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Miskolc Város Napja – önfeledt
szórakozás a belváros szívében
Miskolc város közgyűlése
1992-ben döntött úgy, hogy
az évben egy kitüntetett napot szentel a város közösségének. A választás május
11-re esett. Arra a napra,
amelyen a hiteles dokumentumok szerint 1909-ben
az akkori magyar király, I.
Ferenc József aláírásával hitelesítette Miskolc címeres
kiváltságlevelét.
Hagyomány, hogy Miskolc
Város Napján osztják ki a
Miskolci Nemzeti Színházban
rendezett díszközgyűlésen a
Miskolc Város díszpolgára címet, a Pro Urbe a városért kitüntető címeket és további elismeréseket. A díjak egy része
Miskolc híres szülötteinek és
más híres polgárainak nevét
viseli.
Koncertek, gasztronómiai
finomságok,
állatsimogató, különleges autócsodák és
számos családi program vár
azokra, akik május 11-én kilátogatnak a Szent István és az Erzsébet térre. A Miskolc Város Napja alkalmából
megrendezett eseménysorozaton a civil szervezetek mellett a helyi szolgáltatók is látványosságokkal készülnek, a
kisgyermekesek pedig idén is
IV. MISKOLCI CIVIL NAP
Május 11. szombat 13-17 óra
Erzsébet tér
Civil szervezetek bemutatkozása, kötetlen beszélgetések, önkéntességi lehetőségek, játszóházak, kézműves
foglalkozások, önismeret,
önfejlesztés és további változatos programok.
MISKOLC VÁROS NAPJA
Szent István téri színpad
14:00 Miskolci Mazsorett
Együttes
14:30 Jól Hangzik Kórus
15.00 K
 ovácsovics Fruzsina
gyermekkoncert
16:00 JAM FIX
17:30 Bíborszél
18:45 M
 iskolc Város Bora
– ünnepélyes eredményhirdetés és díjkiosztó
19:00 Veréb Tamás live
20:30 ÁLL-A-TOK
22:00 P
 addy and the Rats
Kísérő programok 14.0018.00-ig: Magyar Honvédség
toborzó nap, B.-A.-Z. Megyei
Önkormányzat Europe Direct Információs Központ:
logikai, ügyességi játékok,
ugrálóvár, bemutatkoznak
a Miskolc Holding tagvállalatai: MIHŐ Kft., MIREHU
Nonprofit Kft., MIVÍZ Kft.,
MVK Zrt., Miskolci Állatkert és Kultúrpark, MEAFC
kosárlabdázóinak bemutatója, Miskolci Tükörkép Közéleti Egyesület bemutatkozása, kezes-lábas játszóház,
21:00 a miskolci amatőrcsillagászok távcsöves bemutatót
tartanak (kedvező időjárás
esetén)

A kitüntetettek:
MISKOLC VÁROS
DÍSZPOLGÁRA
Dr. Károlyi Zsuzsánna, Máger Ágnes

PEDAGÓGIAI DÍJ
Dr. Gergelyné Dr. Kemény Katalin,
Majorosné Szabó Anita, Ábrám Tibor

PRO URBE
Bartók Plusz Operafesztivál csapata,
Dr. Lovász Emese, Fecske Csaba

„MISKOLC VÁROS
TURIZMUSÁÉRT” DÍJ
Hoitsy György

GÁLFFY IGNÁC
ÉLETMŰ-DÍJ
Nagy Alfréd

„AZ ÉV SPORTOLÓJA” DÍJ
Guzi Blanka, Hadik András, Miskolci
„Jégvirág” Korcsolya Klub

HERMAN OTTÓ
TUDOMÁNYOS DÍJ
Dr. h. c. Bárczy Pál és Bárczy Tamás

„MISKOLC VÁROS
SPORTJÁÉRT” DÍJ
Dr. Csótai József

SZEMERE BERTALAN
KÖZÉLETI DÍJ
V. Vincze Zoltán

„A CIVILEK
TÁMOGATÁSÁÉRT” DÍJ
Orosz Tamás

SZABÓ LŐRINC
IRODALMI DÍJ
Bereti Gábor

„AZ ÉV CIVIL
SZERVEZETE” DÍJ
Civil Összefogás Fórum Miskolci Szervezete

KONDOR BÉLA
KÉPZŐMŰVÉSZETI DÍJ
Seres László

bekapcsolódhatnak az Emeljünk magasba minél több gyereket! kihívásba.
A Szent István téri színpadon népszerű miskolci zenekarok és énekesek szórakoztatják majd a közönséget: itt
lesz Veréb Tamás, a Bíborszél,
a Jam Fix, az ÁLL-A-TOK és a
Paddy and the Rats is. Fellép a
Destination Drum dobcsapat,
valamint a Főnix Tűzzsonglőr Csoport is. Az Erzsébet
téren a miskolci civil szervezetek várják az érdeklődőket

játszóházzal, kézműves foglalkozásokkal, önkéntességi
lehetőségekkel és kötetlen beszélgetéssel.
A Miskolc Holding tagvállalatok jóvoltából a kicsik kipróbálhatják hogyan működik
a kukás autó, részt vehetnek
egy különleges városnézésen
egy veterán autóbusszal, gumicukrot készíthetnek, de lesz
állatsimogató is a gyermekek
örömére.
A kezes-lábas játszóházban
igazi kihívások elé állítják

majd az apróságokat és szüleiket egyaránt. Milyen játék
a Szívd fel bringám? És a billeGolyó? Szombaton kiderül!
Különleges járgányok is várják vezetőjüket: az utcaseprő
tricikli, a körbringa és a szelektív daru. A Magyar Honvédség toborzó napján megnézhetnek egy berendezett
katonai hálókörletet, kipróbálhatják a repülőgép-szimulátort és lesz lézerpuska-lövészet. A programokon a
részvétel ingyenes.

KÉPESLAPOKON KÖSZÖN
VISSZA A VÁROS MÚLTJA

REMÉNYI EDE ZENEI DÍJ
Lőkös Dániel
DÉRYNÉ SZÍNHÁZI DÍJ
Veréb Tamás
MISKOLC VÁROS
ÉPÍTÉSZETI ALKOTÓI DÍJ
Eperjesi Szabolcs
BIZONY ÁKOS
KITÜNTETŐ JOGI DÍJ
Dr. Sömjéni Éva
BENKŐ SÁMUEL DÍJ
Varholik Dávid, Dr. Grenda Andor

PRO MINORITATE DÍJ
Együtt Veled Keresztény Alapokon
Országos Egyesület
NÍVÓDÍJ
Miskolci Illés EmlékZenekar, Herman
Ottó Gimnázium nevelőtestülete és
diákközössége, Ráczkevyné Dávid Ildikó, Gönczi Gyula, Szemes Antal, Varga
Sándor Lászlóné, Prion Gábor, Cserei
Lászlóné
AZ EGYETEMÉRT
– A VÁROSÉRT DÍJ
Hernádi Zsolt
SZENTPÁLI ISTVÁN
KAMARAI DÍJ
Kovács J. Attila

Miskolc aranykora kiállításon

Régi képeslapokból nyílt kiállítás a megyei könyvtárban Miskolc
törvényhatósági jogú várossá nyilvánításának 110. évfordulója alkalmából.
Lillafüredet, a kis Velencét, Diósgyőrt és számost más kultikus miskolci helyet is bemutat a II. Rákóczi
Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
legújabb kiállítása. Ezúttal azonban
nem a jelenről tudhatnak meg többet az érdeklődők, a város napjához
kapcsolódó tárlat ugyanis a múltba
kalauzol és képeslapokon meséli el a
110 éves Miskolc történetét.
A régi, miskolci képeslapok nosztalgiára késztetik az érdeklődőket,
de emellett bemutatják azt is, milyen volt a város az 1900-as években.
A tárlat megnyitóján Nagy Réka polgármesteri biztos elmondta, a képeslapok nem csupán az épített környezetet, hanem az embereket, az
egykori miskolci polgárság életét is
bemutatják. A ma embere számára
pedig fontos emlékezni.
– Visszapillantunk történelmünkre és mértéket veszünk az elmúlt időkben történtek óta nyomon
követhető változásokról. Bizonyos
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szempontból úgy teszünk most,
mint az 1934-es Miskolci Hét rendezői. Ők akkor a várostörténeti jelentőségű esemény negyed évszázados
évfordulóján készítettek számvetést városunk értékeiről – fogalmazott Nagy Réka. A mostani Miskolc
hét az egykori szellemiségét követve
idézi fel Miskolc múltját, értékeit és
ma élő hagyományait is.
A II. Rákóczi Ferenc Megyei és
Városi Könyvtár képeslapgyűjteménye több mint nyolc ezer darabból
áll, ezért nem volt könnyű feladat
kiválogatni, hogy mi kerüljön be a
kiállításba. Igyekeztek azonban úgy
reprezentálni a várost, hogy annak
minden részéről kerüljenek be képeslapok a tárlatba – mondta el Prokai Margit, az intézmény igazgatója.
A kiállított képeslapokból kiadvány is készül. A több részes kötetgyűjtemény első része a napokban
meg is jelenik, Lillafüred, szívélyes
üdvözlettel címmel.

„A Miskolci polgár ünnepe” címmel nyílt kiállítás a polgármesteri
hivatal aulájában csütörtökön. A
Herman Ottó Múzeum tárlata május
20-áig látogatható.
Miskolc 1909-ben, 110 évvel ezelőtt
a törvényhatósági jogú városi cím és az
új városcímer elnyerésével elszakadt a
vármegyétől, önállósult. A negyedszázados jubileum alkalmával az akkori
városvezetők egy különleges rendezvénysorozattal emlékeztek meg a város
történetében kiemelkedő jelentőséggel
bíró dátumról. 1934-ben került megrendezésre az első Miskolci Hét, a miskolci polgár ünnepe. Az idei városnap
alkalmával a 120 éves Herman Ottó
Múzeum ennek szellemiségében szervezi meg ünnepi programsorozatát.
„A Miskolci polgár ünnepe” című
kiállítást Kiss János alpolgármester
nyitotta meg. – Minden évben, amikor Miskolcon május 11-éhez közeledünk, felidézzük az apropót, miszerint
az 1907. évi LI. törvénycikk alapján
1909. január 1-jével Miskolc törvényhatósági jogú város lett, és 1909. május 11-én a királyi aláírás is rákerült az
adománylevélre. Ma már kézenfekvőnek és természetesnek tűnik, hogy egy

nagyváros ebbe a jogi státuszba kerül,
azonban ezt korántsem volt olyan egyszerű kivívni – fogalmazott Kiss János.
– Nem volt egyszerű, mert az 1886. évi
XXI. törvénycikk a történelmi Magyarország területén mindössze huszonnégy városnak adományozta ezt
a címet és azt követően a trianoni békeszerződésig csupán Miskolc szerzett
törvényhatósági jogot. Ez azt mutatja,
hogy jó száz évvel ezelőtt a miskolci
polgárok az ország legtehetségesebbjei között voltak és a legnagyobb sebességgel zárkóztatták fel Miskolcot
a vezető magyar nagyvárosok közé.
Ők vetették meg Miskolc alapjait, az
ő munkájuk tette lehetővé, hogy ma
ismét egy nagyszabású, 2030-ig tartó
fejlődési pályát tervezhessünk. Akkoriban a kereskedelem, a könnyűipar és
az élelmiszeripar dominált, ma pedig
a járműipar, a gyógyszeripar és immáron a légi ipar húzza magával a város
gazdaságát. A cél azonban nem változott: Miskolcot Magyarország meghatározó városává emelni, erős, büszke,
jómódú polgáraival. Kívánom, hogy
ezen az úton adjon mindenkinek erőt
a történelmi múlt, a száztíz évvel ezelőtti dicsőség! – hangsúlyozta az alpolgármester.
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SZAKTERÜLETE A BŐR – ORVOSRA SZÜKSÉG VAN
Dr. Károlyi Zsuzsánna több
eljárást is meghonosított Miskolcon, országosan az elsők
között. A bőrgyógyászat terén
elért kiemelkedő eredményei,
valamint a városért végzett
áldozatos és kiváló munkája
alapján Miskolc díszpolgárává
választották.
Dr. Károlyi Zsuzsánna Budapesten született. Gyermekkorának első éveit a fővárosban töltötte, 1956-ban került
a család Kazincbarcikára, ahol
édesapja a sebészeti osztály vezető főorvosa lett.
– Egy konzervatív, orvosi,
polgári családból származom,
édesanyám tanítónő volt, édesapám pedig orvos, általa nyertem bepillantást ebbe a szakmába. Ő úgy tartotta, egy orvosra
mindig szükség van. Ezt igazolta neki az élet is, hiszen amikor
orosz hadifogságban volt, úgy
élte túl, hogy orvosként dolgo-

zott. Láttam, hogy ez egy nehéz
terület, de nagyon szép hivatás.
Sokáig pedagógusi pályára készültem, nyelvtanárnak, végül
mégis az orvosit választottam
a családi indíttatásom révén –
mondja Dr. Károlyi Zsuzsánna.
Kazincbarcikán végezte középiskolai tanulmányait, majd
nagyon jó eredménnyel nyert
felvételt a Debreceni Orvostudományi Egyetemre. A felsőoktatásban megismert tanárai közül
máig tisztelettel gondol vissza
Krompecher István anatómus és
Endes Pongrác kórbonctan professzorokra. Utóbbit az irodalmi
elemekkel átszőtt, élményszerű
előadásaiért kedvelte. A szigorló évet Miskolcon töltötte, ekkor
nagyon érdekelte a pszichiátria
és az ideggyógyászat. Végül az
akkoriban még „mostohagyerekként” kezelt bőrgyógyászat
mellett döntött.
– Azért gondoltam meg magam és váltottam az ideggyó-

gyászat és a pszichiátria területéről a bőrgyógyászatra, mert úgy
éreztem, ez jobban illik egy nőhöz. Nagyon sok szállal kötődik
a társszakmákhoz, hiszen a bőr
a belső szerveknek a tükre.
1975 októberében a Semmelweis Kórház Bőrgyógyászati Osztályán helyezkedett el,
ahol negyven éven át dolgozott.
1996-ban nevezték ki osztályvezető főorvosi posztra. Jól felszerelt osztályt és aktív orvoscsoportot örökölt, jó partnerekre
lelt fiatal kollégáiban. Intenzív
tudományos
tevékenységbe
kezdtek, hamarosan országos
elismertséget vívtak ki több területen is, elsősorban a belszervi
betegségekhez kapcsolódó bőrtünetekkel foglalkoztak.
– Nagyon szerettem az osztályon dolgozni, kiváló munkatársaim voltak. Amit elértem a
bőrgyógyászat területén, azt ezzel a csapattal értem el. Négy-öt
olyan szakorvos dolgozott velem
együtt, akik a tudományos életben is aktívak voltak és fogékonyak az új dolgokra. Kiváló szellemű kollektíva volt – mondja
Károlyi Zsuzsánna, akinek vezetése alatt tizenhat olyan orvos
szerzett bőrgyógyászati szakképesítést, akik közül többen Európában is megállják a helyüket.
Vezetése alatt épült fel egy
új, korszerű, bőrsebészeti műtővel felszerelt bőrgyógyászati
osztály, amely az ország egyik
vezető bőrgyógyászati intézményévé vált. Megvalósította
Borsod-Abaúj-Zemplénben a

bőrdaganatos betegek komplex
ellátását, számos új terápiás eljárást vezetett be, a fekvő betegek mellett az osztály speciális
ambulanciáin (allergológia, fototerápia, mycológia, phlebológia, biológiai terápia) lehetőség
nyílt a bőrgyógyászati betegségek magas színvonalú, speciális
ellátására is.
– Otthon,belgyógyász férjemmel soha nem unalmas az
élet, mert szinte minden érdekes esetről „konzultálunk” –
mondja Dr. Károlyi Zsuzsánna,
akinek felmenői között szerepel
a bibliafordító Károli Gáspár
testvére. – Tizenhárom orvos
van a tág családban különböző
területeken. Nagyobbik fiam is
doktor lett, mindkét menyem és
a testvérem. Egy családi összejövetel a szakmáról is szól.

