szemben új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntett el-
követésének megalapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást a 
Miskolci Rendőrkapitányság. A körömi gyanúsítottak április 16-

át megelőzően – azaz el-
fogásukig – úgynevezett 
„herbált”, vagyis új pszi-
choaktív anyagot szereztek 
meg, majd továbbértékesí-

tették azt, főleg környékbeli vásárlóiknak. A dílerek elfogásához 
szervezett és összehangolt akcióban a Miskolci Rendőrkapitány-
ság Felderítő Alosztály és a Megyei Rendőr-főkapitányság „Bükk” 
Közterületi Támogató Alosztályának munkatársai vettek részt. A 
házkutatást követően a nyomozók a férfit és a nőt előállították a 
rendőrségre. A Miskolci Rendőrkapitányság az őrizetbe vett gya-
núsítottakkal szemben előterjesztést tett letartóztatásuk indítvá-
nyozására az ügyészségen.

Fel is robbanhatott volna a panzió
Egy Miskolc mellett található panzió gázvezetékét megbontotta, 

majd egy vezetékszakasz beépítésével megakadályozta a gázmérőóra 
működését egy férfi. A gyanú szerint a 2000-es évek elejétől használ-
ta méretlenül a helyi gázszolgáltató vezetékét, ezzel több mint 5 mil-
lió forint kárt okozott. A nyomozás során az is kiderült, hogy a pan-
zió konyhahelyiségébe egy ismeretlen eredetű gázcsövet építettek be, 
mely a rászerelt gáznyomásszabályozónak és a helyiségben található 
nyílt lánggal működő gázkészüléknek köszönhetően bármikor rob-
banást idézhetett volna elő. A gyanúsítottal szemben lopás és közve-
szélyokozás elkövetésének gyanúja miatt indult eljárás. 

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

FORRÓ NYOMON

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.

Mozaik Miskolci Napló16

Miskolci városrészek
2

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. 

TÁNCOLÓ FOTÓK EGY ÁTGONDOLT 
MŰVÉSZTŐL

A Horizont Nemzetközi Kortárs Fesztivál első napján litván tán-
cosnők léptek színpadra. A kiméra gyöngyei produkcióban erős női 
ősképek jelentek meg, mindannyiukat egy mitikus lény köti össze. Az 
öt nő egy átalakulási cikluson megy keresztül és úgy pergetik a vá-
gyaikat, illúzióikat, tapasztalatukat, mint a láncra fűzött gyöngyöket. 

Kiméra gyöngyei

A hét fotója
MOCSÁRI LÁSZLÓ  

FELVÉTELE

Hirdetés

Miskolci olvasónk édesapja végrendelet hát-
rahagyása mellett halt meg. Ebben a vég-
rendeletében egy közeli ismerősét nevezte 
meg örökösének. Kérdezi levélírónk, hogy 
ő, mint egyetlen gyermek örökös, jogosult-e 
bármilyen juttatásra a hagyatékból?

A kötelesrész az örökhagyó legközeleb-
bi hozzátartozóinak járó minimum-juttatás, 
mely akkor lép életbe, ha az örökhagyó vég-
rendeletével más személyt vagy személyeket 
nevezett meg örökösének. A Polgári törvény-
könyv értelmében, kötelesrész illeti meg az 
örökhagyó leszármazóját, házastársát, továbbá 
szülőjét, ha ez a személy az öröklés megnyílta-
kor az örökhagyó törvényes örököse vagy vég-
intézkedés hiányában az lenne. 

A kötelesrész alapja a hagyaték tiszta érté-
ke, valamint az örökhagyó által élők között 
bárkinek juttatott adományok juttatáskori 
tiszta értéke. Nem tartozik azonban a köte-
lesrész alapjához az örökhagyó által a halálát 
megelőző tíz évnél régebben bárkinek juttatott 
ingyenes adomány értéke, továbbá az olyan 
adomány értéke, amelyet az örökhagyó a kö-

telesrészre jogosultságot 
létrehozó kapcsolat kelet-
kezését megelőzően juttatott, 
valamint a szokásos mértéket 
meg nem haladó ajándék ér-
téke.

Kötelesrész címén a leszármazót és a szü-
lőt annak harmada illeti, ami neki – a köteles-
rész alapja szerint számítva – mint törvényes 
örökösnek jutna. A kötelesrész kielégítésére 
szolgál mindaz, amit a jogosult a hagyatékból 
bármely címen kap, továbbá amit az örökha-
gyótól ingyenesen kapott, feltéve, hogy azt a 
kötelesrész alapjához hozzá kell számítani. A 
kötelesrész kielégítéséért elsősorban a hagya-
tékban részesedő személyek felelnek.

A kötelesrészre jogosult ez irányú igényét, a 
hagyatéki eljárásban érvényesítheti, vagy szük-
ség esetén külön perben. A kötelesrész iránti 
igény öt év alatt évül el és válik bíróság előtt 
érvényesíthetetlen követeléssé. A leírtakból is 
látszik, hogy igen bonyolult jogintézményről 
van szó, így mindenképpen célszerű ügyvédi 
közreműködést igénybe venni az eljárásban.

DR. STRASSBURGER GYULA ÜGYVÉD

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Ki jogosult kötelesrészre?
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