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Tavaszi retro partyval folytatódott pénteken az idén ötéves 
Salkaházi program. Vikidál Gyula, Homonyik Sándor, Mal-
ek Andrea és Karcagi Nagy Zoltán is fellépett az este során.

Újabb teltházas rendezvén�-
n�el bizon�ították a miskolci 
szépkorúak, hog� menn�ire 
összetartó közösség kovácso-
lódott belőlük az elmúlt évek-
ben. Öt éve indította el Miskolc 
város önkormán�zata a Salka-
házi Sára Programot a város 
n�ugdíjasai számára.

A program a pénzbeli támo-
gatás mellett évről évre eg�-
re gazdagabb programot kí-
nál. Minden bizonn�al sokan 
élénken emlékeznek még a 
színházi előadásokra, a kisvo-

natozásokra, a szüreti és más 
mulatságokra.

A taval�i évhez hasonlóan 
idén is rengetegen érkeztek a 
retro part�ra: ki élete párjával, 
ki baráti társasággal, mindeg� 
is volt talán, hiszen a jókedv 
íg� is garantált volt mindenki 
számára – erről a már jól is-
mert házigazda, Karcagi Nagy 
Zoltán mellett ezúttal Malek 
Andrea, Vikidál Gyula és Ho-
monyik Sándor gondoskodott.

A szépkorúakat Miskolc pol-
gármestere köszöntötte. Kri-

za Ákos elmondta, hog� ez az 
eg�ik legsikeresebb közösség-
építés az országban. – A kezde-
tekkor néhán�an fan�alogtak; 
azt mondták, hog� csak eg�-
két programot tartunk, aztán 
vége az egésznek. Meg hog� a 
város nem fogja finanszírozni 
a rendezvén�eket. Nos, ma is 
bebizon�osodott, hog� a prog-
ram él, s hog� közösen, önök-
kel tervezzük a fol�tatást. Azt 
garantálhatom, hog� idén is 
remekül fognak szórakozni – 
hangoztatta a városvezető.

A köszöntőt követően Kar-
cagi Nag� Zoltán klasszikus 
mag�ar nótafelvételekkel kö-
szöntötte a szépkorúakat. Az 
énekes-előadóművész érdek-
lődésünkre elmondta, szinte 
minden Salka-bulin meghívott 
vendég. – Szeretném elismeré-
semet kifejezni a program ki-
találóinak, a városvezetésnek, 
hog� il�en módon is színeseb-
bé teszik a szépkorúak min-
dennapjait – tette hozzá.

Ahog� a n�ugdíjasok meg-
szokhatták, az előadóművész 
most is széles repertoárral ér-
kezett: a mag�ar nótából van a 
legtöbb felvétele, ug�anakkor 

az örökzöld slágerek sem állnak 
távol tőle, a miskolci közönség 
pedig eg�enesen imádja a mu-
latós slágereket – ezúttal sem 
kellett csalódott távozniuk.

Máté Istvánné elmondta, 
színházban, illetve más, a prog-

ram által kínált kulturális ren-
dezvén�eken rendszeresen részt 
vesz, és mindig nag�on jól érzi 
magát. Most a szomszédasz-
szonn�al jött, örülnek, hog� 
eg�ütt kikapcsolódhatnak. Fe-
hér László úg� fogalmazott, 

nag�on örül a Salkaházi-ren-
dezvén�eknek, rendkívül szín-
vonalasnak tartja ezeket. – Úg� 
tapasztalom, hog� eg� picit ösz-
szerántja a miskolci n�ugdíjas 
tábort. Amikor csak lehetősé-
gem van rá, akkor itt vag�ok – 
tette hozzá.

Hubay György országg�űlési 
képviselő, a program vezetője 
örömét fejezte ki, hog� ötödik 
évébe lépett a rendezvén�so-
rozat. – Mi mindent megtet-
tünk annak érdekében, hog� 
a n�ugdíjas társadalmat segít-
sük, támogassuk, közösségépítő 
programokkal is. Mindig fig�e-
lembe vettük javaslataikat, és 
ig�ekszünk előteremteni azokat 
az an�agi lehetőségeket, amik-
kel fol�tatódhat a program.
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TAVASZI RETRO PARTY  
A SPORTCSARNOKBAN 

Az MSZP és a Munkás-
párt miskolci szervezete a 
Csanyikban rendezte meg a 
majálist.  Az MSZP frakció-
vezetője szerint az évben egy 
napra meg kell állni, együtt 
kell ünnepelni, beszélgetni 
és gondolkozni. A Munkás-
párt elnöke a tömeget hiá-
nyolta.  

Voltak, akik a Csan�ikot 
választották kikapcsolódásuk 
hel�színéül a munka ünne-
pén. Kilátogatók eg� része a 
szalonnasütést választotta, de 
voltak árusok, nézelődők és 
ugrálóvár is a g�erekeknek a 
Csan�ik-völg�ben.  A Mun-
káspárt és az MSZP hosz-
szú évek óta a Majális park-
ban ünnepli május elsejét, és 
ahog� minden évben, a Mun-
káspárt idén is megkoszorúz-
ta a munkásmozgalmi em-
lékművet. Fülöp Józsefné, a 
Mag�ar Munkáspárt miskol-

ci elnöke a tömeget hián�ol-
ta. – Régen nag�on sok g�erek 
volt itt május 1-jén, zsongott a 
Csan�ik-völg�. G�erekként et-
tünk a virslit, ittuk a Bambit – 
idézte fel Fülöp Józsefné. 

Az MSZP frakcióvezető-
je szerint az évben eg� napra 
meg kell állni. Eg�ütt kell ün-
nepelni, beszélgetni és gon-
dolkozni. – Azokat a köve-
teléseket, amit a munkások 
fol�amatosan nemcsak bér-
ben, hanem eg�éb juttatások-
ban követelnek, továbbra is 
jogosnak tartjuk. Május 1-jén 
erre kell emlékeznünk, ezen 
gondolkodtunk és ezt ünne-
peltük eg�ütt – mondta el ér-
deklődésünkre Simon Gábor.  

129 éve, 1890-ben ünnepel-
ték először május elsejét. Ez a 
nap eg� évszázadon keresztül 
a munkások nemzetközi ün-
nepe volt. A 90-es évektől pe-
dig a munkavállalók szolida-
ritási napja.    

TÖMEGEKET VONZOTT A NÉPKERTBE  
A VÁROSI MAJÁLIS

Ennyi babakocsit, apuka vál-
lán ücsörgő gyereket ritkán 
látni egy rendezvényen – csa-
ládokkal, anyukákkal és pár-
jukkal, nagyszülőkkel és uno-
kákkal telt meg május 1-jén a 
Népkert. A városi majálison a 
polgármester köszöntőjében 
azt hangsúlyozta, hogy a mis-
kolciak a jól végzett munkáju-
kat ünneplik ma.

A Csiribiri zenekarral és Bo-
bóval vette kezdetét a móka a 
Népkertben. Az eg�üttes hoz-
ta a tőle jól megszokott hangu-
latot, csillogó szemű g�erekek 
csatlakoztak hozzájuk a színpa-
don és a vonatozásnál.

Arlett Nóra kisebbik g�er-
mekével eg� picit távolabbról 
szemlélte az esemén�eket, íg� 
nem vette zokon azt sem, hog� 
megszólítottuk. Mosol�ogva el-
mondta érdeklődésünkre, hog� 
a családjával jött ki a majálisra, 
eg� és három éves g�ermekü-
ket is magukkal hozták. – El-
sősorban a Csiribiri miatt jöt-
tünk, nag� kedvenc nálunk. De 
ha tehetjük eg�ébként, minden 
évben itt vag�unk, hiszen na-
g�on jó a szervezés. Nag�okat 
eszünk, iszunk, és élvezzük a 
napot, a napsütést – mondja.

Barátokkal és családtagok-
kal, nag�obb társasággal érke-
zett a Népkertbe Szegedi Sza-
bolcs. – Szerencsére az időjárás 
is keg�es hozzánk, szépen a 
süt a nap. Úg� terveztük, hog� 
a nap első felében itt leszünk, 
aztán pedig indulunk család-

látogatásra. Bevallom, eg� pi-
cit szerettük volna a szabadban 
lefárasztani előtte a lán�okat – 
mondja mosol�ogva az 5 és 7 
éves lán�aira büszke apuka.

– Ringlispilezni kellett jön-
ni – árulja el Fodor Béla, a 2,5 
éves Anna és az 1 éves Bécike 
apukája, aki feleségével majá-
lisozott. – Amióta Miskolcon 
élünk, tehát 3 éve mindig itt 
vag�unk május 1-jén. Nag�on 
jól érezzük magunkat, fogal-
mazhatnék úg� is: biztos pont, 
hog� május 1-jén lejövünk ide. 
Délután azért haza kell menni 
aludni, szóval nem maradunk a 
végéig – teszi hozzá.

– A jól végzett munkát ün-
nepeljük ma mindann�ian – 
emelte ki köszöntőjében Kriza 
Ákos. A polgármester részle-
tezte: minden miskolci büszke 
lehet arra, hog� a megkezdett 
fejlesztések eg� része lezá-
rult. – A miskolciak pénzéből, 
a miskolciak munkájával és a 
miskolciak kitartásával való-
sultak meg ezek a beruházá-

sok. Éppen nemrégiben ad-
tuk át a felújított Sel�emréti 
Strandfürdőt, ahol jó érzés volt 
látni, hog� több tucatn�ian 
várták már a n�itást.

A városvezető rámutatott: 
évtizedes adósságot törlesztet-
tek azzal is, amikor hozzáse-
gítették a miskolciakat ah-
hoz, hog� dolgozni tudjanak. 
– Most már elmondhatjuk, 
hog� aki dolgozni akar, annak 
van rá lehetősége. Az elmúlt 
években a bérek is nőttek, re-
mén�eink szerint ez a követ-
kező időszakban fol�tatódhat. 
Elindultak azok a fejleszté-
sek, amel�ek újrapozícionálják 
Miskolcot – elég csak kimenni 

Miskolctapolcára, láthatjuk, 
hog� a strand második ütemé-
nek alapjait már rakják, jövőre 
át tudjuk adni a beruházást. A 
várfejlesztés is soron van – tet-
te hozzá Kriza Ákos.

Jól is tették eg�ébként, hog� 
családdal érkeztek a miskol-
ciak, hiszen a programok kö-
zött a legkisebbek ug�anúg� 
válogathattak, mint az idősebb 
korosztál� tagjai. A mazso-
rett-parádéra teljesen körülvet-
te a színpadot a közönség, akik 
aztán nag�okat nevettek a Ga-
ragul�a Gól�alábas Komédiás 
Kompánián. Volt még FlipUn-
itTeam AirTrack Show, Eperjesi 
Erika, Kincses Károl� és Kris-
ton Milán nosztalgia- és ope-
rettslágerekkel lépett fel.

Sokakat ejtett aztán ámulatba 
a kötélugró-bemutató, valamint 
az őrző-védő kut�abemutató. 
Jókat mosol�oghattunk a Gali-
ba Társulat Lúdas Mat�i vásári 
komédiáján, és újra g�ön�ör-
ködhettünk a Ködmön For-
mációs Tánceg�üttes, valamint 
a Grand Dance Tánc- és Moz-
gásstúdió fellépésén. A népkerti 
majálist a Miskolci Illés Emlék-
zenekar koncertje zárta.

MÁJUS 1. A CSANYIKBAN
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Május 1-jétől egy még korszerűbb, igényesen felújított se-
lyemréti fürdőbe térhetnek vissza a vendégek. Szerdán, a 
strandszezon indulásával adták át az új medencét és a kor-
szerűsített kiszolgáló épületet. A beruházás 1,7 milliárd fo-
rintba került.

Jelképként is felfogható, 
ahogy Kriza Ákos polgármester 
köszöntőjét követően bedobta a 
labdát az utánpótláskorú vízi-
labdázóknak. A hazai pályán 
játszó MEAFC és az MVLC 
2004-05-ös korosztályú sporto-
lói összecsapásával adták át hi-

vatalosan a megújult medencét. 
Jelkép volt, hiszen az országos 
élvonalba üstökösként berobba-
nó miskolci vízilabda utánpót-
lása biztosított és ma már meg-
felelő vízfelület áll rendelkezésre 
a felkészüléshez. De egyúttal ki-
fejezte azt is, hogy a városban 
biztosítják a mozgás, az egészsé-
ges életmód feltételeit.

Új medence, tágasabb  
kiszolgáló létesítmények

A Selyemréti Strandfürdő fej-
lesztésének újabb szakasza tavaly 
november elején kezdődött. A 
beruházás legfontosabb eleme-
ként elbontották a régi, elavult 
úszómedencét. Helyére egy tel-
jesen új, szintén 50 méteres, de 
már a versenysportra és az után-
pótlástornák megrendezésére 
is alkalmas medencét építettek, 
amely új uszodatechnikát és -gé-
pészetet kapott. A medence vizé-
nek melegítésére modern, hőszi-
vattyús megoldást választott a 

város, ami környezetbarát és 
energiatakarékos.

Az uszodatér fölül eltűnt a 
korábbi légtartásos sátor, he-
lyette esztétikusabb, merevvá-
zas sátorszerkezet épült. Ennek 
falait a tavasztól őszig tartó idő-
szakban elbontják, így oldalról 

nyitott lesz a medencetér. A fő-
épület tető- és födémszerkezetét 
is felújították, az épület elektro-
mos hálózatát részben kicserél-
ték. Megújultak és tágasabbak 
lettek a kiszolgáló létesítmé-
nyek. A második emeleten új 
ifjúsági- és gyermeköltözőket 
hoztak létre, így a sportolók és 
a vendégek mostantól külön he-
lyiségekben öltözhetnek.

A mostani fejlesztést meg-
előzően, 2012-ben a Selyemréti 
Strandfürdő közel egymilliárd 
forintból újult meg és vált igazi 
családi fürdővé. 2010-ben még 
„egy holdbéli táj” fogadta az ide 
érkezőket a strand helyén. Kri-
za Ákos kiemelte: egy komplex 
vízfelület-fejlesztés történt meg 
Miskolcon azzal, hogy elkészült 
a tapolcai strand első üteme, a 
második ütemet építik; közben 
megújult a diósgyőri uszoda, 
és most a Selyemréten is új kör-
nyezet és szolgáltatások várják a 
miskolciakat.

„Miskolcon a jövő  
városát építik”

Vári Attila, a Magyar Vízi-
labda Szövetség elnöke elmond-
ta, hazánkban a megyei jogú 
városok tartják fenn a sportlé-
tesítmények nyolcvan százalé-
kát. – A nekem kedves vízilabda 
számára is fontos ez a fejlesztés; 
tudjuk, hogy Miskolcon szépen 
fejlődik ez a sportág, láthatjuk, 
hogy a felnőtt csapat mennyire 
markáns szerepet tölt be az élvo-
nalban és az utánpótlás is sike-
rekben gazdag. Az MVLC nagy 
erénye, hogy komoly szakem-
berekkel dolgoznak – dicsérte a 
miskolci vízilabdaéletet a szövet-
ségi elnök. A vízfelületek növelé-
se nem csupán a sportolás, de az 
egészségmegőrzés szempontjá-
ból is fontos. – Az ilyen beruhá-
zások, mint amilyen a mostani 
is, a fiatal generációknak szólnak 
elsősorban, így elmondhatjuk: 
Miskolcon a jövő városát építik – 
tette hozzá Vári Attila.

Sárfalvi Péter sportlétesítmé-
nyekért és sportkapcsolatokért 
felelős helyettes államtitkár kö-
szöntőjében rámutatott: a kor-
mány számára a sport kiemelt 
stratégiai ágazat, egyik legfon-
tosabb pillére pedig a sportinf-
rastruktúra-fejlesztés, amiben 
nagy lemaradást kell bepótol-
ni, de jól haladnak. – Az elmúlt 
40-50 év legnagyobb volumenű 
sportinfrastruktúra-fejlesztése 
zajlik Magyarországon – hang-
súlyozta.

A cél az, hogy a legkisebbek-
től a legnagyobbakig, a profiktól 
a szabadidős sportolókig, min-
denki számára használható, mo-
dern és európai színvonalú léte-
sítmények épüljenek. – Miskolc 
ezen a téren is nagyon jó partner, 
hiszen számos sportberuházás 
valósult meg a városban. A cél 
mindig az, hogy egészséges fiata-
lokat neveljünk fel – mutatott rá.

Sport és strandolás  
egy helyen

A miskolci vízilabda bázisa 
a Kemény Dénes Városi Sport-
uszoda, ugyanakkor a sport-
ág számára nélkülözhetetlen a 
Selyemréten található vízfelü-
let. Ez a medence szolgálja ki a 
MEAFC vízilabdacsapatait, to-
vábbá az MVLC-nek a jövőben 
itt lesz lehetősége a 7-12 éves 
korosztállyal foglalkozni.

A fejlesztés az MVLC Mis-
kolci Vízilabda Club Nonprofit 
Kft. 2016/2017-es sportfejleszté-
si programjában szerepelt, amit 
1,7 milliárd forint beruházási ér-
téken hagytak jóvá. Miskolcon 
közel kétszázötvenen vízilab-
dáznak az utánpótlásban. Bach-
ner András, a PannErgy-MVLC 

sportigazgató-szakmai vezetője 
emlékeztetett, az itteni uszoda 
már teljesen elavult volt, gazda-
ságtalanul működött. Ahhoz, 
hogy az értékét mégis megtartsa 
a város, egy komoly beruházásra 
volt szükség.

Az utánpótlás támogatása 
kiemelten fontos

A beruházás sikerét a Wan-
hua-BorsodChem Zrt. és a 
Starters E-Components Ge-
nerators Automotive Hungary 
Kft. kiemelt Tao-támogatása 
tette lehetővé – előbbi mintegy 
1,1 milliárddal, a SEGA 150 
millió forinttal járult hozzá. 
A harminc százalékos önerőt 
Miskolc önkormányzata biz-
tosította. Varga Béla, a Borsod-

Chem HR- és kommunikációs 
igazgatója elmondta, örömmel 
járultak hozzá Miskolc után-
pótlás neveléssel foglalkozó 
sportklubjainak és közfelada-
tot ellátó sportlétesítményei-
nek fejlesztéséhez. Uwe Mang, 
a Starters E-Components Ge-
nerators Automotive Hungary 
Kft. ügyvezető igazgatója úgy 
fogalmazott, a cég számára 
fontos a régió, kiemelten is a fi-
atalok, az utánpótlás nevelés és 
a sport támogatása.

A hivatalos átadó ünnep-
séget követően, a Selyemréti 
Strandfürdő szerda déltől az 
újjáépített úszómedence mel-
lett dögönyöző- és ülőmeden-
cével, torna- és tanmedencé-
vel, valamint a csúszda- és a 
gyermekmedencével nyitotta 
meg a szezont. Az ülőmeden-
cében többek között pezsgő-
ágyak és álló pezsgőfürdő biz-
tosít kellemes kikapcsolódást, 
a gyermekmedence vízi várá-
val és kanyargó minicsúszdá-
jával várja a kicsiket. A külső 
vízivilág mellett a megújult fő-
épületben 15 fős lávaköves finn 
szauna, felújított öltözők és fo-
gadóterek várják a vendégeket.

MINŐSÉGI MEGÚJULÁS  
A SELYEMRÉTI STRANDFÜRDŐBEN 

Új, fedett buszvárót építet-
tek 700 ezer forintból a Vas-
úti felüljáró megállóban.