Számos érdekes esettel találkozott munkája során. – Volt
egy férfibetegem, aki egyedül
túrázott a Bükkben, mikor egy
keresztes vipera megcsípte. Mire
leért, többször elvesztette az eszméletét, de végül túlélte. Nem ér
véget a történet, ugyanis pár hónap múlva egy buszmegállóban
állva villám csapott bele, amit
szintén túlélt – idézi fel.
Munkásságát számos szakmai elismerés övezte, Markusovszky-díjat nyert az Orvosi
Hetilapban megjelent cikkével,
munkásságának
elismeréseként 2010-ben Kaposi Mór emlékéremmel tüntették ki, több
alkalommal nyerte el a Bőrgyógyászati és Venerológiai
Szemle Nívódíját és az amszterdami Európai Bőrgyógyászati
Kongresszus poszterdíját. Több

mint kettőszázötven tudományos előadást tartott a világ
különböző pontján, kilencvenhét közleménye mellett három
könyvfejezet és egy könyv fűződik nevéhez, ez utóbbi „Emésztőszervi betegségek bőrtünetei” címmel. Több cikluson át a
Magyar Dermatológiai Társulat vezetőségének és a Bőrgyógyász Szakmai Kollégiumnak
tagja, négy évig a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Orvosi Kamara Szakmai Bizottságának
elnöke volt.
– Nekem nagyon sokat adott
Miskolc: nagyon aktív a tudományos és a kulturális élet. Itt
találtam otthonra, a családom
itt nőtt fel, jó középiskolákban
tanulhattak a gyermekeim és a
város környezete is gyönyörű –
mondja Dr. Károlyi Zsuzsánna.

Mindene a család – az alkotás nem pátosz
Sokféle tehetséget kapott,
eleinte nem is erre a pályára
készült, író szeretett volna
lenni. Az alkotásról sem
pátosszal beszél, csak alázattal. Kiemelkedő alkotói
tevékenysége és a város képzőművészetében betöltött
szerepe miatt Máger Ágnes
festőművészt Miskolc díszpolgárai közé választották.
Az igaz művészet nem meghökkent, hanem segít újra felébredni. Az emberi tudatot beragyogja az isteni szubsztancia.
Máger Ágnes mágikus ecsetje az
anyagot az anyagtalanba emeli
– írta róla egykor Jókai Anna
írónő.
– Nem lehet hétköznapi
nyelven beszélni az alkotásról
magáról, mert az alkotás teremtés. A legnagyobb teremtő
a Jóisten maga, de ránk is hagyott küldetést, kinek-kinek
predestinációja szerint. Ezért
nem szoktam „csak egyszerűen” beszélni a művészetről.
Nagyon nagy adománynak
tartom, hogy azt csinálhatom,
amit szeretek, ezért nem pátosszal, csak alázattal beszélhetek róla – hangsúlyozza Máger
Ágnes. Szombathelyen született, 1971-ben került Miskolcra, azóta is itt él és rendszeresen
kiállít. Munkái megtalálhatók
a londoni Aquarell Múzeumban éppúgy, mint Münchenben, Svájcban, a Magyar Nemzeti Galériában és a miskolci
Herman Ottó Múzeumban.
– A 70-es években fantasztikus művészeti élet volt Mis-

kolcon – emlékszik vissza a
festőművész. Például az Országos Grafikai Biennálé is
akkor született meg, amikor
Miskolcra kerültünk. Kondor
Béla és Pilinszky János művészete nagyon nagy hatással
volt rám. Egy időben sokat illusztráltam, többek között Ady
Endre és Krúdy Gyula köteteket. Amikor Krúdy-évforduló
volt, ahogy olvastam a regényeit úgy rajzoltam. Nagyon
élveztem ezeket a ceruzarajzokat, mert az élmény frissen
került rá a papírra. Ady Endre
születésének 100. évfordulóján
például készítettem egy nagy
Ady-sorozatot, ami itt, Miskolcon is ki volt állítva.
– Dante: Divina commediája
már fiatal koromban megihletett, 14 évesen kezdtem el olvasni, aztán 17 évesen újra kézbe
vettem és sokáig végig kísérte
az életemet. Az első önálló festménykiállításom is a Dante parafrázisok címet viselte.
– Vallásosan nevelkedtem,
Bibliaolvasó voltam. Felnőttként, a rendszerváltozással jöttek a szakrális feladatok. 1991ben meghívott a szülővárosom
egy kiállításra. A szombathelyi
képtárba szárnyasoltárokat is
vittem, többek között a Veronika-oltárt. Ez a pápalátogatással
esett egyidőbe és ezt az oltárt
kapta Szent János Pál pápa, így
került a Vatikánba, a pápai auditóriumba.
A művész számos alkotása látható Miskolcon, Borsod-Abaúj-Zemplénben és Európában is. A teljesség igénye

nélkül, Máger Ágnes fontosabb
munkái: a Miskolc Avas-déli Isteni Ige templom kápolnaoltára, a szendrői római katolikus
templom secco képei és a Szent
László oltár, az ináncsi római
katolikus templom secco képei
mellett a svájci Eglisau római
katolikus templomnak a Szent
Taddeus szárnyas oltára.
– Sok fontos dolgot hoztam
a családból, például a szociális
érzékenységet. Nagypapám, a
húsvéti sonkát, meg a kalácsot,
amit nagymamám elkészített,
rendre odaadta a szegényeknek. Nekünk nem maradt, de
azt mondta: „Nem baj Gizikém, te majd sütsz másikat!”
Ezt a hozzáállást, ezt az értékrendet örökölte az édesanyám,
én pedig ezt örököltem az
édesanyámtól – mondja Máger
Ágnes festőművész.
– A hazafias érzést sem kellett külön tanítani. Nagypa-

pa átúszta a jeges Dunát, hogy
megmentse az embereit – ezért
is kapta a vitézi címet – ebből
kifolyólag lett súlyos, végül
halálos vesebeteg. De nagymama soha nem mondta azt,
hogy apátok vagy nagyapátok
áldozat volt. Hanem mindig
azt mondta: „…mikor a nagyapátok szolgált”. Mert akkor
természetes kötelesség volt: a
férfiak elmentek harcolni a hazáért, az asszonyok pedig otthon helytálltak a családért.
Néhai férje, prof. Dr. Végvári
Lajos művészettörténész. Szép
párhuzam, hogy Végvári Lajos
is Miskolc város díszpolgára.
A kitüntető címet 2001-ben,
18 évvel ezelőtt adományozta
neki a város.
– Diósgyőrben házasodtunk
össze Lajossal, aki egykor a
professzorom volt a Képzőművészeti Főiskolán. Még nem
voltam főiskolás, amikor már

bejártam az előadásaira. Aztán
„megkaptam férjül” – mondja nevetve. – Ő egy csoda volt,
szakterületén kívül a filozófia,
az irodalom, a zene és a fotóelmélet tudósa. Általa szerettem
meg a zenét. Miskolc mindig
fontos volt nekünk, itt kezdtük
közös életünket, ide született
Zsófikánk, a lányunk is.
– A lányom – Végvári Zsófia
– is szakmabéli lett, elvégez-

te a Magyar Képzőművészeti Egyetem díszlet- és jelmeztervező szakát. Volt az évad
jelmeztervezője a Miskolci
Nemzeti Színházban, nagy filmekben is dolgozott díszlet- és
látványtervezőként. Aztán váltott, művészettörténettel foglalkozik, a doktorijára készül.
Festmények eredetvizsgálatát
végzi saját vállalkozásában:
részben műszeres vizsgálattal,
részben vegyi vizsgálatokkal ki
tudja szűrni a hamisítványokat, meg tudja állapítani egy
festmény korát, ötévnyi pontosággal. A munkájában sok
minden ötvöződik; az édesapjától a tudományos beállítottságot örökölte, tőlem pedig a
művészetek iránti érzékenységét – mondja természetes büszkeséggel Máger Ágnes.
– Két csodálatos unokám
van: Laura, aki szépen fuvolázik és Marcell, aki még óvodás, nagycsoportos. Nagyon
aranyosak, minden este felhívnak és mikor elköszönnek tőlem, azt mondják: „szeretlek!”
– mondja mosolyogva.
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MEGÚJULT A BORTANYA
A szombatig tartó VIII. Avasi Borangolás egyik központi
helyszíne a kívül-belül megújult Bortanya. A beruházás
a „Történelmi Avas turisztikai fejlesztése” című projekt
részeként bruttó 153 millió
forintból valósult meg.
Az Avasi Borangolás évről évre egyre több látogatót
vonz, maga a helyszín is nagyon különleges, hiszen szinte Miskolc belvárosában, az
Avas oldalában tartják, ahol
több mint nyolcszáz pince és
borház található, melyek akár
három-négyszáz évesek. Ezek
közül egy, a csaknem kétszáz négyzetméteres Bortanya, amelyet 2015-ben vásárolt meg Miskolc Megyei Jogú
Város Önkormányzata azzal a
céllal, hogy az avasi borkultúra
bemutatására alkalmas turisztikai központot hozzon létre.
Kriza Ákos polgármester a
bejáráson elmondta, ezzel kezdődött el a Történelmi Avas
fejlesztése. – Mindig azokat
a fejlesztéseket kell priorizálni, amelyek a város szempontjából kiemelt értékek, sőt,
más városok szempontjából
is egyedülállóak. Ez a lehetőség ugyanis, amit a Történelmi
Avas itt, Miskolc belvárosában
nyújt, ez sehol nincsen Ma-

gyarországon, de Európában
sem – mondta a polgármester, aki beszélt a további fejlesztésekről is, ami tartalmazza
majd a főtér és a kilátó felújítását, a sétányok,
lépcsősorok
megújulását, a
közvilágítás és
kilátóhelyek kialakítását a sétányok
mentén, valamint
az avasi református templom
tetejének teljes
felújítását. – A
fejlesztés érinti a helyszíneit a nemzetközi
hírű Borangolásnak, amin ma
már jelentős százalékban vannak külföldiek, akik hírét viszik a programnak és a városnak – mondta Kriza Ákos, aki
úgy fogalmazott, a Bortanya
fejlesztése jelentős és a többi
fejlesztéssel kiegészülve a turisztikai célpontok közé emeli
Miskolc belvárosát.
A Bortanya felújításához
szükséges forrást a „Történelmi Avas turisztikai fejlesztése”
című projektből biztosította
az önkormányzat. Az épületben kialakítottak egy földszinti látogató központot, amely
konferenciákon kívül ren-

dezvények, valamint kiállítások helyszíne. Kiépítettek egy
konyhát, amely a bor és gasztronómia élvezetéhez biztosít
megfelelő kiszolgáló helyisé-

get. A mindig is borozóként
üzemelő épületrésznek vis�szaadták eredeti funkcióját. Az
egyes számú pinceágban pedig
kiállítási installációt rendeztek
be, mely az avasi borkultúra
tárgyi, írásos és fotódokumentációs, interaktív megismerésére ad lehetőséget. Valamint
ugyancsak a régi időket idéző,
igazi avasi pinceborozó bemutatót is készítettek a Bortanya
vendégeinek.
A tradicionális miskolci pincekultúra hagyományainak újjáélesztését is célzó Avasi Borangolóra idén is három napon
keresztül várják a látogatókat.

Miskolc Város Bora 2019

IDÉN IS MEGMÉRETTETTEK
A KÖRNYÉK LEGJOBBJAI
Több mint 20 borász nevezte be 39 mintáját a 2019-es Miskolc Város Bora megmérettetésre. Miskolc Város Napjához
kapcsolódóan évről-évre kiválasztják három kategória legjobbjait, melyek két éven keresztül képviselhetik városunkat. Csütörtökön délelőtt elkezdődött a bormustra.

Miskolc város szőlő- és
bortermelésének dicső múltját megidézve, Miskolc város
napjához kapcsolódva, idén is
megválasztják a város borát, a
Miskolci Borbarátok Társasága szervezésében. Szombaton,
Miskolc Város Napján a nagyközönség számára is kiderül,
melyik szőlőből préselt nedű
képviselheti városunkat. Kétévente rendezik meg a Miskolc
Város Bora borversenyt, ahol
az északi borvidék legjobb borai mérettetnek meg egymással.
Miskolc város közgyűlésének döntése értelmében két
évenként Miskolc Város Bora
címet kell adományozni egy a
bükki, a Tokaj-hegyaljai, valamint az egri borvidéken termesztett szőlőből készült, tetszőleges évjáratú fehér- vagy
vörösbornak, továbbá borkülönlegességnek, nyílt borversenyen történő megmérettetés

alapján. A szakmai zsűri végigkóstolta, ízlelte és pontozta
a 39 nevezett mintát, majd három kategóriában kiválasztotta
a legjobbakat, melyek elnyerik a
Miskolc Város Bora 2019 címet.
A bormustrával hivatalosan is elkezdődött az Avasi
Borangolás szakmai napja. –
Miskolc szerencsés helyzetben van – emelte ki Pfliegler
Péter alpolgármester. Egyrészt – folytatta – mert van
egy Avas hegyünk, ahol több

mint 800 pince található,
másrészt, mert két hazai és
nemzetközi hírű borrégió
között helyezkedik el, a tokaji és az egri. Érdeklődésünkre elmondta, szakmai
zsűri dönti majd el, melyik
lesz Miskolc bora három kategóriában: fehér száraz, fehér édes és vörös. „Olyan
minőségi bort fognak ma itt
kiválasztani, amit bizton és
bátran adhatunk majd vendégeinknek ajándékba, hogy
vigyék haza Miskolc és Miskolc bora jó hírét.” Mint
mondta, ő elsősorban a száraz fehérborokat kedveli.

Burgony Péter, a Miskolczi
Borbarátok Társasága elnökségének tagja kifejtette, a
tisztaságot, a színt, az illatot,
és az összbenyomást nézik
alapvetően. – Egy százpontos
rendszerben értékeljük Eger,
Tokaj és a bükki borvidék
borait – mondta, hozzátéve:
minden szőlőfajtának, borfajtának megvannak a típusjegyei, amit figyelnek. A zsűri
három bizottságban pontoz:
fehér, vörös és desszert.

Kis Attila, az
Avasi Borbarátok Egyesület alapító
tagja elmondta, csütörtökön
szakmai nappal, előadásokkal,
borversenyekkel kezdődik az

Avasi Borangolás a Bortanyán.
– Pénteken és szombaton az
avasi pincesor teljes területén, Kisavastól a Nagyavasig
nyitnak a pincék és borházak,
helyi gazdák és országosan ismert borászok kínálatával,

gasztronómiai ínyencségekkel,
és jobbnál jobb zenekari koncertekkel – foglalta össze Kis
Attila, aki úgy nyilatkozott, az
Avasi református templomban
Tóth Vera koncertje lesz, két új
színpadon pedig jazz- és rockkoncertek várják a borangolókat, akik megszokott kristálypoharaikból több mint hetven
borászat nedűit kóstolhatják
meg. A szervezők idén ráerősítenek a prózára, így Soma
mama gésa és Csernus Imre elmélkedésein is részt vehetnek
az érdeklődők, a családosok
gyermekei pedig több helyszínen is számíthatnak érdekes
foglalkozásokra, akár matricagyűjtésre is.
Az Avasi Borangolás rendezvényei díjmentesek.

Felavatták
Halmay Béla
emléktábláját

A Nagyavas, Rácz sor
370-es pincéjén csütörtök délutántól már tábla
emlékezteti a miskolciakat
a polgári értékekre. A polgármester pincéjének falán
avattak táblát, Halmay
Béla egykori polgármester
emléke előtt tisztelegve.