A régi még a ’70-es évek-
ben készült, azóta azonban 
elrozsdásodott, és beázott. 
Április elején a terület ön-
kormányzati képviselőjének 
kezdeményezésére bontot-
ták el a korábbi megállót és 
a Városgazda munkatársai 
egy teljesen újat építettek 
helyette. Lefestették a mel-
lette lévő védőkorlátot és 

egyéb munkákat is végeznek 
a körzetben – Glatz Katalin 
mindezeket képviselői alap-
jából fizette.

Az Avason is megtörtént 
a tavaszi nagytakarítás, a 
tél folyamán megrongáló-
dott lépcsősorokat jelenleg is 
újítják, sok helyen a lépcsők 
melletti korlátokat is festik. 
Továbbá parkolójeleket fes-
tetek fel a Középszer utca 
teljes hosszában, valamint a 
Középszer utca 11-17. szám 
előtt – tudatta.

Új a buszváró, de taka-
rítottak is az Avason Miskolc diósgyőri városré-

szében valósul meg az egyik 
legnagyobb értékű város-
szépítési program 2020-ig. 
A „Diósgyőr városközpont 
integrált rehabilitációja” 
című projektben megújult a 
Táncsics Mihály tér és május 
második felében átadják az 
Árpád utcai szolgáltatóház 
előtti felújított teret is.

A projekt részeként 2017-ben 
már befejeződött a Petőfi Sán-
dor Fiókkönyvtár klímatuda-
tos felújítása. A Diósgyőri Ró-
mai Katolikus Plébánia mint 
konzorciumi partner a temp-
lom kertjét fejlesztette, tette 
szebbé. Mostanra elkészült a 
Táncsics Mihály tér is, ahol a 
burkolat kijavításán túl bőví-
tették a meglévő növényállo-
mányt, rendezték és ezáltal kel-
lemesebbé tették az emlékmű 
környékét, kerti ülőpadokat 
helyeztek ki. Átépült a közvi-
lágítási hálózat, kihelyeztek öt 
darab új kandelábert a térvilá-
gításhoz és két fényvetőt a szo-
bor megvilágítására.

Mint azt Novák Józsefné 
önkormányzati képviselő el-

mondta, a tér az egyik ékköve, 
gyöngyszeme Diósgyőrnek. 
– Jó szívvel hívok minden-
kit, hogy sétáljon egyet, üljön 
le egy padra, mert most már 
meg is lehet pihenni itt. A he-
lyiek azt mondták róla, szép és 
jól átgondolt beruházásról van 
szó. De nemcsak esztétikailag 
értékes a tér, hanem a közbiz-
tonság terén is előrelépést je-
lent az új kandeláberek miatt, 
amik kitűnően megvilágítják. 
Praktikus továbbá a szemét-
tároló, amit telepítettünk ide. 

Már csak egy teendőnk van: 
virágosítani. Ezt május 23-ára 
tervezzük a lakossággal – ösz-
szegzett a politikus.

A Táncsics Mihály tér 44 
millió forintból újult meg. A 
fejlesztési program következő, 
jelentős állomásaként májusra 
elkészül az Árpád utcai szol-
gáltatóház előtti terület, ahol 
többfunkciós közösségi teret 
alakítanak ki. Itt a teljes terü-
let újjászületik: lecserélik a tér-
burkolatot, több pihenőhelyet 
alakítanak ki, látványszökő-

kút épül és itt lesz a városrész 
helyi termelői piaca is, ennek 
megfelelően a térhez tartozó 
parkolókat is átalakítják.

Tervek szerint a II. János 
Pál pápa tér lépcsőzetes süly-
lyesztést kap a Szinva-pa-
tak medre felé. A Várréten, a 
műemléki vár közvetlen kör-
nyezetében egységes zöld te-
rületet alakítanak ki, nagy 
gyepfelülettel és egyedi dísz-
fák telepítésével. A Vár utcá-
ban kávézó nyílik majd, emel-
lett a Nagy Lajos király útja 
és a Blaha Lujza utca közötti 
zöld területen a gyerekek szá-
mára játszótér létesül.

A projekt 100 százalékos tá-
mogatással, az Európai Unió 
és a Magyar Állam hozzájá-
rulásával, az Európai Regio-
nális Fejlesztési Alap társfi-
nanszírozásával valósul meg. 
A támogatás összege bruttó 
940 millió forint. Ez a projekt 
is része annak az átfogó Diós-
győr fejlesztési programnak, 
amely során a városrészben 
– többek között – terek, ut-
cák és számos épület megújul, 
valamint folytatódik a Diós-
győri vár felújítása is.

FOLYTATÓDIK DIÓSGYŐR FEJLESZTÉSE



Bárki jelezheti Nagy Ákos önkormányzati képviselőnek, 
hogy az általa képviselt városrészben hol vannak olyan 
helyek, ahol a legnagyobb gondot jelenti az eldobott sze-
mét vagy az illegális hulladéklerakás. 

A lakók bejelentései alap-
ján, március végén, a Domb 
utcán, a Tóth soron és a 
Szent József temetőben már 
megkezdték a rendrakást. 

Három konténernyi sze-
metet vittek el innen. Ápri-
lisban, a Muszkás oldalban, a 
Muszkás telepen, a Domb ut-
cán és a Tóth soron valamint 
a Lövei soron takarítottak és 

40 m3 szemetet szedtek ösz-
sze. A Hidegsor is sorra ke-
rült, ahol a Városgazda mun-
katársai segítettek. Nagy Ákos 
külön kiemelte, hogy az em-
berek nem csak javaslatot 
tettek, hanem segítettek is a 
szemét eltakarításában. Face-
book bejegyzésében azt írja, 
nem állnak meg, tovább foly-
tatják a takarítást. 

Anyák napjához közeledve 
virágba borult a Gárdonyi 
park, idén is megrendezték 
ugyanis a városrész hagyo-
mányos vásárát.

Kelemen György, a Kele-
men Kertészet egyik tulaj-
donosa és vezetője kifejtette, 
nyári virágpalántákkal, mus-
kátlifélékkel, balkonvirágok-
kal és egyéb egynyári futó 
virágokkal érkeztek Hejőcsa-
bára.

– Nagyon fontosnak 
tartom, pláne így tavasz-

szal, amikor megújul a 
természet, hogy a környe-
zetünket egy kicsit rend-
be tegyük – ezt már Barta 
Gábor, önkormányzati kép-
viselő nyilatkozta. Hozzá-
tette: a szép környezet, a vi-
rágosított parkok, illetve a 
rendbe rakott városrészek 
az emberek hangulatát és 

jóérzését erősítik. – Ezért 
hozzuk el minden évben a 
Gárdonyiba a virágvásárt, 
hogy segítsük a lakossá-
got abban, hogy könnyeb-
ben hozzájussanak ezekhez 
a virágokhoz, amelyekkel 
szebbé tudják tenni házu-
kat, udvarukat, kertjüket – 
fogalmazott.

A Lufthansa Technik giga-
beruházása Miskolc gazda-
sági életének szerves része 
lett. Ezt jelzi a cég Andrássy 
Gyula Középiskolában tar-
tott munkavállalói toborzó-
ja – erről beszélt Soós Attila 
tájékoztatóján. 

Tények igazolják tehát a város 
költségvetési vitájában elhang-
zott kijelentést, miszerint „szár-
nyal Miskolc gazdasága” – tette 
hozzá a Fidesz frakcióvezetője. 
– A helyi gazdasági élet szerep-
lői, dinamikusan növekedő ár-
bevételeik után, egyre több adót 
fizetnek a helyi közösség, azaz 
Miskolc számára – mondta. 

Tény, hogy 2010-ben, a FI-
DESZ-KDNP-s városvezetés első 
esztendejében, Miskolc városá-
nak 5,9 milliárd forint iparűzé-
si adót fizettek a helyi cégek és 
gazdasági társaságok. Tavaly ez 
az összeg már 11 milliárd forint 
volt. Tehát az iparűzési adóból 
származó bevétel nyolc év alatt 
megduplázódott. Mindez úgy 
történt meg, hogy az eltelt évek 
alatt az adó mértéke nem válto-
zott, nem emelkedett – mondta 
tájékoztatóján Soós Attila. 

Az országos átlag fölött fej-
lődik a miskolci gazdaság

„Miskolc gazdaságának 
2010 és 2018 esztendő alatt 
produkált fejlődési üteme, jó-
val meghaladja hazánk gaz-
daságának ebben az időszak-
ban tapasztalt növekedését! 
Ma, 2019 májusában, büszkén 
mondhatjuk el, hogy 2019-es 
év első negyedévének gazda-
sági tényei továbbra is impo-
nálóak, ezért joggal jelenthet-
jük ki, hogy Miskolc gazdasága 
továbbra is szárnyal!” – tette 
hozzá a Fidesz frakcióvezetője.

2019 első negyedévében több 
mint hét százalékkal haladták 
meg iparűzési adóbevételeink 
az előző esztendő hasonló idő-

szakát. A város kasszájába 4,3 
milliárd forint folyt be ebből az 
adónemből. Miskolc összesített 
adóbevételei is jóval meghalad-
ták 2019 első negyedévében a 

tavalyi azonos időszakét és elér-
ték a 6,1 milliárd forintot – ezek 
a tények, mondta a frakcióvezető, 
majd kiemelte: „Így újfent kije-
lenthető, hogy városunk gazda-
sága továbbra is az országos átlag 
feletti ütemben gyarapszik.”

Tovább röpítheti a fejlő-
dést a Lufthansa

A Lufthansa Technik miskol-
ci beruházása tovább röpíthe-
ti a város gazdaságát. Csak né-
hány tény ezzel kapcsolatban: 
- A repülőgép motorok javításá-
val foglalkozó társaságnak több 
mint 30 leányvállalata működik 
világszerte. Jelen vannak Euró-
pában, Ázsiában és az Amerikai 
Egyesült Államokban is. 850 lé-
gitársaságnak végeznek szolgál-
tatásokat. Globális árbevételük 
tavaly elérte az 5,9 milliárd eu-
rót. A Lufthansa Technik szer-
vizbázisain 23 ezernél is többen 
dolgoznak. A vállalatcsoport 
hatvan év alatt 32 ezer hajtómű 
javítását végezte el világszerte.

A cég 43 milliárd forintból 
épít szervizbázist Miskolcon, 
ahol négyszázan dolgoznak 
majd. Az Északi Ipari Parkban 
20 ezer négyzetméteres csar-
nokot építenek fel. A vállalat-

nak magasan képzett szak-
emberekre van szüksége. Ezt 
mutatja az a tény, hogy a 2022-
ben nyíló miskolci szervizbe 
már most toborozzák a vég-
zős szakközépiskolás diákokat, 
egyetemi hallgatókat. 

Az első nyilvános rendez-
vényt az Andrássy Gyula Szak-
középiskolában tartották vég-
zős diákoknak és egyetemi 
hallgatóknak. 

Képzési programmal indul 
a miskolci szervizbázis

Itt érdemes megjegyez-
ni, hogy a 2022-re elkészülő 
szervizbázisra nem „szalag-
munkára” keresnek dolgozó-
kat. Azok a szakmunkások, 

akik megfelelnek a Lufthan-
sa Technik által támasztott 
követelményeknek a cég bá-
zisain kapnak majd kikép-
zést, ami 2021-ben kezdődik. 

Több éves képzési program-
ról van szó. Ezzel indul a pro-
jekt. A programot a Lufthan-
sa Technik, a világ különböző 
pontjain már működő EPAR 
központjaiban kell majd telje-
síteniük a leendő miskolci köz-
pont dolgozóinak. Ezt követő-
en kezdhetik meg a munkát. 

Átlagon felüli bérezés
Azoknak a szakembereknek, 

akik érdeklődnek a Lufthan-
sa beruházása és az álláskíná-
latok iránt, érdemes felkeresni 
a Lufthansa Technik miskolci 
weboldalát, ami már működik. 
Az angol nyelvű honlapon az 
„EPAR” linkre kattintva olvas-
ható, hogy milyen munkale-
hetőségek lesznek. Csak né-
hány példa: – hajtómű házak, 
alkatrészek precíziós vizsgá-
lata, hegesztése, hőkezelése. A 
szabványok, a munka minő-
sége hatalmas felelősséget ró 
a leendő dolgozókra. Egy-egy 
alkatrész minőségén ugyanis 
200-300 ember élete is múl-
hat. Ebből is látszik, hogy va-
lószínű, nem lesz egyszerű 
bejutni a 3 év múlva induló 
szervizbázisra. Ugyanakkor 
azt is hozzá kell tenni, hogy a 
bérek is jóval a magyar átlag 
keresetek fölött alakulhatnak. 

A Lufthansát csak tavaly 142 
millió utas választotta világ-
szerte. A csoportnak 135.534 
dolgozója van.

https://www.lufthansa-tech-
nik.com/lht-miskolc

Négyszer kellett üríteni na-
ponta azt a markolós autót, 
amivel a Városgazda segí-
tette a lyukói szemétszedést. 
Az akció négy napig tartott. 
A Lyukó-völgyi temető és a 
Magyar tanya közötti terü-
letről összesen 160 köbéter 
szemetet szedtek össze. 

Deák-Bárdos Mihály a terület 
képviselője megköszönte a hul-
ladék összegyűjtésében részve-

vők munkáját. Elmondta, hogy 
a területet sikerült megtisztíta-
ni a szeméttől, az illegális hul-
ladéklerakóktól. Ugyanakkor 
arra figyelmeztetett, hogy a 
munka mindaddig hiába való, 
amíg sokak nemtörődömsége 
miatt újabb és újabb szemét-
halmok keletkeznek. Ezért arra 
kérte a városvezetést, hogy a 
hatósági eszközök segítségével 
tegyen meg mindent a szeme-
telők, az illegális hulladékot le-

rakók ellen. Ilyen lehet például 
a Zöld kommandó, ami folya-
matosan figyeli azokat a terüle-
teket ahová sokan „előszeretet-
tel” hordanak hulladékot. 

Fejlesztés Miskolci Napló4
A miskolci önkormányzati 
cégek, vállalatok közösen 
szolgálják a város lakos-
ságát.

Ivóvíz, fűtés, meleg víz, 
közösségi közlekedés, vá-
rosüzemeltetés – a min-
dennapok részei, szinte 
észrevétlenül. Vállalataink 
folyamatosan fejlesztenek, 
hogy mindig a lehető leg-
magasabb minőségű, fenn-
tartható, megfizethető szol-
gáltatásokat nyújtsák.

Korszerű technológiák és 
okos megoldások jellemzik 
őket. Különböző területeken 
tevékenykednek, de közös 
bennük, hogy Önökért, mis-
kolciakért dolgoznak.

Cégeink, intézményeink 
együtt alkotják a Miskolc 
Csoportot. Együvé tartozá-
suk ezentúl megjelenésük-
ben is megnyilvánul. Egysé-
ges jelkép alá szerveződnek 
a zöld M betű, Miskolc város 
logója alá. Ha ezt látja, velük 
találkozik.

Színes, friss, dinamikus, 
modern és fiatalos lett az új 
a MizuMiskolc.

Az a programajánló oldal ar-
culatának kialakításához a fel-
használók és az együtt dolgozó 
partnerek véleményét is figye-
lembe vették a készítők. Ezentúl 
nagyobb hangsúlyt fektetnek a 
sport, a gasztronómia, a turiz-
mus témákra és Miskolc mel-
lett a környékbeli szórakozási, 
kikapcsolódási lehetőségekre is.

A Szinva teraszon az alko-
tók a miskolciakkal együtt 
számoltak vissza, mielőtt le-
leplezték a megújult honla-
pot. Az ünnepség egy flash-
mob is volt egyben. 

Papp Andrea, a Miskolci 
Nemzeti Színház marketing-

vezetője kiemelte: a kulturá-
lis intézményeknek is követ-
niük kell a technikai fejlődést. 
– Ma ebben nagy segítség a 
MizuMiskolc, hiszen most 
már telefonos applikációról 
is elérhető. Nagyon jó a felü-
let, és örülünk, hogy a színhá-
zi programjaink is fenn van-
nak náluk, hiszen mi magunk 
tudjuk, hogy a nézőink nagy 

része ma már az interneten 
keresztül tájékozódik az előa-
dásainkról – tette hozzá.

Az új oldal számos új funk-
cióval is bővült. Szák András 
portálvezető kiemelte, igye-
keztek erősíteni a gasztro-
vonalat, a sportot és a tu-
rizmust. Ráadásul nemcsak 
miskolci, hanem környékbe-
li programokat is mutatnak 
az oldalon – amellett, hogy 
a már jól megszokott prog-
ramelemek is megmaradtak.

Az oldalt havonta eddig is 
60-80 ezren látogatták. A ké-
szítők azt remélik, hogy mi-
vel telefonos applikációként 
is lehet használni a felhasz-
nálóbarát, könnyen áttekint-
hető oldalt, ez a szám még 
több lesz. Az új MizuMiskolc 
elindult az Év vidéki prog-
ramajánlója címért is.

Szárnyal Miskolc gazdaságaÚJ ARCULAT

Megújult a MizuMiskolc 

Közösen  
a tiszta városért

Virágba borult  
a Gárdonyi park 

Tisztul a Lyukó-völgy



Május 26-án a szavazatunk-
kal meg tudjuk gátolni azt, 
hogy néhány évtized múl-
va Magyarország is arra a 
sorsra jusson, mint szülő-
hazám, Németország – ezzel 
kezdte miskolci előadását 
Georg Spöttle. Riasztó, ami 
napjainkban Németország-
ban történik. Vannak olyan 
napok, amikor 1000-1500 
bűncselekményt követnek el 
migránsok – mondta a biz-
tonságpolitikai szakértő. 

Spöttle szerint katasztrófa, 
hogy a német állam a migrá-
ciót még mindig úgy próbál-
ja bemutatni, mintha csodá-
latos dolog lenne. A határok 
még most is nyitottak. Boldog, 
boldogtalan bemehet. Érdekes 
módon minden bevándorló-
nál van több ezer euro, okoste-
lefon, vagy tablet van. Útlevele 
pedig senkinek sincs. Nagyon 
jó volt az a magyar kormány-
döntés, ami véget vetett ennek 
2015 szeptemberében és ez 
Orbán Viktornak köszönhető. 
Matteo Salvini pedig a tenge-

ri kikötőket zárta le, így most 
már ott sem köthetnek ki a 
migránshajók – fejtette ki a 
szakértő előadásában.

Georg Spöttle szerint a balol-
dal pártolja a migrációt.  Áldo-
zatként állítva be olyan illegális 
bevándorlókat, akikről később 
kiderül, hogy terroristák, pedig 
több eset is bizonyítja, hogy hi-
ába és mondja azt valaki, hogy 
az Iszlám Állam elől menekül, 
valójában ő maga az ISIS. Ter-
roristák sokasága juthatott be 
a kontinensre – tette hozzá. 
Spöttle kitért arra is, hogy Né-
metországban az iskolákban 
agresszívek a migráns gyerekek. 
Fenyegetik keresztény, zsidó 

társaikat. Hamburg, Frankfurt, 
Berlin iskoláinak egy részében 
a diákok hatvan százaléka már 
migrációs hátterű és ez folya-
matosan nő. A tanárok pszi-
chológushoz járnak. Képtele-
nek uralni a helyzetet. 

A Németországban lévő 
dzsihadisták száma elérheti a 
tízezret. Két-három ezer közü-
lük bármikor hajlandó lenne 
egy terrortámadásra. Hatalmas 
veszélyt jelentenek az Iszlám 
Államból Európába visszaté-
rők. Félelmetes, hogy a titkos-
szolgálatok és a rendőrség sem 
tud róluk semmit. 

A biztonságpolitikai szak-
értő elmondta: 2015 óta 65 

terrortámadás történt Euró-
pában, 351 ember halt meg, 
elfogtak 2505 terroristát. Min-
dennapos félelemben élnek ott, 
ahol megjelentek a migránsok. 
A nők helyzete a legrosszabb. 
A kulturális különbségek miatt 
nem veszik emberszámba őket. 
Ezek olyan brutálisak, hogy 
leküzdhetetlenek – Spöttle 
szerint. – A migránsok nem 
akarnak beilleszkedni. Nem 
akarnak dolgozni. Segélyek-
ből szeretnének élni. A né-
met statisztikai hivatal szerint 
a migránsok segélyezése 990 
milliárd euróba fog kerülni az 
elkövetkezendő évtizedekben 
– jelentette ki a szakértő. 

A migráció megállítható

Miskolcon is folytatják a 
támogatói aláírásgyűjtést 
a Fidesz-KDNP képviselői.

Hubay György ország-
gyűlési képviselő „Brüsszel-
ben is Magyarország az első” 
címmel megtartott sajtótájé-
koztatót. Magyarország nem 
akar bevándorlóország len-
ni, ezt szeretnénk alátámasz-
tani minden egyes aláírással 
– fogalmazott a politikus, 
aki kiemelte: nagy téttel bír 
a május 26-ai EP-választás.

– Arról döntünk, hogy sike-
rül-e megváltoztatni a jelen-
legi bevándorláspárti brüsz-
szeli politikát, és megvédeni 
a magyar emberek érdeke-

it. Magyarországnak olyan 
képviselőket kell küldenie 
Brüsszelbe, akik megvédik 
a magyarok érdekeit és nem 
Brüsszelt fogják képviselni ha-
zánkban – vélekedett Hubay 
György, aki arra kért minden-
kit, akinek fontos hazánk biz-
tonsága, fontos a gyermekei-
nek, unokáinak jövője, hogy 
támogassák Orbán Viktor mi-
niszterelnök programját.

– Nekünk Brüsszelben is 
Magyarország az első. Mis-
kolcon továbbra is békében, 
biztonságban, nyugalomban 
szeretnének élni az emberek; 
mi pedig szeretnénk Magyar-
országot magyar országnak 
megtartani – hangoztatta.

Úgy tűnik, hogy a Jobbik 
még mindig nem tudott 
felállni abból a pofonból, 
amit a tavalyi országgyű-
lési választáson kaptak és 
az erős bázisuknak számí-
tó Miskolcon sem sokan 
voltak kíváncsiak a meg-
mozdulásukra. 

Pedig Jakab Péter olyan 
„nagyágyúkat” is elcsábí-
tott, mint Gyöngyösi Már-
ton, a párt alelnöke és Balczó 
Zoltán, a párt EP-képviselő-
je. Ők foglalják el a Jobbik 
EP-listájának első három 
helyét. A miskolci fórumuk 
azonban úgy tűnik, nem na-
gyon hozta lázba a helyieket: 
a Jakab által feltöltött képek 
tanúsága szerint a tömeg na-

gyobbik részét ők maguk ad-
ták. A helyi civilekkel törté-
nő egyeztetésük során pedig 
két emberrel ült le beszélget-
ni a három vezető jobbikos 
politikus és Szilágyi Szabolcs 
önkormányzati képviselő.

Ebből is jól látszik, hogy a 
Jobbik vidéki szavazóbázi-
sa komolyan megsínylette a 
tavalyi választási vereséget, 
valamint az azt követő bel-
háborúban és botrányokban 
gazdag időszakot és már a 
Jobbik egyik fontos, korábbi 
bázisának számító megyében 
sem kíváncsiak a néppárto-
sodással erkölcsileg és anya-
gilag is tönkrevágott és mára 
már Gyurcsányékkal is egyre 
nyíltabban összeboruló párt 
vezetőire. (forrás: origo.hu)

Hatvanegy facsemete, amelyek úgy 
cseperednek majd, mint a gyere-
kek, akiknek emléket állítanak. 

Hatvanegy baba született tavaly 
az Avasi lakótelepen a hetes válasz-
tókörzetben. A babák szülei ültet-
ték el a fákat, melyre a gyerekek ne-
vei is felkerültek, hogy évek múlva 
majd ők, saját maguk is megnézhes-
sék, játszanak, pihenjenek az akkora 
már szép lombkoronát növesztő fák 
tövében. 

A gyerekekről szól az újszülöttek 
parkja az avasi sportpálya mellett. A 
park ötlete és megvalósítása Fodor 
Zoltánhoz köthető. 

Az önkormányzati képviselő nyolc 
évvel ez előtt határozta el, hogy a 
szülőkkel közösen minden évben 
maradandó emléket állít a városrész-
ben született babáknak. Idén április-
ban már a nyolcadik parkot avatták 
hatvanegy fával. 

Az újszülött faültetés igazi csalá-
di, közösségi programmá vált. Az 

avastetői általános iskola diákjainak 
műsora mellett, szülők, nagyszülők, 
gyerekek jönnek el minden évben a 
faültetésre. 

Az újdonsült apukák, anyukák pe-
dig közösen ássák a gödröt, locsol-
ják, földelik, ültetik el gyermekeik 
fáit, majd egy-egy szelet tortával, raj-
ta gyertyával ünnepelnek. 

A legújabb újszülött park mellett 
lévő kettőben ivókutat és vízcsapot is 
kiépítetett az önkormányzati képvi-
selő, így a parkban pihenő családok 

könnyebben meglocsolhatják 
kisgyermekük emlékfáját.  

Fodor Zoltán maga is gon-
doskodik az elültetett fákról. 
Rendszeresen locsoltatja őket, 
ha valamelyik kiszáradna, ak-
kor azt saját képviselői alap-
jából pótolja. Az önkormány-
zati képviselő örül, hogy igazi 
közösségi programot tudott 
teremteni és a faültetés alkal-
mával kijelentette, hogy foly-
tatja a hagyományt. 

Az élet jelképe – hatvanegy fa, hatvanegy újszülött
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Az uniós választás tétje Magyarország jövője

Tizenkét produkció került 
be az „Imádok élni” ki mit 
tud? – döntőjébe. Művé-
szetek Házában zsúfolásig 
megtelt a színházterem.  A 
széksorokat teljesen meg-
töltötték a verseny részt-
vevői és a nekik drukkoló 
közönség.

Az Idősek Tanácsának kez-
deményezésére jött létre az 
„Imádok élni” – ki mit tud? 
Az elődöntőket még április 
elején rendezték. Több mint 
félszáz produkcióból válasz-

totta ki a legjobbakat a Mis-
kolci Nemzeti Színházból 
delegált zsűri, de a közönség 
is szavazhatott. Így dőlt el a 
döntősök névsora. Kiss János 
alpolgármester köszöntőjé-
ben kiemelte: – régi, tradicio-
nális vetélkedőt élesztett újjá 
az Idősek Tanácsa. Az Ezüst 
Fürtök mintájára rendezték 
meg idén az „Imádok élni” 
ki, mit, tud-ot.

– A zsűri tagjai nélkül a 
mai gála nem jöhetett volna 
létre – mondta beszédében az 
alpolgármester, utalva ezzel 

arra, hogy a zsűritagok nem 
csak pontozták, értékelték a 
produkciókat. Mészöly An-
nának, Bodoky Márknak és 
Papp Endrének mentorálá-
si és rendezői szerep is jutott 
a műsor összeállításában. – 
Ünnepelni is jöttünk, nem-
csak vetélkedni. De nem-
csak a kultúrát ünnepeljük, 
hanem az alkotókedvet és az 
alkotóerőt. Azokét az embe-
rekét, akik a színpadra áll-
nak és január óta készülnek 
erre a versenyre – folytatta 
az Idősek Tanácsának elnö-
ke. –  Ahhoz, hogy hatvan 
fölött szép legyen az élet, kell 
alkotókedv és alkotóerő. Kí-
vánom, hogy olyan hatást 
gyakoroljanak a fellépők a 
nézőkre, hogy ők is elgon-
dolkodjanak, vajon melyik 
kategóriában tudnék indul-
ni ezen a versenyen jövőre – 
mondta az alpolgármester.

A versenyre idén három 
kategóriában lehetett je-
lentkezni: ének-zene, tánc, 
vers-próza kategóriában bi-
zonyíthattak a szépkorúak. 
– Azt kívánom, hogy min-
denkit érintsen meg ennek 
a mai délutánnak az üzene-
te. Kezdjenek el verset, pró-
zát mondani, énekelni vagy 
táncolni, élvezni a kultúrát – 
zárta köszöntőjét Kiss János.

A döntő megmérettetés a 
hatfős Főnix Nyugdíjas Egye-
sület táncelőadásával kezdő-
dött a MÜHÁ-ban. A fináléba 
jutott még: Szolnoki Józsefné, 
Túróczi Emese, Szombatiné 
Borza Éva, a Meszegyi Boldog 
Asszony Papucsa Nótakör, 
Péderi István, Regdon Imre, 
Greutter Zoltánné, Rajdos Jo-
lán, a Szivárvány Nyugdíjas 
Klub, a Mosoly Országa Kul-
turális Egyesület és a Nyugdí-
jas Magányos Klubja.

A döntő zsűrije pedig ki-
egészült Béres Attilával, a 
Miskolci Nemzeti Színház 
Igazgatójával.

„Imádok élni” – ki mit 
tud? – nyertesek:

Ének-zene kategória: Túró-
czi Emese, népdalénekes, Az 
életért a rák ellen egyesület

Vers-próza: Regdon Imre, 
Diósgyőri Kocsis Pál Kertba-
rát Kör

Tánc: Bulgárföldi Szivár-
vány Nyugdíjas Klub Egye-
sület

A magyar érdekeket 
kell képviselni 

Több volt a politikus, 
mint az érdeklődő

IMÁDNAK ÉS TUDNAK IS ÉLNI!
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Nyitnak az avasi pincék. Megtelnek élettel a romantikus 
múltat idéző macskaköves utcácskák. Pohárral és térképpel 
a kézben újra borangolhatunk az avasi pincesoron. Minőségi 
borhoz, kiváló ételeket kínálnak május 9 és 11-e között, és a 
legjobb hazai együttesek adják a talpalávalót.

Miskolc központjában 
emel kedik az Avas-hegy. A 
hegy, ahol az ország egyik leg-
nagyobb lakótelepe áll – ta-
lán még ma is kevesen tudják- 
300-400 éves pincék otthona. 
Európában egyedülálló, hogy 
egy város közepén több, 
mint 900 pincét rejtsen a föld 
gyomra. A kezdetleges pince-
lyukakat az 1780 és 1880-as 
évek között barokk és klasz-
szicista stílusú pincék és bor-
házak váltották fel. A pincék 
előtti sétányok, az Avasi pin-
cesorról nyíló gyönyörű kilá-
tás különleges hangulatot ad a 
helynek. Varázslatos élményt 
nyújt a pincék közötti „Bo-
rangolás”. Több asztaltársaság 
jött itt létre. Lévay József köl-
tő, műfordító nevéhez fűződik 
az első. Erdélyi János, Gyulai 
Pál, Arany János és Tompa 

Mihály, voltak a tagjai. Móra 
Ferenc pedig egy másik ava-
si asztaltársaság vezetője volt. 
Az író annyira megkedvelte 
a várost, az avasi nedűt, hogy 
haláláig visszajárt Miskolcra. 

Az Avasi Pincesor a város 
történelmi borkultúrájának 
állít emléket, melynek a 1880-
as filoxérajárvány vetett vé-
get. A pincék azonban nem 
maradtak üresen, ugyanis a 
kereskedők gondoskodtak a 
piac fenntartásáról, az egri és 
Tokaj-hegyaljai borvidékeken 
termett szőlőből készítették 
boraikat.

Az avasi borkultúra  
újjáéled

Miskolc legnagyobb bor-
gasztronómiai rendezvénye 
az Avasi Borangolás. A tradi-
cionális miskolci pincekultúra 

hagyományait éleszti újjá. A 3 
napos rendezvényen feléled-
nek a pincesorok, kinyitnak a 
pincék és borházak, a boran-
golókat a szerteágazó macs-
kaköves utcákon, folklór, jazz, 
swing, rock és világzene várja. 
Utcazenészek kulturális prog-
ramok szórakoztatják. 

A borokról a helyi gazdá-
kon kívül Magyarország je-
lentős borvidékeiről meghí-
vott borászok, kuriózumokat 
bemutató borász egyéniségek 
gondoskodnak, a gasztronó-
miai élményt pedig a város 
neves vendéglői kínálják. A 
látogatók a hangulatos avasi 
pincesorokon borospohárral a 
kezükben, térkép segítségével 
kedvükre borangolhatnak.

Koncertek minden  
műfajban, beszélgetések 
jó bor mellett

Május 9-től, fiataloknak, fel-
nőtteknek és családoknak kí-
nálnak programokat. A fesz-
tivál területe két új színpaddal 

bővül. A Kisavason állítják fel 
a Miskolc Motors Jazz színpa-
dot. Itt  a jazz és swing kedvelői 
szórakozhatnak többek között 
a Swing á la Django, a Soma és 
a Vanavan, az FVJ, a Palhamb-
ra Duó, a La Barriere Maouche 
és a Jazz Inside koncertjein. 

Idén először a Nagyava-
son is lesz színpad. A Zip’s 
Rockszínpadon lép fel a Roy 
& Ádám Trió, Tom Lumen, a 
Red One House, a Jam Repub-
lic, a Before the Last és a Dis-
co Express. A Bormúzeumban 
Gájer Bálint, Ruby Harlem, 
Petruska, az Illés Benjamin 
Trió, az Akvarell, a Mizrab és 
a Magyar Rhapsody Projekt 
koncertezik.

Az Avasi Református temp-
lomban pénteken a Tóth Vera 
Quartet, szombaton Kálmus 
Felicián csellóművész várja a 
muzsikát kedvelőket. 

Az Avasi Cellariumba egy 
pohár jó bor mellett jó be-
szélgetéseket lehet hallgatni. 
Pénteken Soma Mamagésával, 
szombaton pedig Dr. Csernus 
Imrével múlathatják az időt a 
borangolók. 

Bandukoló gyermektúra
A gyerekeknek kézműves 

foglalkozással készülnek a 
szervezők, és egy 6 állomás-
ból álló Bandukoló túrára is 
várják a kicsiket. Ez egy mat-
ricagyűjtő kaland, izgalmas 
játékokkal, foglalkozásokkal, 
jutalom szörppel. A túra vé-
gén pedig meglepetés ajándék 
várja a résztvevőket. 

Borangolás – fesztiválinfó
A május 9 és 11-e közötti 

Borangolás részletes program-
ja megtalálható a Borango-
lóban, ez a fesztivál hivatalos 
programfüzete. A fellépőkről 
a borangolas.hu weboldalon 
olvashatnak bővebben. Friss, 
naprakész információkat pe-
dig a fesztivál hivatalos Face-
book oldalán találnak: fb/ava-
siborangolas. 

PINCÉK KÖZÖTT BORANGOLVA AZ AVASI PINCESORON

Május 11-én ünnepeljük Miskolc Város 
Napját. Hagyomány, hogy ezen a napon 
osztják ki a Miskolci Nemzeti Színház-
ban rendezett díszközgyűlésen a Miskolc 
Város díszpolgára címet, a Pro Urbe a 
városért kitüntető címeket és további elis-
meréseket.  A díjak egy része Miskolc híres 
szülötteinek és más híres polgárainak ne-
vét viseli.

Miskolc mai városképe az 1860–1880-as 
évektől kezdett kialakulni. A város bekap-
csolódott a vasúti forgalomba, elindult a vil-
lamosforgalom, elkészültek a belváros képét 
meghatározó legfontosabb építmények a vá-
rosháza, megyeháza, Népkert, közkórház. 
Létrejött a Borsod-Miskolci Múzeum. A vá-
ros díszpolgárának választotta Kossuth La-
jost, majd az országban elsőként itt emeltek 
egész alakos szobrot neki. 

Miskolc 1909-re törvényhatósági joggal 
felruházott város lett és ettől kezdve önálló-
an igyekezett a térség vezető nagyvárosává, 
ipari, kereskedelmi, pénzügyi, kulturális köz-
pontjává válni. Miskolc hosszú időre megha-
tározó rendezési terve 1921-ben készült el. A 
fejlesztésekhez jelentős részben használták fel 
az amerikai Speyer-kölcsönt. Ebből épültek 
lakóépületek, a vásárcsarnok, ebből fejlődött 
az infrastruktúra, épült meg a Zenepalota és 
a lillafüredi Palotaszálló. 

Miskolc a második világháború végén sú-
lyos károkat szenvedett, az újjáépítést és a fej-
lesztést egy hároméves tervben valósították 
meg.  1945-re megvalósult a Nagy-Miskolc-
álom, több környező települést Miskolchoz 
csatoltak. A szocializmus alatt Miskolcot a 
nehézipar fellegvárává akarták fejleszteni. 

A rendszerváltás utáni években a város 
gazdasági szerkezete átalakult.  2010 óta óriá-
si gazdasági fejlődés tapasztalható. Évről-év-
re nőnek az iparűzési adó bevételek. Folya-
matosan fejleszt a Bosch. Itt épített üzemet 
a gépkocsik biztonsági berendezéseit gyártó 
Joyson, ami több mint ezer főt foglalkoztat. 
43 milliád forintos beruházással Miskolcon 
hozza létre szervizbázisát a Lufthansa Tech-
nik. Az akkumulátorokat gyártó GS-Yuasa is 
itt valósította meg első európai gyárát, ami jól 
illeszkedik Miskolc okos és zöld város kon-
cepciójába. 

Megnőtt a város idegenforgalmi szerepe is. 
A Miskolctapolca Barlangfürdő a legkereset-
tebb turisztikai attrakciónak számít ma Ma-
gyarországon. De hatalmas vonzerőt jelent a 
méltán világhírű Bartók Plusz Operafesztivál 
is. A felújított és részben újjáépített Diósgyőri 
vár megsokszorozta látogatóinak számát. 
A családok kedvence lett a Miskolctapolcai 
Strandfürdő. Ennek folytatásaként megkez-
dődött egy Európában is egyedülálló fürdő-
komplexum építése.

MISKOLCOT ÜNNEPELJÜK

Május első vasárnapja az édesanyáké. Ezen a 
napon köszöntjük azokat a nőket, akik életet 
adtak nekünk, akikhez bármikor, bármilyen 
problémával fordulhatunk, legyünk akár 5, 
15 vagy 55 évesek. Már óvodás korunk óta 
tudjuk, hogy létezik ez a jeles nap, de azt, 
hogy a története milyen régre nyúlik vissza, 
már sokkal kevesebben ismerik.

A különböző országokban más és más napo-
kon ünneplik ezt a jeles napot: a legtöbb ország-
ban májusra esik ez a nap, ezen belül is a legtöbb 
helyen május második vasárnapjára. Magyar-
országon május első vasárnapján ünnepeljük az 
édesanyákat.

Az anyák megünneplésének története az 
ókori Görögországba nyúlik vissza. Akkori-
ban tavaszi ünnepségeket tartottak Rheának, 
az istenek anyjának, és vele együtt az édesanyák 
tiszteletére. Az 1600-as évekre Angliában is el-
terjedt az anyák tiszteletére megrendezett nap. 
Ilyenkor a családjuktól messze dolgozó szolgá-
lók szabadnapot kaptak, hogy hazamehessenek 
és a napot édesanyjukkal tölthessék. A látogatás 
előtt külön erre a napra ajándékként elkészítet-
ték az anyák süteményét.