ának. Amikor Hodobay polgármester lemondott, 1935ben közfelkiáltással Halmay
Bélát választották utódjául és
– amire nem volt még példa
– egyből tízéves időtartamra
kapott bizalmat. – Amikor a
miskolci polgárról beszélünk,
akkor egy embertípusról be-

Kapusi Krisztián
történész kiemelte
Halmay Béla életének fontosabb mérföldköveit.
Megtudhattuk, hogy az
első világháborúban frontszolgálatot teljesített: 1914.
augusztus
27-én
utazott el, csecsemő korú fiát és kislányával várandós
feleségét hagyta itthon.7 évet töltött hadifogságban. 1926. július 15-én
polgármester-helyettesnek
választották Hodobay Sándor
mellé. Leszih Andorral, a múzeum igazgatójával társszerkesztője és társszerzője volt az
1929-es Miskolc-monográfi-

szélünk, amelyet Halmay
Béla testesít meg – zárta szavait a történész.
A polgári értékek megteremtőjeként öröksége a mai
városvezetés számára és a
miskolciak számára is követendő példát állít. Pfliegler

Péter alpolgármester úgy fogalmazott, Halmay Béla kiváló polgármester volt. Azt a
polgári miliőt, azt a polgári
környezetet akarta továbbvinni és erősíteni, amelyet mi
is szeretnénk. Erre az egyik
legjobb példa az Avas újjáélesztése. – Mintegy 3 milliárd
forintot fordítunk
idén és a közeljövőben az Avas fejlesztésére. Ennek az
első állomása volt
a Bortanya újjáavatása, ami 120 millió forintból újult
meg – fogalmazott.
Mint mondta, külön
öröm számára, hogy
a miskolci polgárság
a polgármester pincéjének felújításával
is hozzájárul ahhoz
a felújítási sorozathoz, amelyet Miskolcon az Avassal kezdett meg a városvezetés. “Úgy
gondolom, egy olyan polgári miliőt tudunk itt kialakítani, ahol a miskolciak kulturált
borfogyasztás mellett, jól tudják majd érezni magukat.”
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A MISKOLCI KONYHAMŰVÉSZET CSILLAGAI (16. RÉSZ)

MILYEN A JÓ BORKORCSOLYA?
A hétvégén újra benépesül az avasi pincesor. A több mint 800
borospincét rejtő zegzugos, kanyargós, macskaköves városrész
megtelik majd a borospoharak összecsengésének „zenéjével”,
jókedvű nevetéssel, és a bor mámorító gőzével. És, ha már mámorító, akkor szükségünk lesz olyan gasztronómiai remekekre,
amelyek borkorcsolyaként (már, ha létezik ilyen szó) szolgálhatnak minket a hétvégén. Felkerestük hát a város borbárosát,
hogy igazítson el minket a borkorcsolyák széles skáláján.

Fehér, rosé vagy vörös,száraz
vagy édes – a hétvége kardinális kérdései. Ettől nagyobb dilemmája ne is legyen senkinek!
Kéz a kézben andaloghatunk a
Kisavas, a Nagyavas és a Mélyvölgy dombívén, borospohárral
a kézben fedezhetjük fel a borkultúra múltját és jelenét, mely
egy karnyújtásnyira van tőlünk.
Ugyanakkor, ha iddogál az ember, akkor bizony enni is kell
valamit; de nem mindegy, hogy
mit! Utánajártunk mit együnk,
és mit NE(!) együnk, mi az,

ami elronthatja a bor ízét és mi
az, ami előhozhatja a zamatát,
egyszóval: felkerestük a DiVino Miskolc borbárosát, Németh
Ádámot, hogy avasson be minket a borkorcsolyák rejtelmeibe.
Mit fogyasszunk?
– Alapvetően úgy állítjuk
össze a tálainkat, hogy ne kelljen hozzá kést és villát használni, tehát kézzel lehessen fogyasztani – részletezi Németh
Ádám a DiVino borkorcsolya-kínálatát. Bármelyik bor-

hoz, bármikor fogyaszthatunk
sajtokat, sonkát, egy-egy kolbászkarikát, burgonyachipset,
ezek közül egyik sem vesz el a
bor élvezeti értékéből.
A sajtok alapvetően egy
könnyedebb fehérborhoz, egy
lazább, deduktív borhoz pas�szolnak leginkább. „A sonkák,
illetve a kolbászkarikák, tepertők, már egy rosé, vagy akár egy
könnyű vörösbor mellé pas�szolnak inkább. Igazából, egy
nehéz vörösborhoz már nem
borkorcsolyákat ajánlanék, hanem vadhúsokat, vagy bélszínt.”
Melyik a kedvenc?
A miskolciak a burgonyachipset szeretik a legjobban,
amit aszaltparadicsomos mártogatóssal kínálnak a Szinva
terasz borbárjában (ami az én
személyes kedvencem is).
Ha valaki szeretné otthon is
elkészíteni ezt a mártogatóst,
akkor csak aszalt paradicsomra, tejfölre és egy jó turmixgépre van szüksége. Kicsit lehet
sóval, borssal ízesíteni, de fölösleges, ha jó minőségű aszaltparadicsomot vesz az ember.
A finomságok a spájzból fantázianévre keresztelt tál is nagy
kedvenc Miskolcon, amin kolbászok, tepertő, sonka és sajt
lapul, tehát minden, ami egy
magyar ember konyhájában fel-

lelhető. – Ezekhez házi kenyeret
adunk, amit az Avalonban készítenek el. Szepesi Gábor séf rendkívül nagy kenyérfanatikus, így
legalább húszféle kovásszal készült kenyér található az Avalon
palettáján, mint például a sülthagymás, aszalt barackos, áfonyás, csokoládés, rozs-, vagy teljes kiőrlésű – fogalmazott.
– A saját kedvencem, amit
borok mellé szoktam fogyasztani, ha leülünk borozgatni:
sima házi kenyér, kicsit megpirítva, kis olívaolajjal, ami lehet
szarvasgombás vagy fokhagymás és ebbe mártogatjuk a falatokat – mondta.
Amit ne!
Amik egyáltalán nem jók a
bor mellé, tilosak borozgatáshoz: a csípős és erősen fűszerezett ételek. – Ezek ugyanis

megváltoztatják a száj ph-értékét és teljesen más ízt fogunk
érezni az adott borból.
Milyen bort kedvelnek a
miskolciak?
Volt egy nagyon komoly
roséhullám, amikor minden-

ki rosét, vagy roséfröccsöt
ivott. – Próbáljuk az embereket rávezetni arra, hogy a rosén túl is van bor. Nyáron a
laza fehérborok a kedveltek,
amelyek között nagyon sok
gyümölcsös íz van: egy Irsai
Olivér sokkal gyümölcsösebb
tud lenni, mint egy kékfrankos rosé. Nagyon örülök, hogy
a miskolciak most már jobban
kedvelik a fehérborokat – fogalmazott.
A hétvégén pedig lesz jó néhány fehérbor is: több mint
70 borászat sorakoztatja fel
az Avas lankáin borkínálatát,
amelyekhez senki se felejtsen
el kellő mennyiségű borkorcsolyát fogyasztani (ha már így
kiokosodtunk belőle)!
MUNTYÁN BERNADETT

Szombaton is várják a Borangolókat az Avas történelmi pincesorai
Megkezdődött Miskolc legnagyobb borgasztronómiai fesztiválja, a különleges
hangulatú domboldalon
sokszínű zenei és kulturális
programokkal, pódiumbeszélgetésekkel, kézműves
foglalkozásokkal és az ország minden borvidékéről
érkező borászokkal várják
az érdeklődőket.

Szakmai
programokkal
megkezdődött a VIII. Avasi Borangolás. Csütörtökön
rendezték meg Miskolc Város

Bora borversenyt, melynek a
héten átadott avasi Bortanya
adott otthont, az Avasi Présháznál nyilvános borházasítási borversenyt tartottak a
bükki borvidék borászainak
boraiból, de voltak előadások
és borkóstolók is.
Pénteken és szombaton pedig az elmúlt évekhez hasonlóan ismét életre kelnek az

avasi pincesorok, a Kisavastól
a Nagyavasig nyitnak a pincék és borházak, közel hetven
helyi gazda és országosan is-

mert borász kínálatával. A
fesztivál három útvonalán
számos gasztroműhely biztosítja a kulináris élményeket és lesznek gasztroshow-k
is, ahol olyan sztárséfek mint
Bernáth József, Pauli Zoltán,
Dudás Szabolcs vagy Pataky Péter helyben készítik el
a Borangolásra megálmodott
fogásaikat.

A borangolók pincéről
pincére járva számos helyen találkozhatnak majd utcazenészekkel,
előadókkal,

zenekarokkal. A Kisavason
felállított Miskolc Motors Jazz
színpadnál szombaton a jazz
és swing kedvelői szórakozhatnak többek között a Swing
á la Django, Muzsik és Volkova, az FVJ és Nagy Nándi koncertjein. A Nagyavason pedig
idén először várja nagyszínpad az érdeklődőket, a Zip’s
Rockszínpadon lép fel a Jam
Republic, a Before the Last, a

30 perc zenekar, a Zenegép és
a Disco Express.
Az Avasi Bormúzeum is
megtelik élettel, itt lesz látható Ruby Harlem, az Akvarell,
és a Magyar Rhapsody Projekt. A fesztivál egyik legkülönlegesebb helyszínén, az
avasi református templomban szombaton Kalmus Felicián csellóművész várja a
zenekedvelőket. Akit pedig
inkább a próza érdekel, annak
ajánljuk az Avasi Cellariumba szervezett pódiumbeszélgetést Csernus Imrével, mely
szombaton 17 órakor kezdő-

dik. A gyerekeket kézműves
foglalkozások és egy 6 állomásból álló Bandukoló túra
várja, ami egy matricagyűjtő
kaland, izgalmas játékokkal,
jutalom szörppel és a végén
meglepetés ajándékkal.
A részletes programokat és
fesztiváltérképet a Borangoló
kiadvány tartalmazza, mely
elérhető minden pohárponton és az infopontokon, de
érdemes használni az interaktív térképét is, mely a rendezvény honlapján és facebook
oldalán is elérhető. A fesztivál
minden programja ingyenes.
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KÖZÉRDEKŰ
INFORMÁCIÓ
A NÁDASI Környezetvédelmi, Szállító és Szolgáltató
Kft. (Miskolc) kérelmére, a
Miskolc 0150/35 hrsz. ingatlanon tervezett nem veszélyes hulladék hasznosítása
kapcsán, a területi környezetvédelmi
hatóságnál
(B-A-Z. Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály
- 3530 Miskolc, Mindszent
tér 4.) előzetes vizsgálati eljárás van folyamatban.
Az eljárással kapcsolatos
kérelem, tervdokumentáció,
valamint mellékletei – előzetes egyeztetést követően
- 2019. május 24-ig megtekinthetők a B.-A.-Z. Megyei
Kormányhivatal
Miskolci
Járási Hivatala Környezet-

védelmi és Természetvédelmi Főosztályán (Miskolc,
Mindszent tér 4. sz.), valamint Miskolc Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala Építési és Környezetvédelmi Osztályán (3525 Miskolc,
Városház tér 8. sz.) – ügyfélfogadási időben, továbbá ahttp://emiktf.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html
internetes oldalon BO-08/
KT/05576/2019. sz. alatt.
A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a
környezeti
hatásvizsgálat
szükségességére, továbbá a
környezeti hatástanulmány
tartalmára
vonatkozóan
írásbeli észrevételt 2019.
május 24-ig közvetlenül a
környezetvédelmi hatósághoz lehet benyújtani.

MILLIÁRDOKRÓL
DÖNTHETÜNK
Gyermekek gyógyítására
és állatmenhelyekre szánják
a legtöbben adójuk 1+1 százalékát. A támogatott szervezeteknek óriási segítséget
jelentenek az adóforintok.
A
személyijövedelemadó-bevallás mellett az idén
is mindenki szabadon rendelkezhet befizetett adója
1+1 százalékáról. Az egyik 1

százalék felajánlható egy civil szervezetnek, további 1
százalék pedig valamely bevett egyháznak vagy a nemzeti tehetség programnak.
A rendelkezőnyilatkozat
akár a bevallás részeként,
akár önálló nyilatkozatként
is a benyújtható a NAV-hoz
a „18EGYSZA” lapon május
20-áig.

HETVENHÉT MILLIÁRDBÓL
FEJLESZTIK AZ UTAKAT
Megépül az Y-híd, a 26oson a Sajószentpétert
elkerülő része, és a 37-es
Gesztely-Szerencs közötti szakaszát is négysávossá
alakítják. Mintegy 77 milliárd forintból fejlesztik a
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei utakat.

kezdeni a munkát”, jelentette
be a kormánypárti politikus,
hozzátéve: Martinkertváros
csak ezen a hídon keresztül
lesz megközelíthető. A beruházás várható költsége nettó
13,5 milliárd forint.
A politikus kiemelte: a Vörösmarty utca kapacitásbő-

A Magyar Közút Nonprofit
Zrt.-nél szerdán tartott megbeszélést követően a megye
országgyűlési képviselői tájékoztatták a sajtót a választókerületükben megvalósuló
fejlesztésekről. Csöbör Katalin (Fidesz-KDNP), Borsod–
Abaúj–Zemplén megye 1-es
választókerületének elnöke,
országgyűlési képviselője elmondta, a Miskolc tehermentesítő út I. és II. szakaszát magában foglaló beruházás két
ütemben valósul meg: először
a Vörösmarty utca kapacitását
bővítik, majd pedig az Y-híd
is megépül. „Ősszel el tudják

vítésére új, háromsávos, jelzőlámpával
szabályozott
körforgalmat építenek, új
kanyarodó sávok kialakításával. Demeter Zoltán (Fidesz-KNDP), Borsod–Abaúj–Zemplén megye 4-es
választókerületének elnöke,

Miskolci befektetési
lehetőségekről tájékozódtak
Kínai kamarai vezetőkből
álló delegációt fogadott a
BOKIK. A találkozó apropóját az adta, hogy Budapesten a napokban kínai
termékek kiállítása zajlik
a Millenáris csarnokában,
ahol 90 kínai kiállító termékeit mutatják be.
Csöcsiang tartomány ez alkalomból Magyarországon
tartózkodó delegációja kérte a kamarát a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei találkozó
megszervezésére, hogy megismerhessék többek között
a miskolci befektetési lehetőségeket is. Üszögh Lajos, a
BOKIK alelnöke örömét fe-

Ezúttal a Miskolc Holding, a
TS Hungária, a Shinwa, a United
call center és az Unió Coop keresett munkavállalókat. A szakképzett munkaerőre egyre nagyobb
szükség van, ezért nemcsak az
állásbörzéken, de az iskolákban,
az intézményekben és a Miskolci
Egyetemen is szerveztek korábban toborzást.
A város foglalkoztatási paktuma 2017-ben indult, hogy
csökkentse a munkanélküliek
számát, a vállalatok pedig meg-

zással véleménye szerint javul
a települések levegőjének minősége, és csökken az átmenő
forgalom.
A mintegy 10,5 kilométeres
útszakasz építése 2020 tavaszán kezdődik a tervek szerint,
és 2022. harmadik negyedévé-

ben adhatják át. A beruházás
összértéke meghaladja a 21
milliárd forintot.
Koncz Ferenc (Fidesz-KDNP), Borsod-Abaúj-Zemplén
megye 6-os választókerületének országgyűlési képviselője
szólt a 37. számú főút Gesztely-Szerencs közötti szakaszának
négynyomatúvá
fejlesztéséről. – A mai megbeszélésen egyértelműen az derült ki, hogy a Szerencsig tartó szakaszt 2020-ban kezdik
el építeni, és 2023-ban zárul
a projekt. Meggyőződésünk
szerint az ipari fejlesztések és
idegenforgalom
szempontjából is a régiónak óriási segítséget jelent – hangoztatta.
Hörcsik Richárd (Fidesz-KDNP), Borsod-Abaúj-Zemplén
megye 5-ös választókerületének országgyűlési képviselője
hozzátette, a 37-es fejlesztése
Felső-Zemplén gazdasági és
kulturális életét is pozitívan
fogja befolyásolni.
– A nemzeti összetartozást,
összefogást és az egy ügyért
való küzdést jól bizonyítja az
a lobbitevékenység, ami most
meghozta a gyümölcsét ezekkel a fejlesztésekkel – hangsúlyozta végül Csöbör Katalin.

ÜZEMCSARNOKOT AVATOTT
AZ NHSZ MISKOLCON
Új üzemcsarnoka van a
Nemzeti Hulladékgazdálkodásnak Miskolcon. Az
1600 négyzetméteres csarnok az eszközfejlesztésekkel
együtt 700 millió forintba
került.

jezte ki, hogy a kínai delegáció Miskolcra is eljött, fontos
üzenet ez számukra, hiszen
az eddigi munkát ismerik el
ezzel. – Miskolc felajánlotta
a lehetőségeit a kínai vezetők
számára, akik egy 55 millió

fős térséget képviselnek. Keressük az alkalmat, hogy a
kínai-magyar kapcsolatokat
fejleszthessük – hangoztatta, hozzátéve: hazánk fontos
partner a közép-európai térségben Kína számára.