Az Egyesült Államokban először 1872-ben 
ünnepelték meg Bostonban az anyák napját, 
Julia Ward Howe segítségével. 1907-ben a phi-
ladelphiai Anna Jarvis próbálta az anyák nap-
ját nemzeti ünneppé nyilváníttatni. Az ünnepet 
május második vasárnapjára tűzte ki, elhunyt 
édesanyja emlékére. Jarvis a célját 1914-ben érte 
el. Európában a virágkereskedő szervezetek, 
propagálni kezdték az Amerikában elterjedt ün-
nepet, melynek hatására ez az ünnep gyorsan 
népszerűvé vált kontinensünkön is.

Magyarországra az ünnep ötletét Petri Pál-
né, egy államtitkár felesége hozta Amerikából. 
A legelső anyák napi ünnepséget 1925. március 
8-án a MÁV gépgyár foglalkoztatójában mun-

kásgyerekeknek tartották. A gondolatot a Ma-
gyar Ifjúsági Vöröskereszt vezetői karolták fel 
és megtették az előkészületeket az anyák napja 
országos bevezetésére. 1928-ban már miniszte-
ri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek 
közé az anyák napját.

A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt lapjában így 
írt a napról: „Felkérjük a mélyen tisztelt Tanárel-
nököket, hogy május első vasárnapján tartandó 
anyák napját, ezt a gyönyörű ünnepet, szeretet-
tel alakítsák ki növendékeik lelkében, amelynek 
pedagógiai, jellemképző ereje messze túlhalad-
ja egy-egy család körét, és a nemzetnevelés er-
kölcsnemesítő munkájába kapcsolódik.”

A legelterjedtebb szokás, hogy anyák napján 
virágokkal köszönjük meg édesanyáink gon-
doskodását. Bodnár Ildikó, a Mákvirág Virág-
üzlet üzletvezetője úgy fogalmazott: május első 
vasárnapjához közeledve minden fajta virágot 
keresnek. – Leginkább a bokrétajellegű csok-
rokat keresik, a vidám, tavaszi összeállításokat, 
melyekhez ajándéktárgyakat, kártyákat is sze-
retnek vásárolni – mondta. Továbbá kifejtette: 
szeretik a cserepes virágokat is, amiket kis kosa-
rakba rendeznek. Keresik még a hortenziákat, a 
harangvirágokat is, valamint az évelő növénye-
ket, mint az orchidea, fokföldi ibolya, vagy a ko-
rallvirág – fogalmazott.

A boltvezetőtől azt is megtudtuk, az igazán 
nagy dömping szombat, vasárnap lesz a virág-
árusoknál.

„…öltözzetek új ruhába, anyák 
napja hajnalára, illatosan!”
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Ötödik évadát 
kezdi idén a 
Tokaj Város 
Kultúrájáért 
díjjal kitünte-
tett Feszti-
válkatlan. Az 
elismerést január 22-én, a ma-
gyar kultúra és egyben Tokaj 
Város Napján vehették át Ke-
let-Magyarország legnagyobb 
szabadtéri rendezvényhelyszí-
nének munkatársai. A Fintor 
Gábor vezette csapat idén is 
parádés nyári évadot ígér. A 
Tokaji Fesztiválkatlan igazga-
tójával beszélgettünk. 

– Milyen érzés Tokaj Város 
Kultúrájáért díjjal kitüntetettnek 
lenni, abban a városban melynek 
életében rendkívül fontos szerepet 
tölt be a kultúra. 

– Nagyon büszkék vagyunk 
erre a díjra. Az eltelt négy év 
munkájának elismerése ez. A 
Tokaj város képviselőtestülete 
által nekünk adományozott díj 
egyben a közönség elismerése 
is. Ezért hatalmas felelősséget ró 
ránk, de ez a felelősség nem nyo-
masztó. Sokkal inkább inspirál 
bennünket. Arra sarkall, hogy 
olyan produkciókat kínáljunk a 
közönségnek, amelyek a régió-
ban egyedülállóak. 

– Térjünk is át az idei évadra. 
Három helyszín, egy szlogen: To-
kaj Fesztiválkatlan, ahol a minő-
ség, a kultúra és a gasztronómia 
találkozik.  

– A Fesztiválkatlanban a 
nagyszínpadon, a Teátrum-
ban és a Paulay Ede Színházban 
szervezünk Programokat. Ezek-
ről folyamatosan tájékozód-
hatnak az érdeklődők hivatalos 
Facebook oldalunkon, vagy a 
Fesztiválkatlan honlapján. 

Mi most a Fesztiválkatlanról 
azon belül is a nagyszínpad pro-
dukcióiról beszélgetünk. A Te-
átrum és a Paulay Ede Színház 
kínálatát az előbb már említett 
fesztivalkatlan.hu weboldalon 
találják. Katlan! A Fesztivál-
katlanban már tradíció, hogy a 
gyermeknappal nyitunk. Május 
26-án, bohócokkal, dínó showal, 
habpartyval várjuk a családokat. 

– Bevallom anno kalandvágy-
ból mentem el Miskolcon a kon-
certjükre, de azóta ki nem hagy-
nám, amikor Magyarországon 
járnak.  Június 1-én, jön az orosz 
Alexandrov együttes. 

– Idén ez lesz az első nagy-
színpadi produkció a Fesztivál-
katlanban. A Vörös Hadsereg 
hivatalos kórusa, és a táncosok. 
De ekkor lesz a BL döntő is, amit 
orosz vacsoraesttel kötöttünk 
egybe. A kávézóban, óriáskivetí-
tőn lehet majd nézni a meccset, 
közben tradicionális orosz étele-
ket fogyasztva. 

– Június 21-én a humor nagy-
ágyúi is ellátogatnak hozzátok. 

– Dumaszínház „All Stars” 
– Kiss Ádám, Kőhalmi Zoltán, 
Jankovics Péter. Ezek a nevek a 
műfaj és humor kedvelői köré-

ben igazán vonzóak lehetnek. 
Az ezt követő héten, június 29-
én, pedig egy igazi világsztár Mi-
chael Flatley és csapata érkezik 
Tokajba. Az ír koreográfus által 
színpadra álmodott Lord of the 
Dance felújított, 2019-es válto-
zata a Dangerous Games látható 
majd a Fesztiválkatlanban.  

– Az előadás előtt kellemes sé-
tahajózás részesei lehetünk. Egy 
órán át gyönyörködhetünk a táj-
ban a Tiszáról, és a Bodrogról 
miközben finom ételeket, tokaji 
borokat fogyaszthatunk a vacso-
rahajón.

– Itt kapcsolódik be a gasztro-
nómia. Általában minden nagy 
programunk előtt vacsorahajó 
indul. A Bodrogon hajókázva 
egy kellemes, romantikus estét 
tölthetünk el finom ételek, italok 
társaságában. A hajón felszolgált 
borokat pedig a Vinotékában le-
het megvásárolni.

– Július 27-én, egy újabb vi-
lágsztár lép a Fesztiválkatlan 
színpadára.

– Bonnie Tyler azt hiszem 
az idei évad egyik legnagyobb 
durranása. A Wales-i rock éne-
kesnő idén Magyarországon 
csak Tokajban lép fel és olyan 
világslágerekkel érkezik, mint 
a Lost in France, a It’s a Hear-

tache vagy a Total Eclipse of 
the Heart. 

– És jön majd egy hazai sztár, 
Rúzsa Magdi is.

– Rúzsa Magdit nagyon rég-
óta szeretné a közönség Tokaj-
ban látni. Több felmérésünk is 
azt igazolja, hogy az egyik leg-
keresettebb előadó. Nagy öröm, 
hogy augusztus 2-án, fellép a 
katlanban. És ha már zene, ak-
kor itt említeném meg, a Veres 
1 Színház darabját. Az Anconai 
szerelmesek igazi könnyed nyá-
ri kikapcsolódásnak ígérkezik 
Buch Tiborral, Fésűs Nellyvel, 
Dósa Mátyással, Sári Évivel. 

– A nagyszínpadon két igazi 
nagydurranás maradt még, ami-
ről beszélnünk kell. Az egyik mű-

vész Budapesten kívül, Magyar-
országon csak itt ad koncertet. 

– Havasi Balázs, akinek helyi 
kötődése is van, imádja Tokajt, 
Magyarország világhírű zene-
szerző zongoraművésze a Pure 
Piano koncerttel érkezik. Olyan 
tételek is elhangzanak majd az 
előadásban, a művész kom-
mentárjával, amelyek az Aré-
na koncerten nem, vagy csak 
két-három év múlva kerülnek 
majd színpadra. A látványvi-
lága mellett ezért is különleges 
lesz ez a show. Az évadot pe-
dig a Margaret Island zárja, au-
gusztus 31-én. Öt világörökségi 
helyszínen koncerteznek ebben 
az évben. Nálunk lesz a záró 
koncertjük. 

FESZTIVÁLKATLAN – AHOL A MINŐSÉG,  
A KULTÚRA ÉS A GASZTRONÓMIA TALÁLKOZIK 
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31. alkalommal tartott tudományos ülést a Magyar Reu-
matológusok Egyesületének Északkelet-magyarországi 
szekciója. A mintegy száz szakember részvételével meg-
tartott eseményen az ízületi gyulladás volt a fő téma.

Az országban körülbelül 
50 ezer embert érint a beteg-
ség, amellyel sokszor csak 5-6 
év után fordulnak orvoshoz. 
Szekanecz Zoltán, a Magyar 
Reumatológusok Egyesületé-
nek elnöke hangsúlyozta: Lé-
tezik rá terápia, és kezelések 
után a betegek újra szinte 100 
százalékos életminőségben 
élhetik mindennapjaikat.

– Egy stratégia alapján 
kezdjük el kezelni a bete-
get; először gyulladásgátló-
kat adunk, később indítjuk 
el az ún. betegségmódosító 
kezeléseket, ez lehet tablet-
ta, infúzió, amivel a betegsé-
get megpróbáljuk lelassítani, 
ha lehet, akkor le is állítani 
– fogalmazott Szekanecz Zol-
tán.

Harmadik alkalommal ölt-
hették fel az ifjú jogászok a 
bíró, az ügyész és az ügyvéd 
talárját, majd mérhették ösz-
sze szakmai tudásukat a jo-
gászi szerepcsere napja joge-
setmegoldó versenyén. 

A Miskolci Törvényszék el-
nöke, Répássy Árpád évek óta 
elkötelezett a bíróság történel-
mi hagyományainak feltárása 
és ápolása iránt, mely nélkül 
nemcsak a jelen, de a jövő jo-
gászainak felkészítése és mun-
kája is elképzelhetetlen. Éppen 
ezért kiemelt figyelmet fordít 
arra, hogy mindazt a gazdag 
szakmai anyagot, amely az el-
múlt időkből ránk maradt, 
gondos figyelemmel adhassa 
át a bíróság a következő ge-
nerációknak. Ebben az évben 
a Pálinkás György tanácsveze-

tő bíró életútja és munkássága 
tiszteletére hirdetett emlékév 
keretében versenyezhettek a 
jogászi társszervek ifjú titánjai.

A rendezvényt Kőváriné Vá-
gási Erika, a Miskolci Járásbí-
róság elnöke nyitotta meg, aki 

köszöntőjében hangsúlyoz-
ta, hogy bár a bíróság jelentős 
társadalmi szerepvállalásának 
köszönhetően ma már egy-
re nagyobb betekintést nyer-
hetünk a szervezet életébe és 
munkájába, de mindezen is-
meret megértése elképzelhe-
tetlen a társszervek segítő köz-
reműködése nélkül. – Közös 
felelősségünk, hogy az ifjúsá-
got ne csak elméletben oktas-
suk, hanem olyan gyakorlati 
útmutatókkal lássuk el, melyek 
a kezdeti szakmai bizonytalan-
ságok átlendülésében való se-

gítségen túl egész pályafutásuk 
során stabil alapot adhatnak – 
mondta a járásbíróság elnöke.

Az emlékév névadójának 
életútját Szabó Nikoletta, az 
Encsi Járásbíróság bírája egy 
gazdag fotómontázson keresz-
tül mutatta be a versenyzők és 
a vendégek számára. Pálinkás 
György, a Miskolci Járásbíró-
ság egykoron legtöbb halálos 
ítéletet kiszabó bírája olyan 
szakmai odaadásról tett tanú-

bizonyságot, mely nemcsak 
méltó példa a jelenkor jogá-
szainak, hanem egyben mérce 
is a hivatás iránti alázatuk szá-
mára.

Az idei verseny során 
a bíróság mellett a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Főügyészség, a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Ügyvédi 
Kamara, a Miskolci Egyetem, 

a Nemzeti Adó- és Vámhiva-
tal Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Igazgatósága és Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal három fős 
csapatai mérték össze tudá-
sukat az előre kiadott, de va-
lódi ügyeken alapuló joge-
setek megoldásán keresztül, 
büntető, polgári, munkaügyi 
és közigazgatási szekcióban. 

A zsűri tagjai is a társszervek 
jeles képviselőiből kerültek ki, 
hogy minél több és összetet-
tebb szempontú értékelés alá 
essenek a játékosok jogi meg-
oldásai.

A versenyen megmutatko-
zott a jövő is: a Via Video táv-
meghallgatási rendszer és a 
Globalspeech beszédfelismerő 
program segítségével ma olyan 
bíróságok működhetnek, me-
lyek jó néhány évvel ezelőtt el-
érhetetlen álmot jelentettek a 
szakma számára.

A zsűri döntése alapján pol-
gári és munkaügyi szekcióban 
a Miskolci Egyetem csapa-
tai kerültek ki győztesen, míg 
a közigazgatási versenyben a 
Nemzeti Adó- és Vámhiva-
tal csapata ért el első helye-
zést. Büntető szekcióban idén 

a miskolci ügyészség csapata 
bizonyult a legjobbnak.

Az emlékév keretében meg-
rendezett programsorozat kö-
vetkező állomása júliusban a 
bíróságok napja alkalmából 
szervezett ünnepi konferen-
cia lesz, majd az őszi – szintén 
fiatal jogászok számára meg-
hirdetett – cikkíró versennyel 
folytatódik. Az emlékév idén is 
a helyi jogászvilágot összefogó 
és már hagyománynak számító 
gálaműsorral záródik. A Mis-
kolci Törvényszék legfontosabb 
célja ezekkel a programokkal és 
versenyekkel – a társszervekkel 
való jó kapcsolat elmélyítésén 
túl –, hogy annak a jövőnek a 
kapuját nyissa ki a jogászi szak-
ma számára, mely méltó folyta-
tása lehet a nemes múltú, sike-
res jelennek.

Beszélő vérnyomásmérő, nagyítók és segítség a vásárlás-
hoz – ezeket az eszközöket ismerhették meg azok a látássé-
rültek, akik ellátogattak a Vakok és Gyengénlátók Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesületének székházába. 
A vásárlók többsége tagja az egyesületnek, így pénzügyi 
segítséget is tudtak nyújtani nekik.

Bemutatóval egybekötött vá-
sárt tartott a VGYKE Láthatár 
segédeszközboltja. A Vakok és 
Gyengénlátók Közép-Magyar-
országi Regionális Egyesületé-
nek eszközei között szerepelt 
beszélő konyhai és szobamér-
leg, kézi és digitális nagyítók és 
fehér bot is. Barnóczki Gábor 
szerint ezek az eszközök elter-
jedtek a vakok és gyengénlátók 
körében. – Sokan használják 
ezeket, annak ellenére is, hogy 
drágák. Mi pályázatból tud-
juk segíteni ezeknek a beszélő 
vagy tapintható eszközöknek a 

beszerzését, a fehér botot a tár-
sadalombiztosítás is támogat-
ja – mondta a helyi egyesület 
elnöke. – Évente egy-két alka-
lommal szervezzük meg ezt a 
vásárt, nagy az érdeklődés irán-
ta. Vannak olyan eszközeink, 
amiket mi veszünk meg, tőlünk 
aztán tagjaink díjmentesen köl-
csönözhetnek. Ezekkel szoktuk 
járni a megyét, hogy megismer-
tessük a Kazincbarcikán, Me-
zőkövesden, Ózdon vagy akár 
Tiszaújvárosban élőkkel is. De 
természetesen segítünk abban 
is, hogy megtanítsuk ezeknek 

az eszközöknek a használatát – 
mondta az elnök.

Orosz Béláné már 1985 óta 
tagja az egyesületnek. – Na-
gyon rosszul látok, olvasni, írni 
már egyáltalán nem tudok. A 
számítógépen és a telefono-
mon is van olyan program, 
ami hangosan olvas nekem. 
Ugyanerre van szükségem a 
konyhában is, főleg hangok 
alapján tájékozódom, hogy 
felforrt-e a víz, nem fut-e ki a 

tej, mennyi idő alatt sül meg a 
sütemény... Most beszélő mér-
leget szeretnék venni, hogy ki 
tudjam mérni a lisztet, cukrot, 
egyebeket. Nagyon jók ezek a 
vásárok, mert ezeket a speciális 
eszközöket itt lehet beszerezni 
– tette hozzá Orosz Béláné. 

Az egyesület elnöke jelezte 
a résztvevőknek, hogy ezen 
szolgáltatáson túl például 
megtanítanak bárkit a Brail-
le-írásra és -olvasásra.

Immár 7. alkalommal várta a Miskolci Egyetem 3 műszaki 
kara a középiskolás lányokat, hogy a lányok napja országos 
rendezvénysorozathoz csatlakozva – kedden délelőtt – találkoz-
hassanak a műszaki pályák szakembereivel és kipróbálhassák 
magukat a tudomány, a technológia és a kutatás világában. 

„Egy nap, amikor fiatal lá-
nyok ezrei szereznek életre szó-
ló inspirációt pályaválasztásuk-
hoz. Egy nap, amikor az ország 
legjobb vállalatai, egyetemei és 
kutatóintézetei engednek be-
pillantást a kulisszák mögé. 
Egy nap, amikor a tudomá-
nyos, technológiai és műszaki 
szakmák megnyílnak a lányok 
előtt.” – olvasható a lanyok-
napja.hu weboldalon. A lányok 
napja az ország legnagyobb lá-

nyoknak szóló pályaorientációs 
napja, melyen az elmúlt évek-
ben 250 iskolából több mint 10 
ezer fiatal lány szerzett inspirá-
ciót jövőbeli elhelyezkedéséhez 
a legjobb technológiai vállala-
tok, egyetemek és kutatóintéze-
tek programjain.

A Miskolci Egyetem idén is 
csatlakozott ehhez az orszá-
gos kezdeményezéshez és szí-
nes programokkal, interaktív 
bemutatókkal várta a lányo-

kat. A programon továbbta-
nulási és karrier lehetőségek-
ről is sok hasznos információt 
kaptak az érdeklődők. A meg-
nyitó után a Műszaki Föld-

tudományi Kar, a Műszaki 
Anyagtudományi Kar és a Gé-
pészmérnöki és Informatikai 
Kar labortúráin vehettek részt 
az ideérkező hölgyek.

A programok között megis-
merkedhettek az üveg- és por-
celánkészítés tudományával, a 
laboratórium szélcsatornájá-
val, de színes kémiai és mikro-
biológiai kísérletekkel és tüzes 
játékokkal is várták őket. Vol-
tak zselészörnyek, ólommen-
tes tündérfigurák, valamint 
csillogó alumínium ajándé-
kok is.

Jakab Nóra, oktatásfejlesz-
tési és minőségbiztosítási rek-
torhelyettes kiemelte, a nap 
célja, hogy kihangsúlyozzák, a 
műszaki szakmák épp’ annyi-
ra várják a hölgyeket, mint a 
férfiakat. Mint megtudtuk, la-
bortúrákkal, tanbánya-látoga-

tással, kísérletekkel, pásztázó 
elektronmikroszkópos és op-
tikai mikroszkópos utazással 
és számtalan eseménnyel pró-
bálták kézzelfoghatóvá tenni a 
tudományt a lányok számára.

– Fontos, hogy ha a reál tan-
tárgyak iránt érdeklődnek a lá-
nyok, akkor jöjjenek, próbál-
ják ki magukat – nyilatkozta a 
Miskolc Televíziónak a rektor-
helyettes, hozzátéve: a mai nap 
egy siker, mert 12 város 23 is-
kolájából, mintegy 200 lány lá-
togatott el az egyetemre.

A felvételi jelentkezések 
alapján a műszaki szakmák 
iránt kb. 40 százalékban ér-
deklődnek a hölgyek.

KÖNNYEBBÉ TESZIK A LÁTÁSSÉRÜLTEK  
MINDENNAPJAIT

SZEREPET CSERÉLTEK AZ IFJÚ JOGÁSZOK 

A MŰSZAKI SZAKMÁK NEM CSUPÁN A FIÚKRÓL SZÓLNAK

Üléseztek  
a reumatológusok



Továbbjutott a Miskolc a 
Debrecen ellen a férfi vízi-
labda ob I 5-8. helyért ren-
dezett párharcából, miután 
szerdán az egyik csapat 
hetedik pontjáig tartó pár-
harcot 9-0-ra megnyerte.

Szorosnak indult, de végül 
sima hazai győzelmet hozott 
a Miskolc – Debrecen talál-
kozó. A viadal második fél-
idejében domináltak a mis-
kolci pólósok és végül 14-7-re 
győzni tudnak. Így az ötödik 
helyért folytathatják és vár-
ják ellenfelüket.  A csapatok 
kissé idegesen kezdtek, és a 
sok kimaradt helyzet után 
már majdnem a negyed fe-
lénél járt a találkozó, amikor 
a vendégek kezdték el a gól-
gyártást. A hazaiak egy szép-
ségdíjas akcióval válaszoltak: 
a három érintésből felépített 
akciót Vadovics Viktor gól-
ja zárta le és 2-2-vel ért vé-
get az első negyed. A folyta-
tásban már egyértelműen a 
házigazda diktálta a történé-
seket. 4-2-re nyerve a máso-
dik és a harmadik negyedet 

is, nem adott esélyt ellenfe-
lének a miskolci együttes. A 
végére már nagy lett a kü-
lönbség a mérkőzők között, a 
koncentráltan küzdő MVLC 
4-1-re behúzta a záró játék-
részt is és végig uralva a mér-
kőzés menetét, végül 14-7-es 
győzelmet ért el. Így pedig 
az egyik fél hetedik pontjáig 
tartó párharc véget is ért. Két 
győzelme miatt 6-0-s előny-
nyel indult a miskolci gárda 
és újabb sikerével az ötödik, 
a Debrecen pedig a 7.-8. po-
zíciók megszerzéséért csatá-
zik tovább. A párharcot má-
jus 11-én, hazai medencében 
indíthatja majd a Miskolci 
vízilabda Club, a Honvéd – 
BVSC meccs győztesével. 

A klubtörténet ötödik ezüstérmét nyerte az Aluinvent 
DVTK a kosárlabda NB I. A-csoportban. A DVTK alaposan 
túlszárnyalta az előzetes célkitűzést, és jövőre az Euroli-
gában játszhat. A bajnoki döntő harmadik mérkőzésén két 
negyedet is behúztak Cziczás László tanítványai, de ezzel 
együtt magabiztosan és megérdemelten nyert a Sopron.

Az egyik csapat három győ-
zeleméig tartó bajnoki dön-
tőben 2-0-ra vezettek az Eu-
roliga négyes döntőjéig jutó 
soproniak és csütörtök este 
ismét hazai pályán játszottak. 
Az Aluinvent DVTK az előző 
mérkőzéssel megegyező mó-
don a Medgyessy Dóra, Sha-
tori Walker-Kimbrough, Aija 
Putniņa, Maja Škorić, Chanel 
Mokango ötössel kezdett, és a 
soproniak sem változtattak a 
kezdőcsapaton.

Kezdésként Casas értékesí-
tett egy eladott labdát köve-

tő ziccert, majd megduplázta 
saját és csapata pontjait (4-0). 
Határ közelijére Mokango vá-
laszolt (6-2), majd megismé-
telte a két játékos a pontváltást 
(8-4). Szűcs Réka állt be első-
ként Medgyessy helyére 10-4-
es állásnál, majd hosszú időn 
keresztül csak előkészítetlen 
dobásokat, labaeladásokat, 
pontatlan dobásokat láthat-
tunk mindkét csapat részéről. 
Ennek a periódusnak Turner 
labdaszerzése és ziccere vetett 
véget 02:22-vel a negyed vége 
előtt (14-4). Gyorsan időt is 

kért Cziczás László. Medgyessy 
ellen sportszerűtlen hibát fúj-
tak, igaz a hazaiak kihagyták 
a büntetőket, a náluk maradó 
labdával viszont élni tudtak 
(18-4). Zele Dorina és Szabó 
Fanni is játéklehetőséget ka-
pott, a kosarat viszont har-
madszor is Mokango szerez-
te. És még a ráadás is bement 
(20-7). A hazaiak szórtak még 
egy kosarat, így 22-7-tel zárult 
a negyed. A találkozó első tíz 
percéről sokat elárul három 
adat: a DVTK összes pontját 
Chanel Mokango szerezte, és a 
játékvezetők 2 hazai és 5 ven-
dég szabálytalanságot fújtak, 
valamint a diósgyőri játékosok 
összesen 8 labdát adtak el.

A folytatásban Škorić koz-
metikázott az eredményen 
büntetőből (22-9) és Mokango 
is bedobta mindkét lehetőségét 
a vonalról (24-11). Crvendakić 
dobta a találkozó első tripláját, 
majd beállt Kányási Veroni-
ka. Medgyessy duplájával 27-
13-ra alakította az állást. Az 
újabb időkérés után a DVTK 
keményített a védekezésén, 
kijött egész pályás letámadás-
ra, támadásban pedig hosszú 
gondolkodás után becsorgott 
a gyűrűbe Walker-Kimbrough 
első triplája, majd Škorić dup-
lája is ült, azza feljöttek Cziczás 
László tanítványai 9 pontra 
(27-18). Több tiszta dobóhely-
zetet is kialakított a DVTK - 
más kérdés, hogy nem men-
tek be -, ezért a hazaiak is időt 
kértek. Putniņa 2+1-gyel tette 
hozzá a magáét a feltámadás-
hoz (27-21). Dupree és Crven-
dakić pontosan dobott, míg 

Walker-Kimbrough és Szabó 
labdája kipördült a gyűrűből, 
igaz Casas mindkét büntető-
jét kihagyta (31-21). A lefújás 
után a reklamáló Roberto Íñi-
guez technikai hibát kapott, 
amit a második félidő előtt si-
került pontra váltani, de a má-
sodik negyed eredményéhez 
számolták, ami így 15-9 lett a 
DVTK javára.

Putniņa kosarával indult a 
harmadik negyed (33-24) utána 
viszont a hazaiak következtek, 
visszaállították a korábbi kü-
lönbséget (42-26). Medgyessy 
1 és Walker-Kimbrough 2 bün-
tetője után 46-29-nél kért újra 
Cziczás László időt. Crvenda-
kić újabb triplája ült (49-29), 
és Kiss Angelika is játéklehető-
séget kapott a folytatásban. Egy 
kicsit befagyott az eredményjel-
ző, amit Szűcs büntetője olvasz-
tott fel (49-30), és kicsivel ké-
sőbb  szórt egy triplát is, miként 
Zahui is (52-33). 

Az utolsó tíz perc közel két és 
fél perces pontcsenddel indult, 
Škorić 7:40-nel a vége előtt ér-
tékesített egy büntetőt, majd 
Mokango csatlakozott hozzá 

egy tempóval (55-36). A má-
sik oldalon Zahui triplája jött 
menetrendszerűen, Medgyessy 
duplával válaszolt, majd Mo-
kangót szolgálta ki, aki közel-
ről nem hibázott (58-40). A kö-
vetkező támadásban is ez volt a 
szereposztás, igaz most nehe-
zebb feladatot oldott meg a cen-
ter (58-44). Turner is megmu-
tatta, hogy távolról is tud dobni, 
miként Kányási is (63-49). A 
találkozót Putniņa, Wéninger 
és Medgyessy büntetői zárták 
(67-53), így az utolsó negyedet 
ismét a DVTK nyerte 20-12-re.

A DVTK a bajnoki döntő 
mindhárom mérkőzésén na-
gyot küzdött, azonban kijött 
a nagyobb tudás és az Euroli-
gás rutin. A Sopron annyira ki-
emelkedett a mezőnyből, hogy 
a teljes idény alatt egyszer sem 
szenvedett vereséget. Az Aluin-
vent DVTK messze túlteljesí-
tette az idény előtti célkitűzést, 
ami a legjobb négy csapat közé 
kerülést jelentette volna, ehe-
lyett egészen a bajnoki döntőig 
jutott. Az ezüstérem azt jelen-
ti, hogy jövőre az Euroligában 
indulhat a DVTK, csak az kér-

déses, hogy selejtezőt kell ját-
szani, vagy egyből a csoport-
körbe kerül. A Sopron Basket 
13., zsinórban ötödik bajno-
ki aranyérmét nyerte, míg 
az Aluinvent DVTK (és elő-
dei) az 5. ezüstérmet gyűjtöt-
te be a 1991/1992, 1993/1994, 
1995/1996, 2014/2015 évi baj-
nokság után.

Női Kosárlabda NB I. A-cso-
port, döntő, 3. mérkőzés

Sopron Basket - Aluinvent 
DVTK 67-53 (22-7, 9-15, 24-
11, 12-20)

Sopron, Novomatic Aréna, 
1200 néző. Játékvezető: Papp 
Péter, Tőzsér Dénes, Minár 
László.
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EZÜSTÉRMET NYERT AZ ALUINVENT DVTK

Edzői értékelés
Cziczás László: – Az 

ezüstérmet a feleségemnek 
és a kislányomnak aján-
lom, nélkülük nem tudtam 
volna elérni ezt a sikert. 
Mert kétségtelenül óriási 
sikert értünk el a döntőbe 
jutással, büszke vagyok a 
csapatomra, megérdemel-
ten szereztünk ezüstérmet. 
Nagyon boldogok vagyunk, 
kihoztuk a maximumot 
ebből az idényből. Gratulá-
lok a Sopronnak a bajnoki 
címhez! – forrás: dvtk.eu

Remek hangulatban, az íjász-
versenyek között kimagaslóan 
magas létszámmal, több mint 
180 versenyző jelenlétében 
rendezték meg az I. Diósgyőri 
Íjász Viadalt a Diósgyőri 
Íjász, Lovas és Hagyományőr-
ző Egyesület szervezésében.  

A helyszín a Diósgyőri vár, 
a Lovagi Tornák Tere és a kör-
nyező területek voltak, ahol 
már közel 10 éve nem rendez-
tek íjászversenyt. A szervezők 

26 darab furfangos céllal várták 
az indulókat. A leküzdendő cé-
lok között voltak 3D-s állatala-
kos, történelmi lőlapos, vala-
mint mozgó és ügyességi célok. 

Az időjárás olykor nem ked-
vezett a résztvevőknek, ennek 
ellenére szép eredményeket 
értek el a versenyzők. Minden 
korosztály és minden kategó-
ria (történelmi, longbow, va-
dászreflex íjak) első 3 helye-
zettje oklevéllel, éremmel és 
tárgyi ajándékokkal távozha-

tott a megmérettetés helyszí-
néről. Rengeteg pozitív visz-
szajelzést kaptunk, már most 
alig várják az íjászok a követ-

kező versenyünket – nyilat-
kozta lapunknak Pászk Norbert 
a verseny egyik szervezője.  
Fotó: Szabó Sándor László.

A fiatal szlovén szakember 
Glen Hanlon helyét veszi 
át a DVTK Jegesmedvék 
vezetőedzői székében. Mar-
cel Rodman a csapategy-
ség megteremtését és az 
egymásért való küzdelmet 
emelte ki a bemutatkozásá-
ra szervezett hétfői sajtótá-
jékoztatón.

– Ha az új vezetőedzőnk 
csak feleannyira sikeres lesz 
ebben a munkában, mint 
amilyen játékosként volt, ak-
kor a miskolci jégkorong na-
gyon jól járt vele – köszöntöt-
te Marcel Rodmant Miskolcon 
a DVTK Jegesmedvék elnö-
ke. Egri István elárulta, nagy 
merítési lehetőségeik voltak 
az új szakember kiválasztá-
sánál, több tengerentúli és 

svéd szakemberrel is tárgyal-
tak. Hozzátette: döntésük-
ben nem az anyagiak voltak 
a meghatározók, „csúnya is 
lenne ha itt spórolnánk”, fo-
galmazott.

Nagy Ádám általános igaz-
gató picit még visszatért az 
előző vezetőedző személyé-
re. Sajnálatát fejezte ki, hogy 
Glen Hanlon nem folytat-
ja Miskolcon, de most már 
előretekintenek, és egyfajta 
irányváltást is jelezhet, hogy 
– a modern jégkorongban 
abszolút nem egyedülálló 
módon – egy fiatal szakem-
bernek szavaztak bizalmat. 
Egyébként alig néhány éve 
még – árulta el Nagy Ádám 
– Marcelt és testvérét is le 
akarták igazolni a Macik, de 
játékosként végül nem volt 

lehetőségük bizonyítani Mis-
kolcon.

Marcel Rodman vasárnap 
érkezett Miskolcra, a klub-
nál szerzett első benyomásai 
nagyon pozitívak, meglátása 
szerint keményen megdol-
goznak a sikerért. Várja, hogy 
az élet milyen új kihívások-
kal állítja szembe. – A mér-
kőzéseken sikerre éhes csa-
patot akarok látni. Ehhez 
azonban jó öltöző kell, ahol 
mindenki a csapatérdek alá 
rendeli magát. Csapategység 
és egymásért való küzdés, 
ezek a legfontosabbak szá-
momra – tette hozzá a veze-
tőedző.

Kemény felkészülést kezd 
meg a csapat augusztus ele-
jén, valószínűleg egy-egy lé-
gióssal és magyar játékossal 

erősítenek majd a Jegesmed-
vék. Előbb persze fel kell 
mérni a gárdát, látni szeret-
né Marcel Rodman, hogy hol 
kell erősíteni. A vezetés any-
nyit még hozzátett, hogy a 
padoztatással nem szeretnék 
„tönkretenni egy-egy játékos 
lelkét” sem, ezt is figyelembe 
veszik tehát a keret összeállí-
tásánál.

Íjász viadal a Diósgyőri várban

„Sikerre éhes csapatot akarok látni a jégen”TOVÁBBJUTOTT  
AZ MVLC

E.ON Férfibajnokság, 
az 5-8. helyért, 1. mér-
kőzések: PannErgy-Mis-
kolc-Debrecen 14-7 (2-2, 
4-2, 4-2, 4-1)
Gólszerzők: Misics 4, 
Milicsics 2, Bowen 2, 
Sztojanovics 2, Bedő, Va-
dovics, Vismeg, Banicse-
vics, ill. Fekete G. 4, Ko-
vács G., Durik, La Rosa 

BEMUTATKOZOTT MARCEL RODMAN



Idén is megrendezték a Kelemen Didák emléknap immár ha-
gyományossá vált programját Miskolcon. 2019-ben az irgal-
masság vasárnapja egybeesett Kelemen Didák emléknapjával.

Az emléknap imapercekkel 
kezdődött vasárnap délelőtt a 
minorita templomban, majd a 
Baksafalva csillaga című iro-
dalmi előadás következett, 
mely során közreműködött 

Hortai Rita és a Versbarátok 
köre. Az előadást követően sor 
került a Kelemen Didák-díj át-
adására, amelyet mintegy tíz 
évvel ezelőtt alapított Kalna 
Zsolt, korábbi minorita tarto-

mányfőnök. A díjátadót után a 
Kelemen Didák életét és tény-
kedéseit bemutató A tisztelet-
reméltó című filmet mutatták 
be a jelenlévőknek. A Cardinal 
Mindszenty Kórus és a Szent 
Ferenc Kórus koncertjét köve-
tően megkoszorúzták a mino-
rita misszionárius emléktáblá-
ját.

Kelemen Didák 1729-ben 
tette le az alapkövét Miskolcon 

a minorita templomnak. Emel-
lett iskolát, rendházat és kollé-
giumot alapított. Munkássága, 
hagyatéka felbecsülhetetlen 
érték Miskolc számára. Kele-
men Didák tisztelete három-
száz éve folyamatos, és egyre 
erőteljesebb. Ezt bizonyítja az 
is, hogy most már emléktáblát 
koszorúzhatunk évről évre és 
utcát is elneveztek az egykori 
minorita rendfőnökről.

Családi és hitéletünk színhe-
lye, ahol nyugalmat és békét 
lelünk az Istennel való talál-
kozás során. Ugyanakkor az 
avasi református templom a 
város polgári életének is fon-
tos épített öröksége, amire 
méltán lehet büszke minden 
miskolci. A turisztikai szem-
pontból is kiemelt jelentő-
ségű épület megújulás előtt 
áll – közadakozással mi is 
hozzájárulhatunk ehhez.

Nem példa nélküli, hogy az 
itt élő polgárok összefognak 
egy jó ügy érdekében: a 15. 
században a város polgársá-
gának erőfeszítései és adomá-
nyai is hozzájárultak a jelenle-
gi gótikus templom építéséhez. 
Nem egészen száz évvel később 
ugyancsak a város polgárai-
nak erőfeszítésével és adomá-
nyaival épült ujjá a templom 
az 1544-es tűzvészt követően 
1564-re.

Ezt a hagyományt elevení-
tette fel a Miskolc-Avasi Re-
formátus Egyházközség azzal, 
hogy pénteken este jótékony-
sági estet szervezett a Népkerti 
Vigadóba. A közadakozással a 
templom újbóli felújítását se-
gíthette a mintegy százhetven 
résztvevő.

Hangóné Birtha Melinda 
re for má tus lelkipásztor rö-
vid köszöntőjében úgy fogal-
mazott: akik itt vannak, azok 
„egyként fontosnak érezzük, 
hogy a Miskolc szívében álló 
avasi templom és műemléke-
gyüttes megújulhasson”.

– Történelmi, építészeti és 
hitéleti szempontból is olyan 
értékes hagyaték őrzői és to-
vábbadói lehetünk, amiről el-
mondhatjuk, hogy múltunk, 
jelenünk és jövőnk szimboli-
kus helye. Személyes, családi 
életünk eseményeinek helyszí-
ne, amelyre méltán lehet büsz-
ke minden miskolci – fogal-
mazott.

Hangó István lelkipásztor fe-
levenítette a történelmi múltat, 
melyben a miskolci polgárság 
példát adott már összefogás-
ból. – A mai este kezdete egy 
nagyjából 1 évre szóló közada-
kozásnak, melynek fővédnöki 
tisztét Kriza Ákos polgármes-
ter elvállalta – tette hozzá.