ÁLLÁSKERESÉSI TOBORZÓ

Harmadik alkalommal szervezett a város foglalkoztatási
paktuma álláskeresési toborzó napot.

országgyűlési képviselője emlékeztetett: a kormány idén
márciusban fogadta el a 26os főút Sajószentpéter-Berente elkerülő szakaszának megépítését. – A helyiek, de az én
életemben is mérföldkő ez a
bejelentés, mert nagyon sokat
vártunk, és sokat dolgoztunk
a beruházás megvalósulásáért.
Ehhez persze kellett a magyar
gazdaság folyamatos növekedése – tette hozzá. A beruhá-

felelően képzett munkaerőhöz
jussanak. Várnai Beáta, a Miskolc Holding Zrt. gazdaságfejlesztési igazgatója rámutatott,
Miskolcon is munkaerőhiány
van – a paktum célja pedig

pont az, hogy erre megfelelő
választ találjon. – Igyekszünk
a cégekkel együttműködve kialakítani egy megfelelő munkaerőpiaci egyensúlyt – húzta
alá.

Kis Péter, az NHSZ Miskolc
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetője elmondta, az átadott
új csarnokban a csomagolóanyagok kezelése mellett különféle gyártásközi, gyártási
selejteknek a roncsolásos ártalmatlanítása folyik.
2014-ben állami tulajdonba került az akkori AVE cégcsoport és az NHSZ cégcsoportba integrálódott, amely
száz százalékban magyar
tulajdonban van. Nemcsek
Tibor, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási
Szolgáltató
ügyvezetője úgy fogalmazott,
a társaság mind a városban,
mind a régióban kiszállt a
kommunális hulladékkezelésből és a szolgáltatást önkormányzati
tulajdonban
lévő társaságnak adta át.
Ugyanakkor megszületett a
megállapodás, mely szerint a
város mint régi tulajdonos, és
mint a régióban érdekelt irányító város segíteni fogja a
társaság munkáját – folytatta.
Csöbör Katalin, ország�gyűlési képviselő szerint a
kor kihívásainak a hulladék-

gazdálkodással is meg kell felelni. – Fontos, hogy fejlődjön
a választókerület, jöjjenek a
beruházások, de a biztonsághoz az is hozzátartozik, hogy
a környezetünk olyan legyen,
mint amilyennek megteremtetett – emelte ki.
A hulladékgazdálkodásban és a hasznosításban is kiemelt szerepet vállal az állam.
Benkő Tamás, jogi és koordinációs ügyekért és közműszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár szerint, az
ipar és a gazdaság fejlődésével együtt ez is az egyik leg

gyorsabban fejlődő iparágnak tekintendő. – Az elmúlt
években az Országgyűlés illetve a magyar kormány is
több stratégiai döntést hozott
a hulladékgazdálkodást, illetve annak hatékonyságát illetően.
Az új 1600 négyzetméteres csarnok az eszközfejlesztésekkel együtt 700 millió
forintba került. A környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási cégnél csaknem
százhatvanan, a miskolci telephelyen hatvanan dolgoznak.
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Egyedülálló
álomfürdő épül
Európában is egyedülálló
álomfürdő épül Miskolctapolcán – május 16-án
lesz az alapkőletétel.

Az ország legnagyobb
wellnessközpontját építik
meg Miskolctapolcán. A
nemzetközi tervezőcsapat
által megálmodott futurisztikus vízi élményközponttal a városrész a nemzetközi
fürdővilág elitjébe kerülhet.
A legmodernebb nyugat-európai trendeket követ
a Miskolctapolcán felépülő álomfürdő. Európában
is egyedülálló élményt kí-

nál majd a négy évszakos
strand. A futurisztikus fürdővilágban nyolc medence
lesz és két külsőt is építenek. Külön épületet kapnak
a tinik, a felnőttek és a gyógyulni vágyók, de lesz babavilág is. Wellnessközpont,
konditerem, vízi játszótér,
teraszok, füves napozóterek
épülnek.
A fürdőkomplexum alapkövét május 16-án teszik le
és 2020-ra készülhet el. A
fejlesztés a Modern Városok
Program része. A kormány
12,7 milliárd forintot ad a
megépítésére.

„EURÓPA JÖVŐT VÁLASZT
MAGÁNAK”

Május végén Európa jövőt
választ magának, sorsdöntő
kérdés előtt állunk – emelte ki
Csöbör Katalin, országgyűlési
képviselő. Arról fogunk dönteni – folytatta –, hogy meg
tudjuk-e védeni keresztény,
európai kultúránkat, vagy átadjuk a terepet a multikulturalizmusnak. A képviselő
szerint Brüsszel elbagatellizálja az ügyet, mintha nem is
jelentene problémát. - Mi magyarok és a Magyar Kormány
pedig úgy gondoljuk, igenis
meg lehet állítani a migrációt és meg is kell állítani – tette
hozzá az országgyűlési képviselő.
– Hiszek abban, hogy Magyarországnak Európában a
helye – hangsúlyozta Novák
Katalin, majd kifejtette: ő Eu-

rópa-párti, de Európa nem
abba az irányba halad, amelyikbe kellene. A legfontosabb
kérdés – elmondása szerint
–, hogy milyen Európa lesz itt a
gyerekeink,
az unokáink és a dédunokáink
számára. –
Attól hogy
láthatóan
most nincsenek itt
a migránsok, az nem jelenti
azt, hogy kívülről az ajtónkat
ne ostromolnák folyamatosan
ezek a tömegek. Ezért is fontos, hogy határozottan kitartsunk a migrációt ellenző és a
migrációnak gátat szabó politikánk mellett – emelte ki a
Fidesz alelnöke.
Felidézte azokat az időket,
amikor Szegedet és Budapestet is ellepték a migránsok.
– Az ellenőrzés nélkül Magyarországra érkező migránsok tényleg ott voltak Buda-

tolerancia és befogadás (valójában önfeladás) jegyében keresztény jelképeket tiltanak be,
s azok a „populisták”, akik védelmezni próbálják az európai
integráció alapgondolatait.
Mert hát nézzünk egy kis
történelmet. Vajon hányan
tudják például, miért éppen
május 9-e Európa 
Napja?

demokrata politikus, (a Negyedik Francia Köztársaság 2. és
4. miniszterelnöke) karolta föl,
aki 1950. május 9-én javasolta
egy európai szervezet létrehozását, hangsúlyozva, hogy egy
ilyen kezdeményezés elengedhetetlen a tartós béke érdekében. A Schuman-nyilatkozatként ismertté vált javaslatot

Nem a jelenről döntünk,
hanem Magyarország és
Európa jövőjéről – mondta
el Novák Katalin, családés ifjúságügyért felelős
államtitkár a miskolci fórumon.

pest utcáin,
ott voltak
az erdőkben, azokon
a határszéli
területeken,
ahol ellenőrzés nélkül be tudtak jutni. Sikerült
kívül tartani a kapuinkon a
migránsokat. Az ajtót a kerítéssel becsuktuk, de úgy is kell
tartanunk – fogalmazott.
Magyarország erősödik –
hangoztatta Novák Katalin.
Emlékeztetett: amikor 2010ben elkezdett a Fidesz kormányozni, Magyarország olyan
gazdasági helyzetben volt,
mint akkor Görögország. Görögország pedig csődbe ment.
Akkor 11 százalékos volt a
munkanélküliség, mára 3,6

7

százalékra csökkent, a gazdasági növekedés akkor csökkenés volt, mára viszont közel 5
százalékos növekedést sikerült elérni, miközben csökken az államadósság – sorolta
alátámasztva, hogy gazdasági
szinten példaértékűnek tekintik a Fidesz gazdaságpolitikáját.
Az államtitkár a hétpontos
családvédelmi
akciótervről
is szólt. – 2010-hez képest az
idei költségvetésben kétszer
annyi forrás van családpolitikára: ez korábban 960 milliárd forint volt, ma meghaladja
a 2000 milliárd forintot.
A kormánypárt országszerte 220 fórumot tart az Európai
Uniós választásokig, 60 politikus és politikai szakértő bevonásával.

A szerkesztőtől
Dübörög az EP-választási kampány, az Európai Unió
tagállamaiban jó ideje erről
szól a közélet, a közbeszéd. S
nyilván a világ más területei,
hatalmi központjai számára
sem mindegy, milyen irányba
indul majd el május 26-a után
ez a 28 tagállamot tömörítő,
összességében több mint félmilliárdos népességű szerveződés, milyen összetételű lesz az
új Európai Parlament.
A viták színvonala olyan,
amilyen, egy kampány során a
felek nyilván mindenre lőnek,
ami mozog – azt viszont tényleg elképesztő megfigyelni, hogy
sajátította ki, torzította el a balliberális mainstream az európai integráció alapgondolatait. Az pedig még elképesztőbb,
milyen sokan bedőlnek nekik
– mint tudjuk (látjuk a vitákban) már csakis az lehet „európai”, amit ők annak mondanak. Mindenekelőtt a nyitott
társadalom, a helyenként már
a józan ész határait feszegető

„politikai korrektség”, valamint
a bevándorlás korlátok nélküli
támogatása, amely az elmúlt
években nem kicsit a körmére
égett némelyik „willkommenskultur”országnak. Ezek pedig
most megpróbálják szétteríteni a saját maguknak generált
problémát az uniós tagállamok
között. A leköszönő brüsszeli
elit ráadásul nekigyürkőzött, és
hivatali ideje végén, szinte gyorsított eljárásban ötletelve próbálta még elősegíteni a további
bevándorlást. (Migránskártya,
migránsvízum) Amit alkalom
adtán persze szemrebbenés
nélkül letagadtak – akárcsak
a kvótát – hazai szövetségeseik pedig ebben is hűségesen követték őket. Nincs egyszerű dolguk, sem itt, sem ott. (Hogy is
van a szállóigévé lett Esterházy
Péter-idézet: „Kutya nehéz úgy
hazudni, ha az ember nem ösmeri az igazságot.")
Már ott tartunk, hogy érvelni kell Európa keresztény gyökerei mellett, a szélsőségig vitt

Európa napja
Hogy miről szólt a Schuman-nyilatkozat, és ki volt az
a Robert Schuman?
Az európai integráció terve
Konrad Adenauer, Alcide De
Gasperi és Robert Schuman három keresztény államférfi
- nevéhez fűződik. Ennek első
konkrét lépése 1951-ben, az
Európai Szén- és Acélközösség,
a mai Európai Unió elődje létrehozása volt. Az ötletet Robert
Schuman, luxemburgi születésű német-francia keresztény-

tekintjük a mai Európai Uniót megalapozó első, konkrét
lépésnek. Ennek emlékére lett
május 9. Európa napja.
Robert Schuman mélyen vallásos ember és bibliatudós volt,
IX. Piusz pápa rendjének lovagja. II. János Pál pápa 2003. november 7-én a Robert Schuman
Alapítvány tagjaihoz intézett
beszédében emlékeztetett rá: „Az
európai földrész egyesítésének
legfőbb előmozdítói olyan férfiak voltak, akiket mély keresz-

tény hit hatott át: Adenauer, De
Gasperi és Schuman. Hogyan is
becsülhetnénk alá azt a tényt,
hogy 1951-ben, mielőtt megkezdődtek volna a kényes kérdéseket érintő tárgyalások, egy
Rajna-parti bencés kolostorban
találkoztak, hogy elmélkedjenek
és imádkozzanak?”Alcide De
Gasperinek és Robert Schumannak a boldoggá avatási eljárása
is folyamatban van.
Nos, Konrad Adenauertől,
Alcide De Gasperitől és Robert Schumantól pár évtized
alatt sikerült eljutni Jean-Claude Junckerig, Manfred Weberig, Frans Timmermansig,
Guy Verhofstadtig… vagy éppen Judith Sargentiniig. Vajon
mit szólna hozzá Robert Schuman, hogy a francia közintézményekben betiltották a betlehem-állítást? Mit szólna hozzá
Konrad Adenauer, hogy Németországban lassan a mértéktartó becslések szerint is több
lesz a mecset, mint a keresztény
templom? Vajon mit szólnának

hozzá az alapító atyák, hogy a
kereszténység, a keresztény etika egyént és társadalmat formáló, kohéziós ereje helyett, egy
milliárdos tőzsde-spekuláns hatalmi céljai szabnak irányt az
általuk megálmodott európai
közösségnek?
Az utóbbi időszak történései
egyértelművé tették, hogy az Európai Unió a mostani formájában jelentős reformokra szorul,
s abban sem nagyon lehet vita,
hogy az európai integráció igazi
alapgondolatát ma a Fidesz és a
szövetségesei képviselik. Robert
Schuman, akinek a nyilatkozata
évfordulóin máig Európa napját
ünnepeljük, talán valamivel hitelesebben képviselte, fogalmazta meg az európaiságot, mint
Frans Timmermans vagy Guy
Verhofstadt.
Robert Schuman híres, szinte szállóigévé lett kijelentése
pedig így szólt: „Európa vagy
keresztény lesz, vagy pedig
nem lesz”.
SZEPESI SÁNDOR

Hirdetés

2019. évi pályázati felhívás
önkormányzati tulajdonú ingatlanok
bérbeadására
A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.
2019. május 6-tól 2019. május 16-ig pályázatot
hirdet a vagyonkezelésében lévő
önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági
hasznosítású ingatlanok határozatlan,
illetve határozott időre szóló bérbeadására.
A teljes pályázati anyag a Miskolci Városgazda
Nonprofit Kft. honlapján www.varosgazda.hu
olvasható, illetve letölthető, valamint
személyesen, a cég ügyfélszolgálatán
megtekinthető
(3531 Miskolc, Győri kapu 48-50.).
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3300 ballagó és
2500 érettségiző
Több mint háromezer-kettőszázan ballagtak hétvégén Miskolc középiskoláiból. Közülük mintegy
kettőezer-ötszázan érettségiznek a napokban.

László István, a Miskolci
Tankerületi Központ igazgatója elmondta, a hozzájuk tartozó középfokú intézményekben összesen 591
fő ballagott hétvégén. – A
központhoz öt gimnázium (Avasi, Földes, Herman
Ottó, Diósgyőri és Zrínyi)
és a Bartók Béla Zene- és
Táncművészeti
Gimnázium tartozik. A két nagy
gimnáziumból, Földesből
és Hermanból több mint
kétszázhetvenen ballagtak
– mondta az igazgató, aki
úgy nyilatkozott, a vizsgák
számát tekintve ez a vizsgaidőszak is intenzív lesz.
– Kettőezer-kilencszázhuszonnyolc középszintű és
ötszázhatvannyolc
emelt
szintű vizsgára készülnek a
diákok. Nyilván egy tanuló

több tárgyból is leteheti ez
utóbbi érettségi vizsgát. Idén
is a legnépszerűbb emelt
szintű érettségi tárgy az angol nyelv, s csak ez után jön
a magyar, a matematika, a
történelem és a biológia. Általában ezek a felvételi vizsgatárgyak – mondta László
István.
A Miskolci Szakképzési Centrum tizenöt iskolájában tanuló diákok közül
ezerkettőszáztizenkilencen
érettségiznek a napokban,
míg hatszázhuszonnyolcan
szakmai vizsgát (is) tesznek – ezek a tanulók vagy
az érettségi után végeznek
szakképzésben, vagy szakközépiskolában végeznek.
A Miskolcon található
nyolc egyházi intézményből
mintegy hétszázötvenhét fő
ballagott, érettségi vizsgát
pedig körülbelül hatszáztizennégyen tesznek. A három magániskolából százhuszonnyolcan ballagtak el,
közülük pedig százan érettségiznek le.