Ábrám Tibor, a Tiszáninne-
ni Református Egyházkerület 
főgondnoka pohárköszöntő-
jében Jeremiás könyvéből vett 
gondolattal támasztotta alá, 
hogy aki Miskolc egyik jel-
képének, az avasi református 
templom felújításán fáradozik, 

az Miskolc javán fáradozik. – 
Egy jó ügyért érdemes össze-
fogni – hangoztatta.

Csöbör Katalin országgyűlé-
si képviselő, a jótékonysági est 
egyik fővédnöke kiemelte, a mai 
időkben fontos a felekezetek 
összetartása, az értékek melletti 

kitartás, a lokálpatrióták össze-
fogása. – Ha sokan össze tudunk 
fogni, nagy dolgokra lehetünk 
képesek; olyanokra, amikre 
unokáink is büszkék lehetnek 
– hangoztatta, kérve egyúttal a 
miskolci polgárságot a közada-
kozásban való részvételre.

Pfliegler Péter alpolgármes-
ter, az est másik fővédnöke ar-
ról szólt, hogy az Avas és an-
nak református temploma egy 
olyan kincs, ami nincs máshol. 

– Jó érzéssel tölt el, hogy ilyen 
sok miskolci áll egy az ügy 
mellé, olyanok is, akik most 
csak lélekben vannak velünk. 
Az Avas kincsünk, ezt meg-
őrizni kötelességünk, a temp-
lomot felújítani pedig felelős-
ségünk – emelte ki.

A mostani templomrekonst-
rukció nem merül ki a 30-40 
évente esedékes zsindelycse-
rével. Az egyházközség kon-
zorciumi partnere Miskolc vá-

rosának abban a pályázatban, 
amelyen bruttó 212 millió fo-
rint turisztikai forráshoz ju-
tottak. Ebből bruttó 183 millió 
forintot fordíthatnak az építés-
re és ezt az összeget egészíti ki 
10 millió forinttal a Tiszánin-
neni Református Egyházkerü-
let, hogy a pályázatban előírt 
minimális műszaki tartalmat 
elérjék. Ez magában foglalja a 
tető felújítását, az ereszcsator-
nák helyreállítását, a legszük-
ségesebb külső statikai javítá-
sokat, valamint a tetőszerkezet 
megtekintéséhez szükséges 
belső lépcső kialakítását.

A pályázat ellenben nem tar-
talmazza – a legszükségesebb 
vakolatjavításokon kívüli – bel-

ső munkákat, a csapadékvíz 
elvezetését, a balesetveszélyes 
külső lépcsősorok helyreállí-
tását, valamint az elektromos 
rendszer felújítását. A közada-
kozásból elsősorban a legfonto-
sabb belső munkákat szeretnék 
elvégeztetni. Az építési munká-
kat várhatóan 2019 májusában 
kezdik és ez év végén zárják le.

A jótékonysági esten fellé-
pett a Miskolc Dixieland Band, 
a Reményi Ede Kamarazene-
kar és a Miskolc-Diósgyőri 
Református Általános Iskola 
énekkara, összesen 800 ezer fo-
rint gyűlt össze. A közadakozás 
folytatódik: legközelebb a Bo-
rangoláson járulhatunk hozzá 
a munkákhoz.

Egy jó ügyért fogott össze a miskolci polgárság

A Miskolc Televízió Hívő-
Szó című műsorában május 
5-én 17 órai kezdettel a bel-
városi evangélikus templom-
ból közvetítenek istentisz-
teletet. Igét hirdet: Sándor 
Frigyes evangélikus lelkész.

Szombaton, 4-én 10 óra-
kor a minorita templomban 
lesz a Fráter György Katoli-
kus Gimná-
zium diákjai-
nak ballagása. 
Május 5-e a 
hivatások va-
sárnapja, papi 
és szerzetesi 
hivatásokért 
imádkozunk. 
Ezen a vasár-
napon, a 11 
órai szentmi-
sén ünnep-
lik a hámo-
ri templom 
Szent Flóri-
án búcsúját. 
Ug y an c s a k 
ezen a na-
pon 16 órá-
tól mocorgós 
s z e nt m i s é t 
mutatnak be az Avas-déli Ige 
templomának kápolnájában 
a kisgyermekes családoknak, 
este pedig a minorita temp-
lomban rendezik meg 19.15 
perctől a kamarakórus-fesz-
tivál záró hangversenyét.

A Miskolc-Diósgyőr-Vas-
gyári Református Egy-
házközség vasárnap déle-
lőtt 10 órai istentiszteletén 
igét hirdet Antal Mariann. 
Ugyanekkor gyermek isten-
tisztelet is lesz. 

A Miskolc-Tetemvári Re-
formátus Egyházközség Se-
nior bibliaóráját szerdánként 
délelőtt 10 órától tartják. A 
Kálvin Kör nyugdíjasainak 
alkalmai csütörtökönként 
délelőtt fél 10-től kezdőd-
nek a Deszkatemplom mel-

letti gyülekezeti teremben. 
Ugyancsak ezen a napon 
délután 5 órától istentisztele-
tet tartanak. 

A Fejlődő Tanítványok, 
vagyis FeTa bibliakör húszas 
évei végén vagy harmincas 
éveiben járó korosztálya csü-
törtökön este 6 órakor talál-
kozik egymással a gyülekezeti 

teremben. A parókiai ifite-
remben gyűlnek össze a Haj-
nal kurzus résztvevői, akik 
péntekenként este 6 órakor 
váltják egymást a Kövess en-
gem negyvenöt év feletti köré-
vel, egyik héten egyik csoport, 
míg a következő héten a má-
sik csoport jár a bibliaórákra. 
Az Ifikör időpontja 4 óráról 
6-ra változott, ezt a programot 
szintén a parókiai ifiteremben 
rendezik. 

A legkisebbeket édesany-
jukkal vagy nagymamájuk-
kal pénteken délelőtt 11 órá-
tól várják a Deszkatemplom 
melletti gyülekezeti terembe. 
A vasárnap délelőtt 11 órakor 
kezdődő istentiszteleten 12-én 
úrvacsoraosztás lesz a belvá-
rosi evangélikus templomban.

EGYHÁZI HÍREK
Hálaadó istentiszteletet 
tartottak vasárnap a Desz-
katemplom felszentelésének 
huszadik évfordulója alkal-
mából. Igehirdetéssel Ben-
ke György és Fehér Norbert 
szolgált, előadást tartott 
Kádár Péterné.

A Deszkatemplom külső 
megjelenésében és belső ki-
alakításában is erdélyi építé-
szeti elemek, motívumok do-

minálnak. A jelenlegi épület 
1999-ben épült az előző má-
solataként, amelynek tervező-
je Szeghalmy Bálint, Miskolc 
főépítésze volt.

A mai templom helyén már 
három fatemplom állt ez-
előtt, az első 1637-ben épült. 

Amikor annak az állapota 
nagyon leromlott, 1724-ben 
újat emeltek a helyére. En-
nek a második templomnak 

az újjáépítésében elévülhe-
tetlen érdemei vannak Bató 
István gazdag miskolci ke-
reskedőnek, aki 1874-ben 
saját pénzén újíttatta fel, és 
végrendeletében alapítványt 
is létrehozott a templom cél-
jaira. A felújítás ellenére a 20. 
század elején már ez a temp-
lom is menthetetlenné vált, 
ezért lebontották, és Szeghal-
my Bálint tervei szerint új, 
monumentális, és az erdélyi, 

szatmári népi építészet for-
mavilágát megjelenítő temp-
lomot építettek.

A templomot 1938. szep-
tember 19-én avatták fel. A 
Deszkatemplomot 1997-ben 
felgyújtották és a mai épület – 
az eredeti formavilágát meg-
tartva – közadakozásból és ál-
lami támogatásból épült újjá 
Puskás Péter tervei szerint, Si-
mon Gábor építész vezetésével, 
és 1999. május 2-án avatták fel.

Húszéves az újjáépített Deszkatemplom

Miskolci Napló10 Hitélet

Kelemen Didákra emlékeztek
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OLVASÓINK  
KÉRDEZTÉK
A felsőzsolcai lakosok miért kapnak két számlát a víz-
fogyasztásukról?
l  Felsőzsolcán a víz és szennyvíz szolgáltatást, 

korábbi hatósági döntés alapján két víziközmű 
szolgáltató cég biztosítja. Az ivóvizet az Észak-ma-
gyarországi Regionális Vízmű Zrt. ( ÉRV) szolgáltat-
ja, míg a szennyvízelvezetést a MIVÍZ Miskolci Víz-
mű Kft. végzi. Ezért kap a lakosság két számlát.

Miért nem egyszerre érkeznek a számlák?
l  A vízórák leolvasását az vízszolgáltató ÉRV Zrt. végzi 

havi rendszerességgel, ezen adatok alapján készül-
nek a víz számlák. A MIVÍZ Kft. az ÉRV Zrt. által át-
adott leolvasási adatok alapján készíti szennyvízel-
vezetés számláit. Ez az oka annak, hogy a számlák 
nem egyszerre érkeznek a fogyasztókhoz.

Hol kell reklamálni, ha nem kapunk számlát?
l  Tekintettel arra, hogy a mérőórák leolvasását az 

ÉRV Zrt. végzi, ezért javasoljuk az ÉRV Zrt. ügyfél-
szolgálatát keresni, amennyiben nem érkezett 
számla. ugyfelszolgalat@ervzrt.hu 

Tulajdonos változás esetén mi a teendő?
l  A tulajdonosváltozást mindkét szolgáltatónál be 

kell jelenteni, csak ebben az esetben garantált a 
számlázás folytonossága mind az ivóvíz, mind a 
szennyvíz szolgáltatás tekintetében.

A változások bejelenthetőek: 
Az ÉRV Zrt.-nél: ugyfelszolgalat@ervzrt.hu
A MIVÍZ Kft.-nél: ugyfelszolgalat@miviz.hu 

TEMATIKUS MISKOLCI SÉTÁK
Mi köze van egy házassági évfordulónak az avasi templom 
harangjátékához? Hol találhatók a csókváltó padok? Honnan 
származtak Munkácsy kavicsai? Ki volt a kolerajárvány egyik 
legelső, híres áldozata?

A szombati sétákon sok más érdekességgel együtt választ kap-
hatnak kérdéseikre a „leg”-ek városáról, az ország egyik legrégibb 
településéről! A séták időpontjai június 15-tól, szombatonként:
2019. június 15. –  Felekezetről felekezetre – templomtornyok 

nyomában 
2019. június 29. – A Bató legenda emlékei
2019. július 6. –  EmlékMÁS – szobrok, emlékművek  

a belvárosban 
2019. július 27. – Avasi túra
2019. augusztus 31. – Legendák, titkok
2019. augusztus 3. –  Vízből bort (séta Miskolctapolcáról  

Görömbölyre) 
2019. szeptember 28.  –  Csordogáló – Lillafüredi séta  

a Szinva mentén 

Részvételi díj: 800 Ft/fő/alkalom + belépődíjak

A részleteiről érdeklődni: 
Tel.: 06 46 34 44 54,  Kolombusz Tours, Miskolc, Bató-ház

e-mail: kolombuszutazas@gmail.com

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

l  ERDÉLY GAZDAGON  
(5 nap/4 éj FP-val)  
2019. 08. 18-22.: 69.000 Ft/fő

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

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

l  AZ ISZTRIAI FÉLSZIGET  
GYÖNGYSZEMEI (3 nap/2 éj FP-val)  
2019. 09. 13-15.: 70.000 Ft/fő

l  KÖRMÖCBÁNYA, BAJMÓC, ZÓLYOM 
2019. 05. 25.: 7.900 Ft/fő

l  A DUNAKANYAR GYÖNGYSZEMEI 
2019. 06. 15.: 7.900 Ft/fő

TOVÁBBI TAVASZI AJÁNLATAINKRÓL  
ÉRDEKLŐDJÖN IRODÁNKBAN  

VAGY HONLAPUNKON!

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

WWW.KOLOMBUSZTOURS.HU

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

Az akció érvényes: 2019. 05. 04-tól 2019. 05. 10-ig 
5 Liter Héra prémium beltéri színes falfesték 
vásárlása esetén pólót adunk ajándékba.
Héra Prémium, 1 l 1999 Ft
Héra Prémium, 2,5 l 4799 Ft
Héra Prémium, 5 l 8399 Ft
Héra fehér, beltéri falfesték, 15 l 7299 Ft
Diszperzit mennyezet-falfesték, 14 l 4399 Ft
Trikolor sf. zománcfesték alapozó és fedőfesték egyben,  
   0,75 l, 2932 Ft/l 2199 Ft
Széria Glett 20 kg, 210 Ft/kg 4199 Ft
Ruhaszárító állványos  3199 Ft
Viaszos vászon asztalterítő 140cm széles  859 Ft/fm

Virágföldek, virágládák, virágtápok, cserepek, kaspók
művirágok széles választékban érkeztek.

Öntapadós szúnyoghálók minden méretben kaphatók.

Pezseg az ingatlanpiac Magyarországon, Miskolc 
belvárosában pedig irodát nyitott kedden az egyik 
vezető bankintézetének stratégiai partnere, Airizer 
Csaba és Airizer Csabáné. Az irodában szakértő tájé-
koztatást és támogatást kapnak az ügyfelek az in-
gatlan-adásvétel teljes folyamatában.

 
„Szívesen állunk az ügyfelek rendelkezésére”

A Kazinczy utcára nyíló OTP Ingatlanpont és OTP Pénz-
ügyi Pont iroda megnyitó ünnepségén Airizer Csabáné el-
mondta, a miskolciakat és a megyében élőket ingatlan- il-
letve pénzügyekben is hasznos tanácsokkal tudják segíteni. 
De az országos lefedettségű rendszerüknek köszönhetően 
akár Budapesten, Szegeden is tudnak ingatlant vásárolni, il-
letve értékesíteni az ügyfelek. Az OTP Ingatlanpont vezető 
értékesítési tanácsadója, a pénzügyi pont értékesítési veze-
tője hozzátette, az is céljuk, hogy munkahelyeket teremtse-
nek. – Szeretnénk, ha további munkatársak csatlakoznának 
hozzánk; jelenleg tizenketten vagyunk, de a létszámot akár 
meg is tudjuk duplázni – mutatott rá.

Elmondta azt is, hogy egyelőre ingatlan és pénzügyi, ké-
sőbb pedig biztosításközvetítéssel is foglalkoznak majd. – A 
babaváró program, a falusi csok, illetve a támogatott kor-
mányzati hitelek további bővülést hoznak az ingatlanpia-
con. Bízunk tehát abban, hogy egyre több ügyfél talál meg 
minket, nagyon szívesen állunk a rendelkezésükre itt, Mis-
kolc belvárosának szívében – tette hozzá.

 
Miben más, mint a többi ingatlanközvetítő?

Az OTP Ingatlanpont Magyarországon egyedülálló mó-
don ötvözi az ingatlan- és banki szakértelmet. Az első pil-
lanattól kezdve a szerződés aláírásáig szakértő partner-

ként állnak ügyfeleik mellett, és nyújtanak támogatást az 
ingatlan-adásvétel teljes folyamatában. Minden lakáscélú 
finanszírozási formára kedvezményes megoldást kínálnak, 
legyen szó lakáshitelről, lakástakarékról vagy lakásbiztosí-
tásról. Akár az ármeghatározásnál, a vevőkezelésnél, a kép-
viseletnél, akár a banki háttér esetében naprakész piacisme-
rettel rendelkező, tapasztalt kollégák sietnek az ügyfelek 
segítségére az ingatlaneladás minden pontján.

 
Munkahelyeket is teremtenek

– Az Északkelet-magyarországi régióba mindig jó jönni, 
mert ez a „legek” régiója – ezt már Köntös Péter, a Pénz-
ügyi Pont vezérigazgatója mondta. – Itt teljesítenek a mun-
katársak a legjobban, itt vannak a legtöbben, és ha valami 
változás van a cég életében, akkor mindig itt teszik meg a 
legelső lépéseket. Ez a legnagyobb és legszebb irodánk, 
amit az elmúlt hónapokban megnyitottunk, ahol az ideá-
lis ingatlan megtalálásában, pénzügyekben is segítenek a 
szakemberek.

Hartlieb Balázs, az OTP Ingatlanpont Kft. ügyvezető igaz-
gatója szintén örömét fejezte ki az új iroda megnyitása kap-
csán. Kiemelte: az eddigi jó partneri kapcsolatot folytatva 
tovább kívánják bővíteni az iroda létszámát, ehhez minden 
támogatást megadnak. – Az együttműködésünk még sike-
resebb lehet a jövőben – hangoztatta.

Hubay György országgyűlési képviselő kiemelte, az or-
szág egyik legnagyobb és legkeresettebb pénzintézetének 
stratégiai partnere nyitott most új irodát Miskolcon, ahol 
amellett, hogy segítséget nyújtanak az ingatlanvásárlásnál 
és a pénzügyekben, munkahelyeket is teremtenek a város-
ban. – Gratulálok az irodához, ha a továbbiakban is tudunk 
valamiben segíteni, állunk a rendelkezésükre – tette hozzá.

OTP Ingatlanpont és OTP pénzügyi pont 
nyílt a miskolci belváros szívében
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FELVÁSÁRLÁS!  
Pannónia Hotel  

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

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

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

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

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

POROSZKAI ÉTTEREM-PIZZÉRIA
Miskolctól csak 16 kilométerre

Rendezvények lebonyolítása akár 100 fős különtermeinkben
www.poroszkai.hu

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

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

Apróhirdetés
Nem italozó, önállóan dolgozni tudó ácsot és ko-
rábban ács mellett dolgozó segédmunkást keresek 
Miskolc és környékére, nem csak tetőn végzendő 
munkákra. Tel.: 06-20/460-6775.

Általános- és középiskolások korrepetálását vál-
lalom humán tárgyakból, földrajzból, németből, 
biológiából, kicsiknek angolból is. Nagyon kedvező 
áron házhoz megyek.Tel.: 06-20/256-7949

Miskolci panellakásban használt galé ria–fekhely 
eladó! Alapterület: 220x160 cm. Nyerjen helyet 
ágya felemelésével! Telefon: 70/527-0646

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

Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 65 900 Ft-tól, to-
vábbá nyílászárók (műanyag, fa, alumínium), ga-
rázskapuk cseréje óriási kedvezménnyel, teljeskörű 
árnyékolástechnikával. Tel./fax: 46/402-292, mobil: 
30/336-5528, web: www.aluport.hupont.hu, bemu-

tatóterem: 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)! Korlátozott 
mennyiségben kapható a színház mellett lévő An-
tikváriumban. 3525 Miskolc, Déryné u. 2.  

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

Időpont: 2019. május 8. (szerda) 9.00-12.00 óráig
Helyszín: Görgey-ház (3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 4.)

Álláslehetőségek fizikai és szellemi pozíciókra. 
Segítség az önéletrajzírásban. 

Tanácsadás interjúra történő felkészülésben.
Több kiállítóval való találkozás lehetősége. 

Önéletrajzot hozz magaddal, mellyel nyereményjátékunkon is részt vehetsz!

Kiállítók: 
•  Shinwa Magyarország Precíziós Kft.
• TS Hungaria Kft.
• Callfactory Kft.
• Unio Coop Zrt.
• Miskolc Holding Zrt.

Miskolc Megyei Jogú Város Foglalkoztatási Paktum Programja 
(TOP-6.8.2-15-MI1-2016-00001)

ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELŐ ZRT.