Külhoni iskolaválasztási program támogatás

„Magyar gyermekből magyar felnőtt”
A külhoni magyar iskolaválasztás és a Kárpát-medencei középiskolai kapcsolatok
erősítése érdekében együttműködési megállapodást
kötött a Megyei Jogú Városok Szövetsége és a Rákóczi
Szövetség.
A Megyei Jogú Városok Szövetsége fontosnak tartja a külhoni magyar közösségek megmara-

dását, és ennek érdekében hosszú
távon partnerségéről és támogatásáról kívánja biztosítani a Rákóczi Szövetséget és annak Magyar Iskolaválasztási Programját.
Köszöntőjében Kövér László
arról szólt, hogy a szerződő felek
munkájukkal adják meg a választ arra a kérdésre, hogy „Mit
ér az ember, ha magyar?” – An�nyit ér, amennyit segíteni tud
nemzettársain. Ez a közös meg
győződés az alapja a mostani
megállapodásnak – hangoztatta
az Országgyűlés elnöke.

Hozzátette: „a magyar jövőt
erősíti” az együttműködés, hiszen „jövőnk csak akkor lesz,
ha Magyarországon, a Kárpát-medencében, vagy bárhol
a nagyvilágban a magyar édesanyák és édesapák vállalják a
gyermekáldást”, és ha biztosítani tudják és akarják a gyermekek anyanyelven történő
szakszerű oktatását, az óvodától a szakképzésen keresztül az
egyetemig.
A szerződés aláírásával a megyei jogú városok azt vállalják:

Most már neve is van az otthonuknak:
Stefánia
Az első magyar védőnői
szolgálat fővédnökéről,
Stefánia hercegasszonyról
nevezték el a Miskolci Egyetem Egészségügyi Karának
épületét, a korábbi felnőttképzési központot.

A kar tudománynépszerűsítő
konferenciával és névadó ünnepséggel járult hozzá a Miskolci Egyetem megalakulásának 70. jubileumi évfordulója
alkalmából rendezett programsorozathoz. A korábbi Felnőttképzési Regionális Központba,
azaz a B/3-B/4 épületbe 2014ben költözött a kar, jelenleg
mintegy nyolcszáz hallgatójuk
van. Kiss-Tóth Emőke dékán
ismertette, mivel az egészségtudományi képzés keretein belül a
Miskolci Egyetemen először a
védőnőképzés indult el, ezért az
első magyar védőnői szolgálat
fővédnökéről, gróf Lónyai Elemérné Stefánia királyi hercegasszonyról szerették volna elnevezni az épületet.

A konferencia védnöke volt
még Betlehem József, a Pécsi
Tudományegyetem stratégiai
és kapcsolati rektorhelyettese,
államtitkári tanácsadó, Csöbör
Katalin országgyűlési képviselő, Kriza Ákos polgármester és Deák Csaba, a Miskolci
Egyetem kancellárja. Csöbör
Katalin köszöntőjében a védőnők önzetlen hivatástudatát méltatta, megemlítve, hogy
ma, „profitorientált társadalmunkban” nagy szükség lenne
az ilyen hozzáállásra más területeken is. Kiemelte továbbá az
Egészségügyi Kar szerepét abban, hogy a betegségek megelőzésének fontosságát hirdeti.
Betlehem József betegsége
miatt levélben köszöntötte a

konferencia résztvevőit. Azt
írta: az Egészségügyi Kar „korábbi és jelenlegi vezetői országosan is látható elhivatottsággal, aktivitással” képviselik
az egészségügyet – legyen szó
akár új szakok indításáról,
vagy a tudományos minőség
iránti elkötelezettségről.
Az egyetem oktatásfejlesztési és minőségbiztosítási rektorhelyettese megnyitó beszédében úgy fogalmazott, az
egyetem életében számtalan
meghatározó, történelmi pillanat volt: amikor a műszaki
mellett megjelent a társadalomtudományi, közgazdasági,
művészeti és egészségtudományi képzés; de ilyen a mostani
névadó ünnepség is. – A névválasztás egyaránt igazodik a
történelmi hagyományokhoz,
valamint a kar történetéhez –
húzta alá Jakab Nóra.
Deák Csaba, a Miskolci
Egyetem kancellárja ismertette, a jelentkező száma alapján

idén a harmadik legsikeresebb
kar az egészségügyi. 2014-ben
első helyen közel 240-en jelentkeztek ide, idén 444-en,
összességében pedig mintegy
1500-an. – Számos kreatív és
innovatív fejlesztés történt a
karon; az ősszel induló diplomás ápolói szak nagyon népszerű, úgy tűnik, sikertörténet
lesz – hangoztatta a kancellár,
aki a tervekről szólva elmondta, szorosabb kapcsolatot alakítanak ki a Miskolci Szakképzési Centrum Ferenczi Sándor
Egészségügyi Szakgimnáziumával.
Az ünnepi köszöntőket követően a védnöki kör közreműködésével leleplezték a
névtáblákat az épület bejáratánál; majd a tudományos
konferencia keretében a kar
neves oktatóinak, az orvos- és
egészségtudományok szaktekintélyeinek, valamint a karon végzett szakembereknek
az előadásai hangzottak el.

anyagi és egyéb lehetőségeikhez mérten minden segítséget,
támogatást megadnak a Rákóczi Szövetségnek ahhoz, hogy
folytassa a külhonban a magyar
iskolaválasztási programot.
Az eseményen a házelnök
mellett felszólalt a Megyei Jogú
Városok Szövetségének elnöke
is. Szita Károly arról beszélt, az
elmúlt tíz év hozta el, hogy a
nemzetben gondolkodó honfitársakkal együtt többséget
tudtak teremteni a magyarság
ügyének képviseletére.
Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke részletezte, a hos�szú távú stratégiai megállapodás
révén erkölcsi és anyagi támogatást kapnak az iskolaválasztási
programjukhoz. A szövetségük
tevékenységének fókusza a külhoni magyar családok magyar iskolaválasztására irányul.

Az együttműködést a megyei jogú városok polgármestereinek jelenlétében kötötték
meg. Kriza Ákos polgármester érdeklődésünkre elmondta, Miskolc is boldogan csatlakozott a kezdeményezéshez.
– Immár ötödik éve mintegy
100 ezer forinttal támogatjuk
a Rákóczi Szövetséget. Tudjuk,
hogy jó helyre megy a pénz.
Nagy örömünkre egyre több
külhoni gyermek jelentkezik
magyar iskolába. A magyar közösség erősítése nagyon fontos
cél számunkra, és jó úton haladunk – hangoztatta a városvezető.
Az együttműködés magába
foglalja a szövetség középiskolásokat megszólító programjainak minél szélesebb körű
kiterjesztését a megyei jogú
városok iskoláira is.

APPOK SEGÍTIK
A KIRÁNDULÁST
Az Észak-Magyarországi Informatikai Klaszter
legújabb alkalmazása az
ország természeti kincseit
mutatja be.

Az új alkalmazással a túrázók telefonjaikkal kereshetnek
túraútvonalakat,
szállásokat, látványosságokat, de a tűzrakó, pihenő
helyek és az ivó kutak pontos helyét is megtalálják. Az
applikáció Kovács Ferenc, a
Kult Cool programozó alternatív iskola egykori diákjának munkája. További
három fiatal, Jakub Ákos,
Ling Imre és Mihályi Bence
pedig egy kisvasút támogatására alkalmas applikációt
dolgoztak ki.
Az erdőjáró alkalmazással
nemcsak a túrázás válik még
könnyebbé, a természet, így
a számítógépek világába
születettek számára is vonzóbbá válik. Sárhegyi Zoltán, az Északerdő Zrt. Fel-

ügyelőbizottságának elnöke
elmondta, hisz abban, hogy
ezzel a fejlesztéssel közelebb
tudták vinni az unokáinkhoz mindazt, amit a természet jelent, hiszen az erdő
unokáink öröksége.
Nagy János, az Agrárminisztérium helyettes államtitkára úgy nyilatkozott, a
magyarországi erdők az ország egyik leglátogatottabb
turisztikai célpontjai lettek mára, szerencsére. – Ezt
olyan számok is alátámasztják, amiket mi látunk, hogy
csak a főváros környékén
egy év alatt mostanában huszonötmillió regisztrált turistanapot tudunk rögzíteni
évente.
A kisvasutak elnevezésű
alkalmazás az erdei vasutak
kedvelőinek szól. Több erdei
vasút adatait is tartalmazza,
ám valós időben elsőként
csak a lillafüredi kisvonat
aktuális helyzetét és mozgását láthatjuk.
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Két hétre lezárják 25 ÉVES A VÖRÖSKERESZTES
a Keletit májusban HAJLÉKTALANELLÁTÁS
Zárva tart május 13-tól 26-ig a Keleti pályaudvar karbantartás miatt. A lezárás idején a vonatok nem érintik
a Keletit, minden járat induló- és végállomása más pályaudvarokra és állomásokra kerül át.
A Nyugati és a Déli pályaudvar, valamint a peremkerületi
állomások maximális kapacitását felhasználva a vonatok
érkezésére és indítására a vasúttársaság olyan menetrendet
alkotott, amit összehangolt a
Kelenföld-Pusztaszabolcs és a
Rákos-Hatvan vasútvonal felújításának idejére bevezetett
közlekedési renddel. A lezárás
érinti a többek között a Budapest-Hatvan-Miskolc-Sátoraljaújhely vonalat.
Loppert Dániel, a MÁV
Zrt. kommunikációs igazgatója elmondta, május 12-én
lehet utoljára használni a Keleti pályaudvart. – Legkorábban május 27-én vehetik újra
igénybe az utasok. Ez alatt az
időszak alatt két típusú munkálatot végeznek a szakemberek. Egyrészt a vonatközlekedéssel összefüggőt, másrészt
pedig olyat, ami az utasok kényelmét szolgálja. A két hét
alatt javítják a vasúti pályát a
pályaudvar teljes hálózatán és
a csarnok egész területén újraaszfaltozzák az utaspero-

nokat. Karbantartják a teljes
állomás felsővezeték-hálózatát, a biztosítóberendezést, az
energiaellátási hálózatot és a
térvilágítást. Új utastájékoztató LED-kijelzőfalat telepítenek a csarnokba, lebontják
a használaton kívüli, egykori
büféket, pavilonokat, kicserélik a padokat, a szemeteseket
és az utastájékoztató piktogramokat. Helyreállítják a károsodott falakat a csarnokban és az
utasforgalmi területeken. Virágosítják és rendezik a főbejárat, valamint az oldalsó kapuk
közelében lévő zöldterületeket.
– Kevés változás történik
abban a tekintetben, hogy
aki Miskolcra szeretne eljutni
Budapestről, annak a vonatpótló autóbusza ugyancsak a
Verseny utcából indul, mint
ahogy most is. Erről aztán
Hatvannál tud majd átszállni
vonatra – mondta a kommunikációs igazgató, aki felhívta
a figyelmet arra, hogy érdemes felkeresni az alábbi honlapot minden utazónak indulás előtt: www.mav.hu/keleti.

Példaértékűnek nevezte
Simon Attila István helyettes államtitkár a miskolci
hajléktalanellátást a Vöröskereszt Megyei Szervezete
Hajléktalanokat Gondozó
Központjának 25. jubileumi
ünnepségén.

Május 8-án volt a Vöröskereszt világnapja, amit 191 országban ünnepelnek világszerte. Szintén ezen a napon lett
száz esztendős a nemzetközi
vöröskereszt, valamint negyed
évszázados a vöröskeresztes
hajléktalanellátás Miskolcon.
A jubileum alkalmából egyhetes rendezvénysorozatot hirdetett a szervezet, melynek szerdai programjaként ünnepséget
rendeztek a Hajléktalanokat
Gondozó Központban, ahol
visszaemlékeztek az elmúlt
25 év változásaira, nagyobb
fejlesztési mérföldköveire, és
megünnepelték az évforduló
mellett a Vöröskereszt és Vörösfélhold világnapját is.

Az ünnepi hét könyvbemutatóval kezdődött: B. Tóth Erika újságíró fedél nélkül élőkkel
készült riportjaiból összeállított
kötetét ismerhette meg a közönség a Szabó Lőrinc Idegen
nyelvi Könyvtárban. Kedden
nyílt napot tartottak, melynek
célja az érzékenyítés és a hajléktalanszállók kapcsán felmerülő
általános negatív előítéletek lerombolása volt. Szerdán pedig a
Hajléktalanokat Gondozó Központban tartották meg a jubileumi ünnepséget.
– A Magyar Vöröskereszt
a hajléktalanellátás területén vezető szociális szolgáltató
Észak-Magyarországon. Jelenleg 320 éjszakai férőhelyet tud
biztosítani az intézmény krízisidőszakban – fogalmazott Grubert Roland, a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Szervezetének igazgatója. Kiemelte az elmúlt 25 év
sarokpontjait: az idősotthon átadását a kétezres évek derekán,
illetve 2014-ben az új épület átadását, amivel megújult az éjjeli
menedékhely.
Októberben pedig átadták
az új férfi krízishelyet, amit 70
millió forintból újítottak fel.
Az új jogszabályok nyomán új
szolgáltatást is nyújtanak, ezek
a befogadó szálláshelyek, ami
az országban csak három helyszínen működik. Április 30ával véget ért a krízisidőszak,
mely alatt 10 százalékkal nőtt
azoknak a száma, akik nappa-

EMLÉKTÁBLÁT AVATTAK KASSÁN
Május 7-e Kassa város napja, hatszázötven évvel ezelőtt kapta adománylevelét
a felvidéki város. Ezt ünnepelték kedden egy emléktábla felavatásával. Az ünnepség díszvendége Miskolc
város polgármestere, Kriza
Ákos volt.

A szökőkút egy órai harangjátéka után nem sokkal Kassa
főterén, a régi városháza bejáratánál dobszó hirdette az ünnepség kezdetét. A kapu melletti falon fehér lepel díszelgett,
egy emléktáblát rejtve. Ennek
felavatása volt az első program
az egyhetes rendezvénysorozaton, ahol Kassa város napját
ünneplik a helyiek.
A város polgármestere, Jaroslav Polaček ünnepi beszédében emlékeztetett a hatszázötven évvel ezelőtt történtekre.

li ellátásban részesültek, az új
jogszabályi változásoknak köszönhetően.
– Példaértékű ez a 25 év, az,
ami a hajléktalanellátás vonatkozásában itt, Miskolcon történik – ezt már Simon Attila István
szociális ügyekért felelős helyettes államtitkár mondta a jubileumi ünnepségen. Olyan szolgáltatást nyújtanak Miskolcon,
amely példaként szolgálhat bármely hajléktalanellátásban tevékenykedő karitatív szervezetnek.
Mint mondta, nem lett igazuk
azoknak, akik kritizálták az új
jogszabályi változásokat, amit a
számok, többek között a Grubert
Roland által már említett 10 százalékos létszámnövekedés is igazol. – 10-15 százalékkal többen
vették igénybe az ellátóhelyeket,
tehát jól vizsgázott az a bizonyos
20 ezer ellátóhely. Voltak olyan
napok, amikor megközelítettük
a 100 százalékos kihasználtságot,
de nem értük el a 100 százalékot,
és nem is tartottuk huzamosan
fönn – mondta.
Pfliegler Péter úgy fogalmazott: a Vöröskereszt támogatásával a város azt a küldetését
teljesíti be, ami az emberi civi-

– 1369-ben, május 7-én Nagy
Lajos király Diósgyőr várában
adott adománylevelet Kassa városának, ezzel a szabad királyi
város privilégiumaival ruházva
fel városunkat. Ez az emléktábla, remélem, nemcsak esztétikai
élményt nyújt majd a kassaiaknak, hanem tartalmában is
felkelti érdeklődésüket a város
múltja iránt – mondta a helyi
polgármester, aki emlékeztette
az ünneplőket arra, hogy a város napjához kapcsolódó ünnepségsorozaton, megnézhetik
a Nagy Lajosról szóló darabot.

alapja, amit csak mi tudunk
megélni. A történelmi emlékhelyek igazodási pontok
a mai ember számára. Kassa
pedig egy fontos emlékhely
– fogalmazott a polgármester, aki mint mondta, több
közös projekt fut most is a
két város között, utalva ezzel
a levéltárak és az állatkertek
együttműködésére, a hamarosan elinduló Kassa-Miskolc
Ultramaratonra és a két város közötti gyorsforgalmi út
megépülésére. – A távolság
most sem leküzdhetetlen, de
az út elkészültével még közelebb kerülünk egymáshoz.
Az emléktábla felavatása
után Jaroslav Polaček felolvasta az adománylevelet. Az
ünnepség külföldi vendége
volt még a Diósgyőri Aranysarkantyús Lovagrend Egyesület.

lizációt kiemeli a környezetéből, az elesettek és a rászorultak
gyámolításával. – Miskolcon
kifeszítettük a szociális hálót –
mondta az alpolgármester, hozzáfűzve: vannak, akikre mindig
számíthatnak azok, akik bajba
kerültek. A gazdaság, a szakképzés, és a turizmus fejlesztése
mellett a város nagy hangsúlyt
fektet a humán és szociális beruházásokra is. - Miskolc olyan
település, amelyik nem átgázol
az elesetteken, hanem felsegíti
őket, hogy velük együtt tudjunk
továbbhaladni, hangsúlyozta. A
Magyar Vöröskeresztet is és a
többi, hasonló szociális ellátást
biztosító intézményt Miskolc
sok-sok millió forinttal támogatja annak érdekében, hogy
azok az emberek, akik a város
utcáin kellett, hogy teleljenek
és éjszakázzanak, egy kis biztonságot tudjon adni. A férőhelyek bővülésének is köszönhető,
hogy Miskolcon egy hajléktalan ellen sem indult eljárás. Ez
annak a széles körű összefogásnak is köszönhető, ami az önkormányzat, az önkormányzati
rendészet, és a Vöröskereszt között működik.