A Miskolc Csoport tagja

MiskolcHolding



A történelmi Diósgyőrt Mis-
kolccal kelet-nyugati irány-
ban összekötő Győri kapu 
egyike azoknak a középkor-
ban kialakult országutak-
nak, amely nevében még ma 
is őrzi egykori rendeltetését. 

A Csabai és a Szentpéteri, 
majd a később kialakult Zsol-
cai kapuval kiegészülve ma-
napság is szépen kirajzolódik 
az az úthálózat, amelyen a négy 
égtáj felől meg lehet közelíteni 
a régi Miskolcot, annak is köz-
pontját, az egykori Piac utcát. 

Amíg a régi Miskolcot ma 
már belvárosnak, a Piac utcát 
pedig Széchenyinek nevezzük, 

a Győri kapu – társaihoz hason-
lóan – kiállta a sűrű névváltoz-
tatásokkal teli idők próbáját. De 
az elmúlt évszázadok, évtizedek 
változásai természetszerűleg 
hagytak nyomot ezen a környé-
ken is, így keresve sem találunk 

már középkori vámszedő kaput 
a tízemeletes panelek árnyéká-
ban. Ennek ellenére bőven van 
mire emlékezni a Gyula utca 
környékén, ezért is üdvözölendő 
a kezdeményezés, amit a Győri 
kapu – Kapuzörgetők nevű cso-
portosulás hívott életre, hogy 
különböző tematikus rendezvé-
nyek keretében emléket állítson 
a környék kultikus helyeinek. 

Képzeljük el, hogy a Hu-
nyadi utcáról kiérve elindu-
lunk Diósgyőr felé, utunkat 
két oldalt kertes családi házak, 
madárcsicsergés és különbö-
ző színekben pompázó rózsa-
bokrok kísérik. Ebbe az idill-
be csupán a semmiből előtűnő, 
„házalakú száguldó szörnye-
tegként” is sokáig nevezett vil-
lamos zavar be, amelyet ekko-
riban előszeretettel használtak 
a fiatalok „tujázásra”. A jármű 
ütközőjéről való leugrálásból 
sportot űztek a gyerekek, az 
egyre gyakrabban megismét-
lődő jelenetet értetlenkedve 
nézték idősebb társaik az egy-
kori Sztálin úton, egy korsó sör 
társaságában. A miskolci ró-
zsavonalnak ugyanis fontos ál-
lomása lett az 1959. május 23-
án megnyílt Rózsakert söröző. 
A nevéhez és környezetéhez 
illeszkedő, rózsalugasos kert-
helyiségében színes napernyők 
és székek, „táncplatz” várta a 
szórakozni vágyókat. A Mis-
kolci Vendéglátóipari Vállalat 
üzemeltetésében lévő, unikális 
söröző a szó szoros értelmében 
vált üde színfoltjává a Győri 
kapunak. Vendégkörét legin-

kább a helyi munkásszálló la-
kói, a környékbeli gyárak, üze-
mek munkásai 
és azok család-
jai adták, de 
nyugodt szív-
vel betértek 
ide fiatal párok 
is, akik roman-
tikára és ze-
nére vágytak. 
Abban pedig 
nem is volt hiány. A leginkább 
jazz alapú tánczenét játszó for-
mációk ritmikus dallamaira 
szinte azonnal táncra perdült 
mindenki, aki éppen nem a vá-
rosszerte híres halászlevet ka-
nalazgatta. Olyannyira rendes 
hely volt ez, hogy táncpartnert 
lekérni is csak asztaltól lehe-
tett, elkerülve ezzel az esetleges 
konfliktusokat. 

A Rózsakert óriási sikerként 
számolt be egyik dalestjéről, 
ahol Rónai Egon konferálásá-
ban fellépett Margaretta Petro-
va, a Moszkvai Operettszínház 
művésznője, valamint Koloss 
Margit táncdalénekesnő is, így 
ezt az estet újra megrendezték, 
de megesett az is, hogy Aradsz-
ky László koncertjén „a fákon is 

ültek az embe-
rek”. Ugyan-
így nagy nép-
szerűségnek 
örvendtek az 

Ilona-bálok, vagy a családosok-
nak szervezett, bábszínházzal 
egybekötött fagylaltdélutánok. 

A söröző életében kiemelt 
fontosságú nap volt május else-
je, hiszen időszakos nyitvatar-
tású szórakozóhelyként ezen a 
napon nyitott meg, így máris 
a majálissal, a sör-, a virsli- és a 
kolbászfogyasztás próbatételé-
vel kezdődött az évad. 1962-ben 
azonban különleges esemény-
ként számolt be egy újságíró ar-
ról, hogy a munka ünnepén a 
szeles időjárás miatt vajmi kevés 
sör fogyott, ellenben kolbászból 
és virsliből több mint 50 mázsa 
az előző évi 8 mázsához képest. 

Így teltek a nyarak a Győri 
kapuban egészen addig, amíg 
a környéket is elérte az 1960-

1970-es évek városrendezé-
se. 1969-tól 1973-ig több mint 
3000 lakásból álló lakótelep 
épült a Győri kapuban, gyö-
keresen átalakítva ezzel a vá-
rosrész arculatát. Szépen las-
san eltűnt a családi házak nagy 
része, ezzel együtt a szanálás 
sorsára jutott a Rózsakert is, 
amely nyomtalanul adta át a 
helyét az utókornak. Egészen 
mostanáig, hiszen a környéken 
élő „kapuzörgetők” felhívásá-
ra egykori dolgozók, zenészek 
és vendégek elevenítették fel 
megkopott emlékeiket a Ró-
zsakertől, így a fiatalabb kor-
osztály is képet kaphatott an-
nak hangulatáról, majd az 
esemény legemelkedettebb 
pillanataként a résztvevők egy 
szál rózsát ültettek el a „tánc-
platz”, tágabb vonatkozásban 
az egykori rózsavonal mentén.  

NAGY ATTILA 
TÖRTÉNÉSZ

Fejezetek a miskolci vendéglátás történetéből (11. rész)

RÓZSAVONAL A GYŐRI KAPUBAN
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Megyei történelem vetél-
kedőt rendezett A kurucok 
földjén Rákóczi nyomá-
ban címmel kedden az Új 
Nemzedék Központ Mis-
kolcon, a megyeháza dísz-
termében. 

Nyolc középiskolás csapat 
adott számot felkészültségéről. 
A vetélkedőn részt vett és kö-
szöntőt mondott Török Dezső, 
a megyei közgyűlés elnöke.

A közgyűlés elnöke emlé-
keztetett megyénk és a Rá-
kóczi család sokrétű, generá-
ciókon át tartó kapcsolatára, 
külön kiemelten szólt II. Rá-
kóczi Ferenc életéről, mun-
kásságáról, amely révén a ma-
gyar történelem egyik jeles 
alakjává vált. A Rákóczi örök-
ség megismertetését, tovább-
adását fontosnak tartja a me-
gyei önkormányzat. Az ezzel 
kapcsolatos tevékenységükről 
is beszámolt Török Dezső.

A rendező szervezet ne-
vében Jakab Jácint, az ÚNK 
hálózati igazgatója köszöntő-
jében a rendhagyó történe-
lemóra lényegének a hagyo-
mányőrzést, a magyar kultúra 
és történelem megismerését, 
tovább adását tekinti, egyben 
megköszönte a verseny lebo-
nyolításához, megrendezésé-
hez nyújtott segítséget.

Tóth Tibor, Köröm polgár-
mestere, mint a Rákóczi Szö-

vetség vezetője bemutatta 
a szervezetet, amely közép-
pontjában a magyar kultú-
ra, történelmi hagyományok 
ápolása áll, kiemelten a hatá-
ron túli magyarság körében 
kifejtett tevékenység.

A beszédeket követően el-
kezdődött a verseny. A sok 
jó válasz, feladatmegoldás 
komoly kihívás elé állítot-
ta a zsűrit, amely munkájá-
ban történész és levéltáros is 
részt vett.

A Miskolci Balett táncjáté-
ka zárja a Miskolci Nem-
zeti Színház 2018-2019-es 
évadát. 

A Szentivánéji álom Barta 
Dóra rendezésében látható a 
Játékszínben. Shakespeare ta-
lán egyik legszókimondóbb és 
legszenvedélyesebb darabjá-
nak athéni erdejében négy pár 
bolyong egy különös nyárkö-
zépi éjszakán. Mindannyian 
keresnek valakit vagy valamit, 
hol egymást, hol önmagukat. 
Az ismert történetet ezúttal a 
tánc nyelvén fogalmazza újra 
az együttes, a maga érzéki nyel-
vén, az érzelmek legmélyebb 
bugyraiban, a tudatalatti és az 
álmok világában.

Barta Dóra szerint Shakes-
peare legérzékibb műve a Szen-
tivánéji álom. – Ez a darab sok 
mindent elmond a szerelem-
ről, a szerelmi vágyról.  A ko-
reográfia részben cselekmény-
követő, inkább a szereplők 
közti szituációkra koncentrá-
lok. Nem meseként gondolko-
dom erről a történetről, a kre-
ációban a lélektani bugyrokat 
igyekszünk feltárni. Azt gon-
dolom, akkor teljesedhet ki 

igazán ez a műfaj, akkor alkot-
hatunk szabadabban, ha nem 
ragadunk bele a cselekménybe, 
hanem megtaláljuk és átadjuk 
a nézőknek a tánc lényegét: egy 
érzéki pillanat átélhetőségét, 
vagy a szabad asszociáció le-
hetőségét. Nem a mesék erde-
jét keresem Shakespeare mű-
vében, hanem egy vérbő, belső 
labirintust – mondja a rende-
ző-koreográfus. A szereplők 
testi-lelki metamorfózisa, a ké-
tarcúság a másik fontos sajátos-
ság számára a műben, ami több 
módon, síkon is megjelenik az 
előadásban. – A kontrasztokat 
igyekszem kihangsúlyozni, fel-
fedezhető ez a karakterekben, a 
mozdulatokban és a zenében is. 
Egy Janus-arcú világot mutat 
ez a táncjáték, ahol a szépség-
ben egyszerre benne lehet akár 
a csúnyaság, a szendeség mö-
götti bujaság is. Minden alap-
vetően kettős, de hogy mikor 
fordul át valami belül, és hogy 
ezt mi okozza, ez számomra az 
igazán izgalmas kérdés ebben a 

műben. Ennek keresésére pe-
dig a tánc műfaja kifejezetten 
alkalmas – hangsúlyozza Bar-
ta Dóra.

A Miskolci Balett előadá-
sában nagyobb hangsúlyt kap 
Puck szerepe a történésekben, 
mint az eredeti darabban. Az ő 
kezében futnak össze a szálak, 
és önmaga szórakoztatására ke-
veri össze ezeket. Mohai Cintia 
jeleníti meg a figurát színpadon. 
– Puck csintalan, játékos kis 
manó, aki élvezetét leli abban, 
hogy végignézi, mi történik, ha 
valamibe belenyúl, valamit el-
ront, átformál. Játszik, annak 
tudatában, hogy bármit meg-
tehet, mindent irányíthat. Ezt a 
magabiztosságot kerestem leg-
tovább a karakterben – vallja be 
a táncművész.  – Mozdulatok-
ban az intenzitással, a kiélezett 
helyzetekkel és erős kontrasz-
tokkal tudom ezt érzékeltetni, a 
karakter megjelenítésében pe-
dig azon van a hangsúly, hogy a 
mozdulatok hozzák magukkal 
az érzeteket, érzelmeket, nem 
eljátsszuk, hanem érezzük, érez-
tetjük a figurákat. Nagyon izgal-
mas és sok kihívást rejtő moz-
dulatrendszer az, amivel Dóra 

dolgozik, rengeteget tanultunk 
tőle, és a nézők is egészen új ar-
cát láthatják a Miskolci Balett-
nek ebben az előadásban – ígéri 
Mohai Cintia.

Dragos Dániel, akit Demet-
riusként látunk az előadásban, 
elárulta, könnyen megtalálta 
saját magát ebben a szerepben. 
– Demetrius karakterét tartá-
sa és önuralma határozza meg, 
mozdulataiban is kimért, nyu-
godt. Alapvetően precíz és ma-
ximalista vagyok, mindent elő-
re megtervezek, és szeretem, ha 
így is történik. Bár fülig szerel-
mes, a visszautasítás fájdalma 
sem zökkenti ki, nem mutatja 
ki érzelmeit. De aztán, ahogy 
megszokhattuk az élettől, a sors 
mindig más útra terel minket. 
Hogy Demetriust miként vál-
toztatja meg, majd kiderül az 
előadásból – csigázza fel érdek-
lődésünket a táncművész. Az 
előadásról szólva még hozzá-
teszi, azzal, hogy az arc játéka 
nem kap hangsúlyt, csak a test 
nagyon kifinomult mozgása 
marad kifejezőeszközként. Ez a 
táncosok számára izgalmas ki-
hívás, a néző számára pedig kü-
lönleges színházi élményt ígér.

A kurucok földjén
Szentivánéji álom a Miskolci Balettől RÁKÓCZI NYOMÁBAN

SZERELEM, VÁGY, ÉRZÉKISÉG  
A TÁNCSZÍNPADON



Az immár 29 éves múltra visz-
szatekintő Budapest Klezmer 
Band előadásai rendkívüli 
élménnyé teszik a tradicioná-
lis zsidó zenét. Zenei átirato-
kat játszanak, amelyeket az 
együttes alapítója és vezetője, 
a munkácsi származású Jávori 
Ferenc Fegya komponál. Ezek 
a dallamok Közép-Kelet-Eu-
rópa azon területéről szár-
maznak, ahol a zsidó zenei 
kultúra egykor virágzó volt.

A Budapest Klezmer Band 
Európában és Amerikában 
egyaránt ismert és közkedvelt, 
újra és újra sokoldalúságáról 
tesz tanúbizonyságot. Fellép-
tek a Madách Színház, Kerényi 
Imre által rendezett Hegedűs a 
háztetőn című musicaljében, 
a Győri Balett és a Budapest 
Klezmer Band közös, Purim, 

avagy a sorsvetés című pro-
dukciójában, amelyben élőben 
adják elő Jávori Ferenc szerze-
ményét. 

Ezzel a produkcióval Hol-
landiában, New York-ban, New 
Jersey-ben, Szlovákiában, Né-
metországban, Finnország-
ban, Dániában, Svédország-
ban, Olaszországban turnézott 
a két együttes, mindenhol óri-
ási sikerrel. A Menyasszony-
tánc című saját 
klezmer-musi-
caljük az Ope-
rettszínházban 
6 éve folyama-
tosan teltház-
zal megy. Ját-
szották a Pécsi 
Nemzeti Színházban a Getto c. 
musical-drámát is.

A Budapest Klezmer Band 
megkísérelte a klezmer és a 

k l a s s z i k u s 
zene ötvözését 
is, művelve ez-
zel a rendkívül 
divatos zenei 

formát, a crossing-over-t.
A Budapest Klezmer Band 

muzsikusai: Jávori Ferenc 
Fegya – alapító, zenekarvezető, 

hangszerelő-zeneszerző – zon-
gora; Kohán István – klarinét; 
Gazda Bence – hegedű, ének; 
Nagy Anna – harmonika; Bar-
binek Gábor – harsona; Máthé 
László – nagybőgő; Végh Ba-
lázs – dob, ütőhangszerek. Az 
est vendége: Szinetár Dóra. A 
koncert 90 perc.

2019. május 4. | 18. hét | XVI. évfolyam 18. szám
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MOZIMŰSOR 
Művészetek Háza, URÁNIA-TEREM: 

Május 2. csütörtök-május 8. szerda, 

naponta 15:30 Manu a legsirályabb 

fecske | 17:30 Mia és a fehér oroszlán 

| 20:00 Amit nem akarsz tudni a 

szüleidről. Május 9. csütörtök – május 

15. szerda, naponta 15:30 Dumbo 

(kivéve május 11.) | 17:45 Pécsi szál | 

20:00 Két lépés távolság | május 11. 

14:00 Puccini - Turandot

Művészetek Háza, BÉKE ART-MOZI: 
Május 2. csütörtök-május 8. szerda, 

naponta, naponta 16:00 A művészet 

templomai: Firenze és az Uffizi képtár 

| 18:00 Manta Ray | 20:15 A vörös 

ügynök. Május 9. csütörtök – május 

15. szerda, naponta 16:00 A művészet 

templomai: Leonardo 500 | 18:00 

A Maria Callas-sztori | 20:15 Tied a 

világ | május 11. 14:00 Misa - Koncert 

Ukrajnában

CINEMA CITY: 
Május 2. csütörtök-május 8. szerda, 

naponta több időpontban – A gyászoló 

asszony átka | Bosszúállók: végjáték | 

Csodapark | Hotel Mumbai | Kedvencek 

temetője | Két lépés távolság | Manu 

a legsirályabb fecske | Mia és a fehér 

oroszlán | Miután | Shazam! 
CSODAMALOM BÁBSZÍNHÁZ:
Május 5. és 12. vasárnap  

10:30 Süsü legújabb kalandjai
KIÁLLÍTÁS:
Május 4. szombat 17:00 Látlelet – Bártfai 

László és Nagy Péter A. fotókiállítás 

megnyitója, Széchenyi István út 94.

Május 9. csütörtök 17:00 Máger Ágnes 

kiállításmegnyitó, Miskolci Galéria

17:30 Balogh Márta és Kassai Katalin 

kiálltásmegnyitója, Ady Endre 

Művelődési Ház

Május 10. péntek 10.00 Üdvözlet Miskolcról 

– képeslap-kiállítás, II. Rákóczi Ferenc 

Megyei és Városi Könyvtár

Május 11-ig, szombatig, keddtől szombatig, 

naponta 9:00-17:00 Gregovszki Gábor, 

Teátrum Pincehely Galéria
ELŐADÁS:
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

Május 6. hétfő-8. szerda, naponta 9:00-

13:00, Születés hete, Művészetek Háza

Május 7. kedd 14:00 Lakóhelyünk 

gyöngyszemei – irodalmi összeállítás, 

VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház

Május 9. csütörtök 18:00 Csernus: A 

boldogság hajszolása, Művészetek Háza

Május 10. péntek 14.00 Bócz Sándor 

Operabarátok Klubja, II. Rákóczi Ferenc 

Megyei és Városi Könyvtár

Május 12. vasárnap 10:00-16:00 Középkori 

betűvetés, Diósgyőri vár
HANGVERSENY:
Május 6. hétfő 19:00 Szezonbérlet, 

Művészetek Háza

Május 8. szerda 18:00 Belvárosi Zenei Esték, 

Zenepalota
KONCERT:
Május 4. szombat 20:00 P. Mobil, Gárdonyi 

Géza Művelődési Ház

21:00 Keep Floyding, Helynekem

Május 5. vasárnap 19:00 Szécsi Pál 

emlékkoncert Gergely Róbert 

előadásában, Művészetek Háza

Május 9. csütörtök-12. vasárnap MEN, 

Miskolci Egyetem

Május 10. péntek 19:00 Illés Klub Szörényi 

Leventével, Ady Endre Művelődési Ház

Május 12. vasárnap 19:00 Budapest 

Klezmer Band, Művészetek Háza
FOGLALKOZÁS:
Május 4. szombat 9:00-21:00 Gémeskút 

Társasjátékklub, József Attila Könyvtár

Május 11. szombat 9:00 Közlekedik a család – 

vetélkedő, Miskolci Autóház Kft. telephelyén 

(Lorántffy Zsuzsanna utca 30/a)

10:00-16:00 V. Könyvtári majális, II. Rákóczi 

Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
EGYÉB:
Május 4. szombat 17:00 Labdarúgó-

mérkőzés: DVTK-MOL VIDI FC, DVTK 

Stadion

Május 5. vasárnap 9:00-13:00 

Régiségvásár, Széchenyi utca

Május 9. csütörtök-11. szombat Borangolás, 

Történelmi Avas (Kifejtve cikkben)

Május 10. péntek 10:00 Vitorlásverseny, 

Hámori-tó

15:00 Stíluskurzus, Művészetek Háza
MOZGÁS:
Május 5. vasárnap Tavaszi töbörnéző 

(További információ: bfte.hu)

Május 6. hétfő 18:30 Pilates, Ady Endre 

Művelődési Ház

Május 7. kedd (és keddenként) 18:30 Hatha 

jóga, Ady Endre Művelődési Ház

Május 12. vasárnap Túra nem a 

leggyakrabban látogatott helyeken 

(További információ: bfte.hu)

Különleges élményt kínáló 
hangversennyel kezdődött 
meg pénteken a XXX. Mis-
kolci Nemzetközi Kamara-
kórus Fesztivál. 