Tolvajt fogtak
a miskolci rendészek
Már menekülés közben
elfogták a Miskolci Önkormányzati Rendészet
munkatársai azt a férfit,
aki Miskolc belvárosában
lopott egy boltból.

Kriza Ákos ünnepi beszédében elmondta, Miskolc és
Kassa testvérváros. – Történelmi
sorsközösségünk
megkérdőjelezhetetlen. Kitüntetett nap a mai az önök
számára, mi, miskolciak pedig büszkék vagyunk arra,
hogy részesei lehetünk ennek. Nagy Lajos oklevele kiváltságot adott Kassa város
polgárainak. Az évszázadok
nem múltak el nyomtalanul,
ha városaink között keresünk
kapcsolódásokat. Kapcsolódási pont az egymásba fonódó történelem és kultúra.
Ebben a városban kiáltották
ki II. Rákóczi Ferencet fejedelemmé, a Magyar Múzeum
itt jelent meg, Márai Sándornak pedig ez a város adott
otthont. Ezek a példák csupán apró mozaikok a város
történetében. De a közös jövő
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Autóval többször elvágták a menekülés útját, egyikük pedig futva utolérte.
Mindent eldobott a kezéből,
esélye sem volt arra, hogy
továbbálljon. A Miskolci
Önkormányzat Rendészetének igazgatója, Kovács László
Csaba személyesen vett részt
a tolvaj elfogásában. Mint
azt lapunknak elmondta,
osztályvezető
kollégáival
együtt járta az utcákat autóval, amikor két egyenruhásra és egy civilre lettek figyelmesek. – Siettek az utcán,
ezért odamentünk hozzájuk,
és megkérdeztük, segíthetünk-e, mi történt? – mesélte
az igazgató.
– Elmondták, hogy az ott
lévő férfi jelezte nekik, hogy
egy ruhaboltból egy férfi sietősen, fizetés nélkül távozott.

Miután személyleírást adott
az elkövetőről, úgy döntöttünk, szétnézünk a környéken az autóval. A Régiposta
utcán láttuk meg a futó embert, akire illett a személyleírás. Lengyel Roland, az
Operatív Irányítási Osztály
vezetője, munkatársam futva azonnal üldözőbe vette, és kétszer is elébe kellett
vágnom kocsival, míg kollégám próbálta utolérni. Végül
sikerült útját állnia a tolvajnak, aki addigra már mindent eldobott a kezéből. Időközben a helyszínre érkeztek
közterület-felügyelő munkatársaink is és értesítettük
a rendőrséget. Mint később
kiderült, négy vég anyagot
lopott el és egy ötvenezer
forint értékű festékkeverő
gépet – emlékezett vissza
Kovács László Csaba, akitől
megtudtuk, tavaly összesen
tizenegy esetben fogtak el
olyan bűnelkövetőt, akit már
köröztek vagy olyat, akin éppen a bűncselekmény elkövetése közben rajtaütöttek.
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TIZENHÉT BEMUTATÓ AZ ÚJ ÉVADBAN
Szerelmes Shakespeare,
Hegedűs a háztetőn, Don
Juan – leleplezte új évadát
a Miskolci Nemzeti Színház. Színes programok és
gyümölcsös fogások várták
az érdeklődőket a miskolci
teátrum évadhirdető rendezvényén.
Opera, balett, musical, operett, klasszikus és kortárs
színdarabok várják a közönséget a 2019-2020-as évadban. A
rossz idő ellenére a már hagyományossá vált évadhirdető rendezvényen a művészeti tanács
tagjai ismertették a tizenhét
tervezett bemutatót. A Nagyszínházban a Luxemburg grófja
operettel nyílik az új évad, melyet Rusznyák Gábor rendezésében láthat a közönség. A rendező Henrik Ibsen színművét, a
Vadkacsát is elhozza a miskolci színházba. Székely Kriszta, a
Katona József Színház rendezője állítja színpadra a huszadik
századi amerikai drámairodalom egyik legismertebb darabját: a Nem félünk a farkastól a
Játékszínben lesz látható.
Az új évad zenés mesejátéka,
A legkisebb boszorkány rendezője Szabó Attila, aki Lázár Er-

vin azonos című meséjét írta
színpadra. Molière vígjátéka, a
Don Juan Szőcs Artur rendezésében látható majd a Nagyszínházban, a Kamaraszínház
színpadára pedig Hunyady
Sándor színjátékát, a Feketeszárú cseresznyét viszi színre a
rendező.
A méltán híres musical, a
Hegedűs a háztetőn, valamint
az Ördögök című dráma Béres
Attila rendezésében lesz látható. Keszég László a Don Carlos
operát, valamint a Betörő az albérlőm című komédiát jegyzi,
Szabó Máté pedig két, filmről
már ismert történet színpadi
változatát rendezi: a Szerelmes
Shakespeare Marc Norman és
Tom Stoppard forgatókönyve
alapján készül, az Ádám almái
című „gyümölcsöző komédia”
pedig Anders Thomas Jensen
azonos című dán-német filmje
alapján kerül a Játékszín színpadára. A Mohácsi-testvérek
ezúttal egy kortárs vígjátékkal
készülnek. A Francia rúdugrás
írója Mohácsi István, rendezője Mohácsi János.
A Miskolci Balett is tartogat
egy irodalmi klasszikust: ezúttal Emily Brontë híres műve, az
Üvöltő szelek elevenedik meg

Dragos Dániel
az évad legjobb
táncművésze

Díjátadóval egybekötött gálaesttel ünnepelte a tánc világnapját a Nemzeti Táncszínház és a Magyar Táncművészek Szövetsége a Müpa Fesztivál Színházában.
Az eseményen átadták az
idei évad szakmai elismeréseit. Tavaly Bányai Mirjam
lett „Az évad legjobb női
táncművésze”, idén pedig ismét a Miskolci Balett egyik
táncosa vehette át az elismerést: Dragos Dánielt „Az
évad legjobb férfi táncművésze” díjjal jutalmazták.
Dragos Dániel a Budapest
Kortárstánc Főiskolán végzett, 2014 óta a Miskolci Balett tagja. – Nagyon felemelő
érzés volt, nem gondoltam,
hogy bármikor az életemben fogok kapni egy ilyen dí-

ti Szakgimnáziumba. Itt már
biztos voltam benne, hogy a
tánccal szeretnék foglalkozni – nyilatkozta a táncművész.
Az idei évadban a Miskolci
Balett a legkülönfélébb előadásokkal készült, melyekben
Dragos Dániel is többféle
feladatot kapott: mesejáték,
Shakespeare darab, filmklasszikus. – Az idei repertoár tényleg nagyon különböző előadásokat vonultat
fel, mindet nagyon szeretem,
de egyet tudok kiemelni, ami
nagyon közel áll hozzám, ez
pedig a János vitéz. Ez volt az

jat. Úgy gondolom, sok olyan
táncos van még az országban, aki szintén kiérdemelte
volna, éppen ezért nagyon
nagy megtiszteltetés, hogy én
kaphattam – fogalmazott.
Gyermekkorában Szendehelyen élt, az ottani óvodában egy hagyományőrző
néptánccsoportban kezdett
táncolni. – Budapestről jött
egy tanár egy alapfokú művészeti iskolából, aki továbbajánlott a Dózsa György
Gimnázium és Táncművésze-

első olyan alakításom, amiben prózai szerepem is van.
Izgalmas volt a tánc és próza
kapcsolatát megjeleníteni a
színpadon, látni, hogyan működik a kettő együtt, hiszen
mindig is izgatott, milyen
lehet beszélni a színpadon,
visszahallani a hangomat
– fejtette ki Dragos Dániel,
aki a következő évadban koreográfusként is kipróbálja
magát, hiszen ő fogja készíteni a Miskolci Balett egyik
táncelőadását.

táncjátékként. Anthony Burgess regényének és a belőle készült Stanley Kubrick filmnek
egyedi világa most táncelőadás
formájában kerül színpadra: a
Gépnarancs rendezője Kozma
Attila, koreográfusa Dragos Dániel. Mesebalettel is készülnek

a táncosok; a János vitéz sikere
után ismét egy klasszikus magyar költő, Arany János művét
táncolják el. A Rózsa és Ibolya
koreográfiáját Fűzi Attila készíti.
Tantermi előadás is készül
a középiskolás korosztálynak,
Szőcs Artur rendezésében: az
első szerelemről szóló előadás,
az M. A. naplója lehetőséget ad,
hogy a fiatalok a színház segítségével beszéljenek a témáról,

és vitassák meg a szereplőkkel
fiatal koruk meghatározó élményeit.
A nap során a kicsiket musical mesék várták, míg a felnőtteknek népszerű slágerekkel
készültek a művészek, minden
műfajban. A jövő évad musical
és operett slágereiből adott ízelítő mellett időutazásra is hívták a színészek a közönséget: a
táncdalfesztiválok hangulatát

idézték meg a színpadon. Szirbik Bernadett és Rákai András
a Versünnep 2019 döntőjéig
jutottak megzenésített verseikkel, amelyek szintén hallhatók
voltak a rendezvényen. Idén
újra számos bátor jelentkező
akadt, aki kipróbálta, milyen
vezényelni egy zenekart: Cser
Ádám zeneigazgató segítségével karmesterré válhattak néhány percre és bemutathatták
tudásukat.
Mindeközben kiélezett verseny folyt a művészek hat csapata között, akik gyümölcsös
fogásokat készítettek a 20192020-as évad címeiből inspirálódva. A gasztronómiai

remekeket a közönség is megkóstolhatta. A nyertes végül
Rusznyák Gábor csapata lett,
aki a Luxemburg grófja szereplőgárdájával készített epres
krémpoharat.
Vasárnap kezdődött a bérletújítás és a bérletvásárlás is,
számos akcióval és játékkal. A
bérletpénztárban a színművészek és táncművészek várták a
bérletért és jegyért sorban állókat. Az új évadot hirdető műsorfüzetbe a színészek aláírását
is összegyűjthették a vásárlók.
Az ezen a napon bérletet váltó nézők közül egy szerencsés
nyertes visszakaphatta bérlete
árát is.

Szent és profán

Megnyílt Máger Ágnes kiállítása
Sokoldalú lokálpatrióta művész kiállítása nyílt a Miskolci Galériában. Máger Ágnest
így jellemezte Kriza Ákos,
Miskolc város polgármestere
köszöntő beszédében, csütörtökön. Mint mondta, miskolcinak nemcsak születni
lehet, hanem azzá válni.

A festőművész tárlatával Végvári Lajos művészettörténész
születésének centenáriuma előtt
tiszteleg. A kiállítás június 8-áig
látogatható a Rákóczi-házban.
Végvári Lajos művészettörténész, a Széchenyi Irodalmi és
Művészeti Akadémia Miskolci
Területi Csoportjának tagja éppen száz éve született, és 2004ben halt meg Miskolcon, ahova
1971-ben költözött. A Miskolci Képtárban, majd a Herman
Ottó Múzeumban dolgozott
művészettörténészként, és tevékeny részt vállalt a gyűjtemény
kialakításában, bővítésében. Tanácsadója volt a neves miskolci
műgyűjtőnek, Petró Sándornak.
Előadásokat tartott az ország
számos egyetemén. Több mint
negyven könyve jelent meg,
emellett tanulmányokat, katalógus bevezetőket, kritikákat is
írt. A Miskolci Bölcsész Egyesület egyik alapító tagja volt, ahol
1997-ben díszdoktorrá avatták. 1993-ban Miskolc Pro Urbe-díját kapta meg, 1999-ben a

Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjével tüntették
ki, 2001-ben pedig Miskolc díszpolgára lett. Felesége Máger
Ágnes festőművész.
Hatalmas taps fogadta Kriza Ákos bejelentését, miszerint
a kiállító Máger Ágnes festőművész idén kapja meg Miskolc város díszpolgári címét. Mint azt
a polgármester elmondta, bárki
miskolcivá lehet és lesz, aki elkötelezett értékeinek gyarapítására.
– Ő közismert személyisége városunknak. Nemcsak a rá jellem-

ző képi kultúrával gazdagít minket, hanem szellemi közösséget is
teremtett városunkban. Alkotó és
tehetséggondozó művésztelepéről számtalan fiatal indult útjára.
Keze munkáját őrzi a Miskolci
Nemzeti Színház számos előadása, de tervezett díszletet a Csodamalom Bábszínházba is. Alkotásaival hírét vitte városunknak
bármerre is járt a világban. Maradandó művei pedig itt élnek közöttünk a köztéri plasztikákban,
templomok oltárképein. Máger
Ágnes nem Miskolc szülötte, de
életművének mégis ihlető forrása lett ez a város. Sokoldalú lokálpatrióta alkotóművészként írta be
magát Miskolc város nagykönyvébe – fogalmazott a polgármester köszöntő beszédében.

Máger Ágnes megköszönte
kitüntetését és hogy barátaival
zsúfolásig megtelt a Miskolci
Galéria legnagyobb terme, már
nem először. – Eddig is a szívügyem volt a városért tenni, ezután pedig szívbéli kötelességem is – mondta a művész, aki
beszédében férjére emlékezett
vissza. – Tizenöt éve ment el, de
az ő szellemisége itt van ma is a
városban. A vele való beszélgetések termékenyítőek voltak az
én munkámban. A világ változhat, de én mindig is közép-európai és magyar festő maradok
– hangsúlyozta Máger Ágnes.
A kiállítás anyagát legújabb
nagyméretű festményeiből és
rajzaiból állította össze. Alkotásainak témája szépirodalmi
művekre, többek között Ady
Endre munkásságából született
inspirációkra épül.
A kiállítást Szőcs Géza költő
és politikus nyitotta meg. – Máger Ágnes képei egy öntörvényű világértelmezést nyújtanak
nekünk. Végvári Lajosban imponáló tudás volt, az ismeretek
nagy volumenje határozta meg
személyiségét, ami összefüggéseket is képes volt felismerni és
evidenciává tenni – nyilatkozott róla Szőcs Géza.
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Béres Alexandra
mozgatta meg a gyerekeket
A napokban minden miskolci óvodás és iskolás találkozhatott Béres Alexandra,
fitnesz edzővel.
Mielőtt Béres Alexandra
átmozgatta volna a miskolci
gyerekeket, a kicsik sportversenyen vehettek részt a diósgyőri sportóvodában. Az intézményben huszonhat éves
hagyománya van a versenynek, ahová most még másik három miskolci óvodát is
meghívtak. Összesen százhatvan gyermek és nyolcvan szülő mérette meg magát a különböző játékokban.
Machán Jánosné, a Miskolci Diósgyőri Óvoda vezetője
elmondta, kiemelt céljuk az
egészséges életmódra nevelés,
ezen belül pedig a sport megszerettetése. A Diósgyőrben
működő GYERE - Gyermekek Egészsége Programnak
az egészséges táplálkozás mellett a mozgás népszerűsítése is
fontos feladata, ezért az idei tavasz a mozgás jegyében telik.
Május 13-14-én ismét minden

óvodás és iskolás találkozhat
Béres Alexandrával: a sportoló, fitnesz edző az összes projektben résztvevő diósgyőri
intézménybe járó gyermeket
megmozgatja.
A fitnesz világbajnok a
mozgás szeretetét hozta el
Miskolcra és meg is tornáztatta a gyerekeket és szüleiket. – Ilyen pici korban a legfontosabb a mozgás, hiszen ez
az, ami az alap koordinációt
létrehozza a gyerekeknél. Fejleszti az ideg-izom kapcsolatokat, aminek köszönhetően
később a tanulási képességeik
is sokkal jobbak lesznek – fogalmazott Béres Alexandra. A
tüdőkapacitásukat is növelni
kell, és a stressz levezetésében
is fontos szerepe van a mozgásnak.
A GYERE feladata, hogy a
mozgás mellett az egészséges
táplálkozást is népszerűsíti. A
Gyermekek Egészsége Program a gyermekkori elhízás
megelőzését szolgálja és éppen
a Diósgyőri Óvodában indult
el tavaly.

A CSALÁDTAGOK KÖZÖTTI
DIGITÁLIS SZAKADÉKRÓL
A Vodafone és a Digitális Család által szervezett Digitális
Család Fesztivál szerdán Miskolcra érkezett. A rendezvénysorozat segíti az okoseszközök
világában való eligazodást,
legfőbb célja a családtagok
közti digitális szakadék csökkentése.
A Vodafone Magyarország
számára kiemelten fontosak
a családok. A szolgáltató hisz
abban, hogy csak úgy lehetséges a gyermekeknek hatékony
iránymutatást adni a digitális
világban, ha ismerjük digitális eszközhasználati szokásaikat – ezért hívta életre a Digitális Család Fesztivál nevű
eseményt, melyen láthatták
a résztvevők a Screenagers –
Growing Up in the Digital Age
című dokumentumfilmet.
Delaney Ruston dokumentumfilmje betekintést nyújt
abba, hogyan hat a digitalizáció
és a technológiai fejlődés gyermekeink és családunk mindennapi életére. A filmvetítést
követően meghívott szakértők
részvételével kerekasztal-beszélgetést tartottak, és bemutatták a hazai családok körében
végzett reprezentatív kutatást
a filmben látható problémák
magyar megjelenéséről. A közönség pedagógusokból, helyi
szakértőkből, valamint az ifjúságvédelem és a nevelés számos
területén dolgozó regisztráltakból állt.
Az új kor új kihívásokkal is
jár – vallja a digitális pedagógia
szakértő, aki szerint, ahogy a
mindennapokban, úgy az okta-

tásban is fontos az okos eszközök okos használata.
A digitális kor új kihívások
elé állít bennünket is és a Vodafone ebben is szeretne a csalá-

dok segítségére lenni. Ezért vezették be a gyerekórát, és ezért
indították el a digitális család
online magazint, ami szülőknek, pedagógusoknak segít el-

MEGVAN 2019 LEGSZEBB MENYASSZONYA
Idén is hatalmas érdeklődés
övezte Magyarország egyetlen menyasszony-szépségversenyét: több, mint 700
menyasszony nevezett az
EsküvőOkosan.hu által
meghirdetett versenyre, a
nyilvános közönségszavazásokon pedig több, mint
140 ezer szavazatot adtak le
a lelkes drukkerek.
A felkészülés kora reggel kezdődött az ország minden szegletéből érkező lányok számára,
akik profi sminket és frizurát
kaptak, illetve begyakorolták
az esti koreográfiát. Míg a készülődés zajlott, a vőlegények
autóvezetéssel, gokartozással,
majd koktélozással múlatták az
időt a miskolci Avalon Resort
& Spa élményparkjában.
A lányok bevallása szerint
hatalmas volt az izgalom, amikor elstartolt a műsor. Három
kollekcióban vonultak fel a
rangos esküvői szolgáltatók és
szépségiparban tevékenykedő
szakemberek által alkotott zsűri és vőlegényeik előtt. Először
kedvenc outfitjükben mutatták meg magukat, majd Halász Éva 2019-es kollekciójából
származó lélegzetelállító menyecske-, végül menyasszonyi
ruhában léptek a közönség elé.
Zsidró Tamás mesterfodrász, zsűritag úgy fogalma-

zott: egy ilyen versenyen szép
és még szebb hölgyek vannak.
– Azt szoktam vizsgálni, hogy
ki a legmeggyőzőbb, ki az, aki a
legjobb formába tudja ilyenkor
hozni magát, és a legerősebb
kisugárzása van. A menyasszonyi ruhákban mutatnak a hölgyek a legjobban – tette hozzá.
A zsűri hosszas egyeztetést
követően hozta meg döntését.
A győztes az örökké mosolygó, titkárnőként dolgozó Nagy
Klaudia lett Monorierdőről, két
udvarhölgye Balogh Alíz Debrecenből és Méhes Kitti, aki Bábolnáról nevezett a versenybe.
Kiss Péter, az Esküvő Okosan ügyvezetője rámutatott,
szervezőként pontosan tudják,
hogy a menyasszonyoknak a
házasságkötés életük legszebb
napja, de szívesen megmutatják a nagyvilágnak is, hogy
milyen szépek ezen az alkalmon. – Annyiban más volt az
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idei verseny, hogy rendeztünk
területi előválogatókat, 4-44 lány jutott be ide, az országos döntőbe. Persze minden
menyasszony már nyertes, hiszen valakinek egészen biztosan ők a legszebbek. De itt egy
szubjektív mérlegelés alapján van egy legszebb – fogalmazott, hozzátéve: a verseny
nagy élmény a hölgyeknek,
hiszen olyan, mint az esküvői
főpróba. És persze nagy do-

log a „Magyarország legszebb
menyasszonya” cím is.
A rangos eseményre ezúttal három régióban zajlottak
az előválogatók: elsőként a dunántúli fordulón mérettettek
meg a menyasszonyok, majd
következett a Pest megyei és a
kelet-magyarországi forduló.
A lányok közül minden ré
gió
ban egy menyasszonyt
közönségszavazat,
további
tizenegy lányt pedig az EsküvőOkosan.hu szakmai zsűrije
juttatott a regionális döntőbe,
hogy aztán a versenysorozat
csúcspontján, az országos döntőn a legszebb tizenkét menyasszony mérje össze bájosságát.
2020-ban ismét megválasztják az év legszebb menyas�szonyát, ahová a szervezők
az egész országból, illetve a
környező, magyar-lakta területekről várják a menyasszonyok jelentkezését.

igazodni az okos eszközhasználat világában.
Budai J. Gergő, a Vodafone Magyarország vezérigazgató-helyettese úgy fogalmazott,
azért építették ezt a találkozót
a Screenagers című film köré,
mert ez a film rendkívül alaposan és sokrétűen járja körbe a
fiatalok eszközhasználati szokásait, így remek kiindulópontja egy olyan párbeszédnek, ami
segít a szülőknek a digitális korban való gyereknevelésben. –
Ugyanis rengeteg új kérdéssel
találkozunk: tudjuk-e milyen
tartalmakat fogyasztanak a gyerekek online, milyen veszélyek
leselkednek rájuk, vagy azt, hogyan védjük meg őket – sorolta.
A digitális kor sok előnyt tartogat, Csöbör Katalin szerint
ezért is fontos, hogy az okoseszköz-használat lehetősége
minden településen elérhető le-

gyen. Az országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, az lesz a kor
kihívása, hogy melyik ország,
mennyire tud ezzel az újfajta
mesterséges intelligenciával és a
digitális világgal élni, valamint
az, hogy ebben még okosabbak,
még ügyesebbek legyünk.
A digitalizáció lehetősége
mellett védelmet is kell nyújtani
a gyerekeknek, és ez összeurópai
szinten is kiemelt téma, hangsúlyozta Pelczné Gáll Ildikó, az Európai Számvevőszék tagja. Mint
mondta, ezzel a kérdéssel az Európai Számvevőszék is foglalkozik. – Márciusban adtunk ki
egy tájékoztatót éppen a kiberbiztonságról, a bűnüldözés kérdéséről, a bennünket érintő veszélyekről és arról, hogy ezeket
a képességeket, készségeket, ami
a digitális érában jelen van vagy
éppen nincs jelen, hogyan lehetne fejleszteni.

Fuss a Népkertért!

Közösségépítő futóversenynek ad otthont május
végén a Népkert. A cél a
miskolci futóközösség építése mellett egy rekortán
burkolatú futókör kialakítása is a város legnagyobb
közparkjában.
A május 25-ei megmérettetésen a szervezők minden
korosztály számára kínálnak versenyzési lehetőséget:
három felnőtt kategória mellett két kamasz, és két kölyök
kategóriában is nevezhetnek
a futás szerelmesei, de egy
különleges családi kategória
is lesz, ahol a családtagok kézen fogva futhatnak.
A közösségi futóverseny
legfőbb célja, hogy közösséget építsen Miskolcon. Tajthy Krisztina, a Maradj Miskolcon Alapítvány részéről
elmondta: névadó szponzorként komoly lehetőséget
látnak abban, hogy hagyományt teremtenek, ez csak az
első versenye lesz egy sorozatnak. A futóversenyt a népker-

ti intézmények is támogatják.
A Népkerti Kerekasztal folyamatosan azon dolgozik,
hogy a város legnagyobb közparkját újra állandó közösségi térré tegye. Hajdú László, a Tudomány és Technika
Háza tulajdonosa elmondta,
szeretnék a Népkertet újra
élhetővé és pezsgővé tenni, a
mostanihoz hasonló közösségépítő akciókkal is.
A futóversenyt a közösség
építés mellett egy futókör létrehozásáért is szervezik. A
mindennapi futás biztonságát
is meg szeretnék adni azzal,
hogy a Népkert közvilágítást
is kaphat a közeljövőben.
A Népkertben 1, 3, valamint 5 kilométeres távot lehet majd teljesíteni. Útlezárásra nem kell számítani, a
verseny kizárólag a Népkertet érinti. A versenyre május
15. délig lehet előnevezést leadni a maratonclubmiskolc.
hu oldalon. Lehetőség van a
helyszínen is nevezni, reggel
8-9 óra között a Tudomány
és Technika Házában.
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25 éve fűtünk, 25 éve hűtünk
AZ ÉPÜLETGÉPÉSZET A HIVATÁSUNK
Idén május 15-16-án XXI. alkalommal
rendezzük meg a Klíma és Fűtéstechnikai
Kiállítást és Vásárt a Gázcentrum területén.
A múlt században elindultunk a FÉG-es kazánoktól, majd bejöttek a Junkers (BOSCH)
korszerű, energiatakarékos, lángmodulációs
készülékek és eljutottunk a mai kondenzációs
technológiához.
A további profi gyártók, VIESSMAN, IMMERGAS, ARISTON szintén jelen lesznek a már fent
említett BOSCH és FÉG kazángyártók mellett.
A kazánok jó működésének fontos kiegészítői a szivattyúk, a termosztátok, a vízlágyítók, a füstgázelvezetés, a radiátorok, a szellőzés, így kiállít a Grundfos, a Wilo, a Siemens, a
BWT, a Tricox, a Dunatherm és a Vents. És ez
még nem minden.
A XXI. század nagy vívmánya a lakások kellemes hűtése a nyári kánikulában, ill. fűtése
hőszivattyúkkal, ezért három nagy klímás
cég várja az érdeklődőket, a Gree, a Polár és
a Midea.
Minden kérdésére választ kap a betérő, sőt a
gyártók képviselői mellett tervezők és kivitelezők is jelen vannak, akik azonnal kaphatóak a
felújítási munkákra.
A szerdai napon délután 14 órától, csütörtökön délelőtt 9 órától folyamatos előadást tartanak a kiállítók a szakemberek részére.

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

Apróhirdetés
Egy vásárnak mindig van könnyedebb része, 17 órakor egy órás koncertet ad Flóra
és zenekara, valamint megajándékozzuk kiemelt partnereinket, sőt gondolunk azokra
a vásárlókra is, akik az elmúlt 27 évben vásároltak Bosch (Junkers) kazánt a BRS Klíma
és Gázcentrumban, és bemutatják a számlájukat, egy Bosch sörös korsót kapnak ajándékba, és sörrel megtöltve koccinthatunk az
épületgépészet jelenére és jövőjére szerdán
délután 17 órakor.
Szóval minden a tudásról, a szórakozásról és
a vásári ajándékról szól, minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk, garantáljuk, hogy elégedetten távoznak.
Minden infó megtalálható a www.gazcentrum.brskft.hu honlapunkon.

Ingyenes számítógépes tanfolyam indul 65 év felettiek számára!Érdeklődni, további információ: Célpont Közösségi Tér 3530
Miskolc Arany János 29-35. Tel.:
46/509-959
Nem italozó, önállóan dolgozni
tudó ácsot és korábban ács mellett dolgozó segédmunkást keresek Miskolc és környékére, nem
csak tetőn végzendő munkákra.
Tel.: 06-20/460-6775.
Hi-Sec acél biztonsági ajtók
már 65 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók (műanyag, fa, alumínium),
garázskapuk cseréje óriási kedvezménnyel, teljeskörű árnyékolástechnikával. Tel./fax: 46/402292, mobil: 30/336-5528, web:
www.aluport.hupont.hu, bemutatóterem: Miskolc, Bükk áruház
I. emelet. Nyitva: h-p: 9–14 óráig,
szo: 9–12 óráig.
MEGJELENT A Szirma és kastélya című kötet (68 oldal, színes
és fekete-fehér képekkel)! Korlátozott mennyiségben kapható a
színház mellett lévő Antikváriumban. 3525 Miskolc, Déryné u. 2.
Ács-, tetőfedő munkák, gipsz
kartonozás, lambériázás, filagóriák, előtetők, kerítések, kerti házak és egyéb famunkák készítése;
Velux ablakok beépítése, cseréje;
íves fedések és hajlatok készítése; tetők szellőztetése. www.kerekgyarto-acs.hu. Tel.: 06-20/4606775.