A fesztivál három napja 
alatt a megye négy települé-
sén nyolc koncertet adnak az 
Olaszországból, Szlovákiából 
és termeszétesen Magyaror-
szág számos településéről ér-
kező kórusok.

Szombaton 11 órától a Ze-
nepalota Bartók termében a 
sátor aljaújhelyi Intervox Női 
Kar, a nyíregyházi Brillante 
Énekegyüttes, a tiszaújvárosi 

Énekszó Baráti Kör és a me-
zőkövesdi Szent László Kórus, 
míg 15 órától az Avasi Gimná-
zium és az Esterházy Össze-
vont Kórus, az Egressy Ifjúsági 

Vegyeskar, a Forrás Kamara-
kórus, a szardíniai Cantori 
della Resurrezione, valamint a 
Hassler Ének együttes, 19 órá-
tól pedig a Miskolci Egyetem 

Női kara, az eperjesi Chorus 
Via Musica, az olasz Tritonus 
és az „In Aeternum” Bartók 
Kórus lép fel. 

Vasárnap 19 órától a kórus-
fesztivál záróhangversenyének 
fő programja Franz Schubert 
G-dúr miséje lesz. Az előa-
dás szólistái Gelle Anikó Esz-
ter és Koleszár Ákos, a darabot 
előadják az „In Aeternum” Bar-
tók Kórus, a sárospataki Mű-
velődés Háza Kamarakórusa, a 
Cantori della Resurrezione és a 
Tritonus, valamint a Lavotta Já-
nos Kamarazenekar. (A kórus-
fesztivál részletes programja el-
érhető a minap.hu-n.)

Gasztronómiai időutazás-
ra invitálják az érdeklődő-
ket a Diósgyőri várba. 

A rendhagyó tárlatveze-
téssel egybekötött vacsorán 
a részvevők megismerked-
hetnek a középkori konyha 
remekeivel, megízlelhetik a 
hosszas kutatómunka után 
összeállított menüsort és 
mindezt a Bükki borvidék 
legkiválóbb nedűivel öblít-
hetik le. 

A vacsorát megelőzi a kü-
lönleges vártúra, melynek 
mottója: Így ittak ők - ré-
szegesek és bornemisszák 
a középkorban. A poharak-
ban a király legkedvesebb 
borai, melyeket Bűdi István 
borász személyesen mutat 
be. A nemes nedű élvezeté-
ről vendégeknek a séta köz-
ben sem kell lemondaniuk, 

a vár borásza gondoskodik 
róla, hogy senki pohara ne 
legyen üres.

Az egészestés gasztro-
program részeként bemu-
tatják a vár régésze, Lovász 
Emese középkori szakács-
könyvét, ezt követi a Bűdi 
borászat borkóstolója, és a 
rendhagyó tárlatvezetés a 
palota felső termeiben, ahol 
a vár népe mesél részege-
sekről és bornemisszákról, a 
hegy levének élvezetéről. A 
vacsorát a borozóban szol-
gálják fel, ahol borkóstolás 
közben középkori gasztro 
történeteket hallhatnak a 
részvevők. 

A gasztrokalandra jegyek 
korlátozott számban, kizá-
rólag elővételben érhetőek 
el május 15-ig. További in-
formációk a diosgyorivar.
hu-n. 

PROGRAMAJÁNLÓ

Koncertcsemegék a kórusfesztiválon

GASZTROKALANDOK  
A DIÓSGYŐRI VÁRBAN

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
Május 6. 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 ism. (építészeti magazin) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 Időjá-
rás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság

Május 7. 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 8. 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 Programpont 
(programajánló) 18:25 Gasztrokaland (gasztronómiai magazin) 18:40 Köztünk él-
nek ism. (portré) 19:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 
Programpont ism. (programajánló) 19:25 Generációk ism. (nyugdíjasok magazin-
ja) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. 
(programajánló) 20:25 Képújság

Május 9. 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 ism. (állatbarát magazin) 19:40 Gasztrokaland ism. (gasztronómiai 
magazin) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Program-
pont ism. (programajánló) 20:25 Képújság

Május 10. péntek: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismétlése 
15:00 Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Program-
pont (programajánló) 18:25 Egészségpercek ism. (egészségügyi magazin) 18:45 
Egészségére (egészségügyi magazin) 19:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 19:17 Időjá-
rás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 19:25 Szomszéd vár (turiszti-
kai magazin) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Program-
pont ism. (programajánló) 20:25 Képújság

 Május 11. szombat: 07:00 Az előző esti adás ismétlése 14:00 Képújság 18:00 Króni-
ka (heti hírösszefoglaló) 18:30 Testközelből ism. (szórakoztató-ismeretterjesztő ma-
gazin) 19:00 Krónika ism. (heti hírösszefoglaló) 19:30 Sportpercek ism. (sportmaga-
zin) 20:00 Krónika ism. (heti hírösszefoglaló) 20:25 Képújság

Május 12. vasárnap: 07:00 Az előző esti adás ismétlése 14:00 Képújság 17:00 Hívőszó 
(vallási magazin) 18:00 Miskolci Napló ism. (közéleti magazin) 18:30 Egészségper-
cek ism. (egészségügyi magazin) 18:50 Egészségére ism. (egészségügyi magazin) 
19:00 Promenád ism. (kulturális magazin) 19:30 Gasztrokaland ism. (gasztronómi-
ai magazin) 19:45 Kedvenceink ism. (állatbarát magazin) 20:00 Köztünk élnek ism. 
(portré) 20:15 Köztünk élnek ism. (portré) 20:30 Képújság

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

MÁJUS 6. HÉTFŐ 19:00 CY-
RANO, Szigligeti (Alap, 
Arany, Ezüst) bérlet (Az áp-
rilis 23-i elmaradt előadás 
pótelőadása.) Nagyszínház

MÁJUS 7. KEDD 19:00 CY-
RANO, Egyetemi bérlet, 
Nagyszínház

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

19:00 SZENTIVÁNÉJI 
ÁLOM, Játékszín

MÁJUS 8. SZERDA 14:00 JÁ-
NOS VITÉZ, Dömdödöm 
bérlet, Kamaraszínház

19:00 CYRANO, Lehár 
(Alap, Arany, Ezüst) bérlet, 
Nagyszínház

19:00 GÓLYAKALIFA, 
Játékszín

MÁJUS 9. CSÜTÖRTÖK 14:00 
JÁNOS VITÉZ, Pumukli 
bérlet, Kamaraszínház

19:00 HELLO, DOLLY! 
Nagyszínház

19:00 AGAVE, Játékszín
MÁJUS 10. PÉNTEK 14:00 

JÁNOS VITÉZ, Óperenciás 
bérlet, Kamaraszínház

19:00 CYRANO, Nagy-
színház

19:00 NEGYED, Játék-
szín

MÁJUS 11. SZOMBAT 11:00 
JÁNOS VITÉZ, Zerlina bér-
let, Kamaraszínház

17:00 A VELENCEI 
KALMÁR, Csiky (Arany, 
Ezüst) bérlet, Kamaraszín-
ház

19:00 CYRANO, Egressy 
(Alap, Arany, Ezüst) bérlet, 
Nagyszínház

19:00 SZENTIVÁNÉJI 
ÁLOM, Játékszín

SZÍNHÁZI MŰSOR
Május 4. –május 11.

Klezmervarázs a MüHá-ban

Időpont: május 12., vasár-
nap, 19.00
Helyszín: Művészetek Háza
További információk: 
http://muhamiskolc.hu

„Egy falat középkor”



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

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

MINDENKIT ÉRHET JOGESET

Elfogták a fiatal  
fosztogatókat 

A rendőrök a helyszín 
közelében hamar elfog-
ták azokat a fiatal férfia-
kat, akiket kifosztással gyanúsít a hatóság. A 23 és egy 25 éves 
csobádi férfiak április 30-án késő este Miskolcon, a Széchenyi 
utcában egy padon alvó férfitól elvették a pénztárcáját, majd el-
menekültek onnan. A lakossági bejelentést követően a járőrök a 
helyszín közelében azonosították, elfogták, majd a rendőrség-
re előállították a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan 
gyanúsítható férfiakat, ahol gyanúsítottként hallgatták ki őket 
a nyomozók.

Még a polgárőrparancsnokot is megverték 
Egy 15 éves férfi ellen emeltek vádat közfeladatot ellátó sze-

mély elleni erőszak bűntette, garázdaság és könnyű testi sér-
tés miatt. A férfi társával még 2016 májusában Abaújszántón 
bántalmazott egy férfit, több alkalommal ököllel arcul ütöt-
ték, amitől a földre került és nyolc napon belül gyógyuló hám-
horzsolásos sérüléseket szenvedett el. A sértett a cselekményt 
követően a településen megrendezett Ivó-napi rendezvényen a 
szolgálatot teljesítő rendőrjárőröket és a polgárőrparancsnokot 
értesítette a történtekről, akik megkezdték a támadók felkutatá-
sát, ami sikerrel járt. Az intézkedés közben azonban a rendőrök 
mellől a vádlott a pár méterrel odébb tartózkodó sértetthez 
és a mellette lévő polgárőrparancsnokhoz lépett, kezével ütő-
mozdulatokat téve. Amikor a vádlott közvetlenül a polgárőr-
parancsnokhoz ért, az felszólította, hogy álljon meg, azonban ő 
ököllel fejen ütötte, majd szintén ököllel a szemkörnyékén és az 
állán is megütötte. A polgárőrparancsnok a bántalmazás követ-
keztében az arc felduzzadásával járó nyolc napon belül gyógyu-
ló sérüléseket szenvedett el. Az ügyészség a vádlottal szemben 
próbára bocsátás intézkedést indítványozott, egyidejű pártfogó 
felügyelet elrendelésével, azzal, hogy magatartási szabályként 
írja elő a bíróság, hogy vegyen részt a pártfogó felügyelő által 
szervezett csoportos foglalkozáson.

Parfümöt akart lopni, 
rablás lett belőle

Letartóztatták azt a 
férfit, aki egy drogériából 
próbált több üveg parfü-

möt ellopni. A férfi három darab Police márkájú parfümöt vett 
magához és azokkal fizetés nélkül távozni akart. A biztonsági 
őr észrevette és a kifelé szaladó férfit távozását próbálta meg-
akadályozni, amikor az az egyik parfümmel fejen dobta. A 
biztonsági őr ettől megszédült, de továbbra is próbálta vissza-
tartani a gyanúsítottat, aki kiszabadult a fogásából és amikor 
kilépett az üzletből, a két parfümöt a földre dobta. A biztonsági 
őr még kétszer utolérte a férfit és próbálta visszatartani, végül 
azonban sikerült kiszabadítania magát és távozott a helyszínről. 
A biztonsági őrnek a dulakodás közben az egyik ujja eltört. A 
bíróság a legszigorúbb kényszerintézkedés elrendeléséről dön-
tött.

Vádemelés lett a családi viszály vége
Vádat emeltek egy 72 éves férfival szemben, aki válófélben 

lévő lányának férjével keveredett konfliktusba. Az idős férfi és 
vejének kapcsolata a fiatal házaspár válása miatt romlott meg. 
A helyzet olyannyira elmérgesedett, hogy a vádlott 2017 no-
vemberétől két hónapon át, több alkalommal megjelent a veje 
tiszaújvárosi lakásánál és rendszerint megfenyegette a sértettet, 
hogy megvereti, de ha kell, akkor ő maga veri vagy öli meg. A 
sértett magánindítványt terjesztett elő, az ügyészség előbb az 
eljárás feltételes ügyészi felfüggesztéséről döntött, mivel úgy 
ítélte meg, hogy ettől az elkövető magatartásának kedvező vál-
tozása várható. Az idős férfi azonban az ügyészség döntésével 
szemben panasszal élt, így elrendelték az eljárást folytatását és 
vádat is emeltek. Az ügyészség vádiratában a büntetlen előéletű 
férfival szemben tárgyalás mellőzésével, büntetővégzésben pró-
bára bocsátás intézkedés alkalmazására tett indítványt a Tisza-
újvárosi Járásbíróságnak.

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

HETI HOROSZKÓP

Kos (március 21 - április 20) Egy régi vita újraéled, esetleg a 
párja veti szemére egy régi bűnét. Kerülje a meddő lelkizést. A 
vita sok idejét rabolja el, ha hagyja magát belehergelni a véget 

nem érő beszélgetésekbe. 

Bika (április 21 - május 20) Szükségét érzi annak, hogy félrevo-
nuljon és magára zárja az ajtót. Amikor csak teheti, tegye ezt. Ha 
szívügyekben sikerülne végre önmagával harmonikus kapcsolat-

ba kerülnie, akkor már a világot is meg tudja hódítani. 

Ikrek (május 21 - június 21) Programjai miatt nem tud a közel-
múlt történéseivel foglalkozni. Le kellene zárnia a múltat ahhoz, 
hogy nyitott szívvel fogadhassa az érkező boldogságot. A változ-

tatáskor a kék színt tanácsos elkerülnie.  

Rák (június 22 - július 22) Élvezi, ha körülrajongják, de az az 
lesz az érzése, hogy a jóból is megárt a sok. Ha megpróbálja la-
zítani a kapcsolatait, akkor hálátlansággal vádolják. A boldogság 

záloga azonban sosem lehet a hála, csak a szerelem. 

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Újabb kiadásokra, sze-
rencsés otthoni változtatásokra kerülhet sor, a felfordulás pedig 
vitákat generálhat. Jó, ha tudja, ha most összevitatkozik a ked-

vesével, hetekbe telik, mire ismét helyreáll a béke. 

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Ha gondolkodás nélkül 
kritizál mindent és mindenkit, és még a párjának is visszavág, ak-
kor magára haragítja a világot, és mindezt csak azért, mert nem 

tudta kordában tartani a rosszabbik énjét.

Mérleg (szeptember 24 - október 23) A napokban intenzí-
vebb lesz a társasági élete, és ha még csak most keresi a párját, 
nehezen tud majd választani, mert egyszerre több jelölt is akad. 

Csak a szívére hallgasson, a megérzései nem hazudnak.  

Skorpió (október 24 - november 22) Most eredményesen in-
tézheti a családi ügyeit, bárkit meghódíthat, a régi kapcsolatába 
is új színt tud varázsolni. Az álmodozás tölti ki most a fantáziáját 

– friss élmény lévén most tele van tervekkel.  

Nyilas (november 23 - december 21) Az energiáját ne paza-
rolja arra, aki egyszer már becsapta. Az igazit a barátai körében 
kellene keresnie. Aki a barátságát adta előbb, és utána kínálja a 

szerelmet, biztos, hogy elfogadja olyannak, amilyen. 

Bak (december 22 - január 20) Fékezze lázadó gondolatait, 
még mielőtt egy kisebb baleset kényszerítené visszavonulásra. 
Könnyen kiszaladhat a száján olyasmi a párjával kapcsolatban, 

amit azonnal meg is bán, de már késő. 

Vízöntő (január 21 - február 19) Ha új „barátja” sorsát szeret-
né sínre tenni, ne a saját tapasztalataiból hozzon példát. Eredmé-
nyesen intézheti a szívügyeit ezekben a napokban: végére járhat 

egy szóbeszédnek, és tisztázhatja a félreértéseket. 

Halak (február 20 - március 20) Szomorúság nyomasztja, pe-
dig semmi oka rá. A boldogságért csak a kezét kellene kinyújta-
nia. Ha bizonytalan, hagyja, hogy meggyőzzék a tények. A szen-

vedélye legyőzi az óvatosságát, és elmegy a titkos randevúra.

FORRÓ NYOMON
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Miskolci városrészek
3

Négyrészes keresztrejtvény sorozatunkban ezút-
tal miskolci városrészek neveit rejtettük el. Kérjük 
megfejtéseiket a sorozat végén, együtt, egy le-
vélben vagy e-mailben küldjék el. Beküldési ha-
táridő: 2019. május 15. Szerkesztőségünk címe: 
3525 Miskolc, Kis-Hunyad utca 9. E-mail cím: 
info@mikom.hu. A helyes megfejtések beküldői 

között könyvjutalmat sorsolunk ki. Előző rejtvényünk helyes megfejtései: 
1. fonott kalács, 2.  főtt sonka, 3.  báránycomb, 4.  sárga túró. Nyertesek: Ko-
váčik Ilona (Rimaszombat), Szörényi Imre (Miskolc). Gratulálunk, nyere-
ményüket postán küldjük el.

A héten Miskolc oktatási intézményeiben is elköszönnek alma ma-
tereiktől a középiskolások. A ballagási ünnepségeket követően hétfőn 
megkezdődnek az érettségik. A témára visszatérünk a Miskolci Nap-
ló május 11-i számában.

Ballag már a vén diák

A hét fotója
MOCSÁRI LÁSZLÓ  
FELVÉTELE

Szent György napi csetepatéval, sárkánytűzzel és csillaglessel ünnepelték Szent György legendás alakját szombaton, a Di-
ósgyőri várban. A sárkányölő lovagok éjszakáján megidézték a végvári időket, s az is kiderült, mi az a „cáigház”, ki volt a 
palota legveszedelmesebb „sárkánya”, és vajon mit tesz a várkapitány, ha már nyolc éve nem kap zsoldot. A gyönyörű bükki 
naplemente után a vár termei ismét különleges megvilágítást kaptak, egy-egy helyiségben pedig a vár népe elevenítette fel 
a régi idők történeteit Szent György napja alkalmából. Este hét órától több program is párhuzamosan „futott” a vár felső 
várudvarán. Szent György legendáját a Diósgyőri Aranysarkantyús Lovagrend elevenítette fel egy látványos drámajáték 
keretében, de itt voltak az Egri Vitézlő Oskola legbátrabb vitézei is, valamint a sárkányok tüze is fellobbant a Vaga Banda 
tűzzsonglőrök bemutatóján. A várba érkező apródok elkészíthették saját sárkányukat, s a bátrabbak akár a „legfélelmete-
sebb fenevadakat” is kézbe vehették. De talált itt kedvére való mulatságot a szelídebb lelkületű népség is: a régi korok hang-
szerbemutatóival, táncmulatsággal várták őket, de az is kiderült, hogyan születnek a „mézes csodák” a mester keze alatt.

FOTÓS: JUHÁSZ ÁKOS

SÁRKÁNYÖLŐ LOVAGOK  
ÉJSZAKÁJA
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