ÉRTÉKESÍTŐI POZÍCIÓBA
VÁR TÉGED
Amit kínálunk:
• 1 éves belépő támogatási program,
• megbecsülés, elismerés,
• stabil társasági háttér.
Akit keresünk:
• szorgalmas, tanítható személyiség,
• önálló, vállalkozói gondolkodás,
• ügyfélközpontúság, céltudatosság.
Amit kérünk:
• pénzügyi szolgáltatások értékesítése és tanácsadás,
• ügyfelekkel való kapcsolattartás, ügyfélkör bővítés,
• ügyfeleink igényeinek felmérése és pénzügyi
terveinek kialakítása.
Jelentkezz hozzánk, ha
• könnyen teremtesz kapcsolatot másokkal
és jól kommunikálsz,
• rendelkezel érettségi bizonyítvánnyal,
• számlaképes vagy és van laptopod.
NÁLUNK A CSALÁD ÉS A HIVATÁS EGYENSÚLYBAN LEHET!
A munkavégzés helye: Miskolc és környéke.
A szakmai önéletrajzokat várjuk
az istvan.bohm@groupama.hu címre

Jelentős beruházás indult
a miskolci TS Hungaria Kft.-nél
A 160 éves múltra visszatekintő (korábban MÁV-TISZAVAS Miskolci Járműjavító Kft.-ként ismert) TS Hungaria Kft. 2008 óta,
mint az ÖBB csoport leányvállalataként működik Miskolcon, a Tiszai Pályaudvar mellett.
ELSŐ A VASÚTI KERÉKPÁRJAVÍTÁSBAN
A vasúti tehervagonok, illetve vasúti kerékpárok javítására, felújítására és gyártására specializálódott vállalat az elmúlt években jelentős átalakuláson ment keresztül. 2013-ban a telephelyen üzembe helyezték Közép-Európa egyik legnagyobb és
legkorszerűbb vasúti kerékpárgyártó és -javító műhelyét, mellyel a TS Hungaria stabilizálta jelentős piaci részesedését a vasúti kerékpárok karbantartása területén.
NAGY VOLUMENŰ BERUHÁZÁSI PROJEKT
A folyamatos fejlődés jegyében egy közel 4 milliárd forintos költségvetésű beruházás indult az év elején, melynek célja a
vállalat technológiai megújítása, a már meglévő tevékenységek produktivitásának növelése, a telephely hatékonyabb és kompaktabb kihasználtságának kiépítése, és ezzel együtt az ügyféligények még hatékonyabb kielégítése.
A telephelyfejlesztés keretében egy 110 méter hosszú új csarnok kerül megépítésre, a legmodernebb felületkezelési technológiákkal ellátva, de bővülni fog a fentebb említett kerékpárüzem is, és a már meglévő csarnokok is modernizálásra
kerülnek majd.
„A piac folyamatosan nő és egyre nagyobb igény jelentkezik szolgáltatásainkra. Az üzem modernizálásával előkészítjük az új vasúti teherkocsi gyártás lehetőségét is, egy már jóval modernebb technológiai környezetben. Sok megkeresés érkezik hozzánk a már
meglévő ügyfeleinktől is, melyek jelentős minőségi elvárásokat fogalmaznak meg.” – árulta el Wein András, a TS Hungaria ügyfélkapcsolatokért is felelős ügyvezető igazgatója.
Az aktuális fejlesztések és bővítések is lehetőséget biztosítanak a régió beszállítóinak és munkavállalóinak, hogy
részesei legyenek a TS Hungaria sikerének. Ha egy biztos munkahelyet, megbízható üzleti partnert keres, kérjük,
látogasson el weboldalukra:
www.tshungaria.hu
TS HUNGARIA KFT.
3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1.
Telefon: +36 46 509 764
e-mail: info@tshungaria.hu
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TOVÁBB BŐVÜL A MISKOLCI OLIMPIAI
REMÉNYSÉGEK PROGRAM

Legyőzte a Vidit
a Diósgyőr
Hazai pályán, 2-1-re legyőzte a MOL Vidit a DVTK a
labdarúgó NB 1, 31. fordulójában.
Még öt perc sem telt el a
találkozóból, amikor Márkvárt határozott labdaszerzéséből Hasani fordult kapura
és újra utat talált a hálóba a
koszovói középpályás ballábas bombája, 1-0. A 19. percben veszélyeztettek először a
vendégek, de a szöglet után a
védők mögé ívelt labda lesen
találta a fehérváriakat. A 34.
percben már szabályos körülmények között alakított ki
lehetőséget a Vidi, a védőkről
kipattanó labdát Futács érte
el, lövése nyomán a kapufa
külső oldaláról pattant ki a
labda. A szünet után veszélyesebben játszott a DVTK,

ennek eredménye volt a kimaradó Tajti helyzet. Nem
hibázott viszont a vendégcsapat a 49. perc végén. A hos�szú oldalra átívelt szöglet miatt sokáig volt a levegőben a
labda, de nem jött ki a kapus,
így pedig tehetetlenül nézte,
ahogyan a védőt megverve,
a hálóba fejeli a labdát Stopira. A 73. percben egy nagyon
szép kényszerítőzés után, a
16-os előteréből Márkvárt
vállalkozott és a hosszú alsó
sarokba szerkesztett lövésével újra vezetett a Diósgyőr.
A mérkőzés rendkívül határozott játékvezetője, második
sárgával, még kiállította Szabót, de az eredmény már nem
változott, nagyon fontos három pontot gyűjthetett be a
DVTK és befogta pontszámban az MTK-t.

Az önkormányzat által életre hívott Miskolci Olimpiai Reménységek Program
célja, hogy Miskolcon tartsa
a kiemelkedő eredményeket
elérő az ötkarikás játékokon
való indulásra is esélyes helyi sportolókat. A programhoz további két fiatal tehetség csatlakozott.

A 2018 szeptemberében hét
sportág tíz versenyzőjével elindított programhoz két új sportoló, Gergely István felnőtt világbajnoki 5. helyezett para-vívó
és Büki Ádám felnőtt szakági Európa-bajnoki 6. helyezett,
téli Universiade-induló, magyar
bajnok biatlonos és sífutó csatlakozott. Velük együtt már tizenkét sportolónak biztosít Miskolc olyan hátteret, amivel több
nemzetközi versenyre juthatnak
el, ahol a szükséges kvalifikáci-
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Bulgárföldi
Háztartási Bolt

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

Az akció érvényes: 2019. 05. 11-tól 2019. 05. 17-ig
Lenor öblítő, 2,905 l, 550 Ft/l
1599 Ft
Surf mosópor 5,6 kg, 357 Ft/kg
1999 Ft
Energizer tartós ceruzaelem, AA, AAA
299 Ft/db
Bonyhádi zománcos fazék, 5,5 l, III. o.
1799 Ft
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
Viaszos vászon asztalterítő, 140 cm széles
859 Ft/fm

ós pontokat gyűjtögethetik. A
program nyitott, bárki jelentkezhet, csatlakozhat, aki megfelel a szakmai kitételeknek és
sportági szakszövetsége is indokoltnak látja felvételét.
A MORP résztvevői ösztöndíjban (havi 45 000 forint), a Decathlon szponzori támogatásában és városi sportlétesítmények
díjmentes használatában részesülnek. A programmal elsődlegesen az a közös célunk, hogy
egészségesek legyünk, amihez
a sportolás az egyik legfontosabb terület – hangsúlyozta Kriza Ákos. – Ahhoz, hogy a város
lakosai, beleértve a fiatalokat is,
megfelelő körülmények között

tudjanak sportolni, igyekszünk
minden feltételt biztosítani.
Sportinfrastruktúránk fejlesztésének részeként szinte minden
sportlétesítményünk megújult,
és gyarapodtunk egy modern
objektummal is, a Miskolci Atlétikai Centrummal. Nem állunk meg ezen az úton, további
fejlesztéseket tervezünk a vizes
és jeges sportok tekintetében,
valamint a Népkertben található
városi sportcsarnokot is szeretnénk modernizálni.
Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke példaértékűnek nevezte, ahogy Miskolc
városa kiemelt és különleges lehetőséget kínál tehetséges spor-

tolói számára. – A magam részéről nagyon büszke vagyok, hogy
Gergely István személyében para-sportoló is csatlakozhatott ehhez a nemes kezdeményezéshez
– tette hozzá.
A korábban csatlakozott sportolók közül többen is jelen voltak
a csütörtöki eseményen. Guzi
Blanka, a Swimming Penthatlon
Club öttusázója, junior korosztályos magyar bajnok, Eb és vb
érmei mellett tavaly a lézer-run
szakág egyéni junior, a mix-váltó tagjaként felnőtt világbajnoka
elmondta, számára nagyon fontos a sport és jóleső érzéssel tölti
el, hogy Miskolc városának szintén fontos ez a terület.

2019. május 11. | 19. hét | XVI. évfolyam 19. szám
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Miskolci Napló – A város lapja

PROGRAMAJÁNLÓ
MOZIMŰSOR
Művészetek Háza: URÁNIA-TEREM:

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
Május 16. csütörtök – május 22. szerda,
naponta 15:00 Undipofik (kivéve május
18.) | 17:30 Brightburn - A lángoló
fiú | 20:00 John Wick: 3. felvonás –
Parabellum |
május 18. 14:00 Puccini Pillangókisasszony

Művészetek Háza, BÉKE ART-MOZI:
Május 9. csütörtök – május 15. szerda,
naponta 16:00 A művészet templomai:
Leonardo 500 | 18:00 A Maria Callassztori | 20:15 Tied a világ | május 11.
14:00 Misa - Koncert Ukrajnában
Május 16. csütörtök – május 22. szerda,
naponta 16:00 A művészet templomai:
Raffaello - A festőfejedelem | 18:00 Éter
| 20:15 A szívek királynője

CINEMA CITY:

ELŐADÁS:

Május 12. vasárnap 10:00-16:00 Középkori
betűvetés, Diósgyőri vár
Május 14. kedd 18:00 Hogyan lépjünk túl a
múlton? Tudomány és Technika Háza
Május 16. csütörtök 18:00 Az érzelmi
intelligencia fejlesztése gyerek- és
felnőttkorban, Tudomány és Technika
Háza
Május 17. péntek 16:00-20:00 Aranyalma
Nyárindító Mesefesztivál, Tudomány és
Technika Háza
Május 17. péntek 20:00 Műszaki hiba –
humorest, City Hotel Miskolc
Május 18. szombat 11:15 és 13:15 Fúvós
hangszerek bemutatója, Diósgyőri vár
Május 18. szombat 16:00 Bambi
bábmusical, Művészetek Háza

HANGVERSENY:
Május 13. hétfő 19:00 Tűzvarázs bérlet,
Művészetek Háza
Május 17. péntek 17:30 Hang-ár,
Művészetek Háza

KONCERT:

Május 9. csütörtök-május 15. szerda, naponta
több időpontban – A gyászoló asszony
átka | Bosszúállók: végjáték | Brightburn
– A lángoló fiú | Csaló csajok | Csodapark |
Hotel Mumbai | Két lépés távolság | Manu a
legsirályabb fecske | Mia és a fehér oroszlán |
Miután | Pokémon – Pikachu, a detektiv

Május 12. vasárnap 19:00 Budapest
Klezmer Band, Művészetek Háza
Május 9-12. csütörtök-vasárnap MEN,
Miskolci Egyetem
Május 17. péntek 22:00 Sztiloparti,
Rockwell
Május 18. szombat 20:00 Cserházi Zsuzsa és
Máté Péter emlékest, Avalon Ristorante

CSODAMALOM BÁBSZÍNHÁZ:

FOGLALKOZÁS:

Május 12. vasárnap 10:30 Süsü legújabb
kalandjai
Május 19. vasárnap 10:30 Jancsi és Juliska

Május 11. szombat 10:00-16:00 V.
Könyvtári majális, II. Rákóczi Ferenc
Megyei és Városi Könyvtár
Május 17. péntek 13:00-17:00 Játékos
lovagi hétpróba, Diósgyőri vár

KIÁLLÍTÁS:
Május 10. péntek 10.00 Üdvözlet Miskolcról
– képeslap-kiállítás, II. Rákóczi Ferenc
Megyei és Városi Könyvtár
Május 18-19, szombat-vasárnap 9:0018:00 Legoépítmények kiállítása, Ady
Endre Művelődési Ház
Május 18-ig, kedd-szombat, naponta 9:0017:00 H6T Kunst T, Miskolci Galéria
Május 18-ig, szombatig Kottakiállítás,
II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár
Május 31-ig, péntekig Kertész Attila:
Mandalák, Ifjúsági és Szabadidő Ház
December 31-ig, kedd-vasárnap, naponta
9:00-17:00 Dinók földjén, Herman Ottó
Múzeum

EGYÉB:
Május 9. csütörtök-11. szombat
Borangolás, Történelmi Avas
Május 11. szombat 13:00-17:00 IV. Miskolci
Civil Nap, Erzsébet tér
Május 11. szombat 14:00-22:00 Miskolc
város napja, Szent István tér (Kifejtve
cikkben)
Május 11. szombat 14:00 Filmvetítés
Miskolc város napján, Művészetek Háza
Május 17-18. péntek-szombat IX. Vasutas
Gyermekdal-találkozó, VOKE Vörösmarty
Mihály Művelődési Ház
Május 18. szombat 19:00-22:00
Gasztrokalandok, Diósgyőri vár

SZÍNHÁZI MŰSOR

Május 11. –május 18.
MÁJUS 11. SZOMBAT 11:00
JÁNOS VITÉZ, Zerlina bérlet, Kamaraszínház
17:00 A VELENCEI
KALMÁR, Csiky (Arany,
Ezüst) bérlet, Kamaraszínház
19:00 CYRANO, Egressy
(Alap, Arany, Ezüst) bérlet,
Nagyszínház
19:00 SZENTIVÁNÉJI
ÁLOM, Játékszín
MÁJUS 14. KEDD 15:00
ZIGGURAT
PROJECT
– SARLÓS FLÓRA ESZTER: LÉGSZÜKSÉGLET
19:00 A CIRKUSZHERCEGNŐ, bérletszünet,
Nagyszínház
19:00 ÜNNEP, bérletszünet, Kamaraszínház
MÁJUS 15. SZERDA 14:00
JÁNOS VITÉZ, Kamaraszínház
17:00 ÍGY SZERETTEK
ŐK – KARINTHY FRIGYES,
Felolvasószínház
Nyáry Krisztián kötete alapján, Játékszín
19:00 HELLO, DOLLY!,
bérletszünet, Nagyszínház
19:00 ÍGY SZERETTEK ŐK – KARINTHY

FRIGYES, Felolvasószínház
Nyáry Krisztián kötete alapján, Játékszín
MÁJUS 16. CSÜTÖTÖK 14:00
FALSTAFF I. – OPERABEAVATÓ, Nemecsek bérlet, Kamaraszínház
17:00 EGY ÓRA VERSEK KÖZT, Játékszín
19:00 KABARÉ, bérletszünet, Nagyszínház
MÁJUS 17. PÉNTEK 19:00
CYRANO,
Vörösmarty
(Alap, Arany, Ezüst) bérlet,
Nagyszínház
19:00 A VELENCEI
KALMÁR, Upor (Arany,
Ezüst) bérlet, Kamaraszínház
19:30 ELSŐ KÉTSZÁZ
ÉVEM, Játékszín
MÁJUS 18. SZOMBAT 11:00
KAKAÓKONCERT, Nagyszínház nézőtéri társalgó
15:00 A VELENCEI
KALMÁR, Déryné (Arany,
Ezüst) bérlet, Kamaraszínház
19:00 CYRANO, Katona
(Alap, Arany, Ezüst) bérlet,
Nagyszínház
19:00 SZENTIVÁNÉJI
ÁLOM, Játékszín
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HANG-ÁR: MŰVÉSZ SZÜLETIK
A Hang-ár sorozatban miskolci ifjúsági együttesekkel lépnek közösen színpadra a miskolci szimfonikusok művészei.
Május 17-én az 55 éves Fazekas Utcai Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kórusaival adnak
igazi gála hangulatú hangversenyt a szimfonikusokkal.

A program 2014-es indulása óta együttműködtek már az
Egressy Béni és Erkel Ferenc
Zeneiskola növendékeivel, a
Lévay József Református Gimnázium Vegyeskarával, a Fráter
Kórussal, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium Vegyeskarával,
a Fazekas Gyermekkarral és a
Fazekas Kicsinyek Kórusával
is. A sorozat lényege, hogy lehetőséget biztosítson a miskolci tehetségeknek a tapasztalatszerzésre és bemutatkozásra. A

résztvevő fiatalok együtt dolgozhatnak egy profi együttessel, belekóstolnak a művészvilág mindennapjaiba, a próbák
hangulatába és beleláthatnak
a színfalak mögötti szervezési
feladatokba is. Emellett nagy
élményt jelent még számukra
a nagyközönség előtti szereplés is, ahol nem csupán szüleik,
tanáraik, rokonaik és barátaik,
hanem a hangverseny-látogató
közönség is megcsodálhatja tehetségüket.

Süsü legújabb kalandjai
A Csodamalom Bábszínház Süsü és a Torzonborz
címmel mutatta be a napokban a Süsü-sorozat
harmadik részét.
Ezúttal Süsü és az ismert szereplők mellett egy
új figura bukkan fel, Torzonborz király, a szom-

széd birodalom gonosz ura.
Süsüék országát pusztítással fenyegeti. Süsü ezúttal
sem egyedül, hanem a Kiskirályfi segítségével győzi le
az ellenséget.
A következő előadás időpontja: május 12., vasárnap
10:30. További információk:
http://www.csodamalom.hu

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

EGYHÁZI HÍREK
A Miskolc Televízió HívőSzó című műsorában május
12-én 17 órai kezdettel a jezsuita templomból közvetítenek. Szentmisét bemutatja: Rigó Jenő plébános.
Május 12-én papi és szerzetesi hivatások vasárnapja lesz.
Hétfőn, 13-án, a Szent Anna
Kolping házban tart előadást
18.30 órai kezdettel Artur
Prenkiewicz minorita házfőnök a Kolping-akadémia keretében: Kelemen Didák, a
tiszteletreméltó minorita szerzetes címmel. Május 15-én,
szerdán, a Keresztény Pedagógiai Műhely keretében 17 órakor a Millenniumi-teremben
Papp Zoltán gk. lelkipásztor,
oktatási referens tart előadást,
melynek címe: Keresztény
családkép. EFIT (Egyházmegyei Ifjúsági Találkozó) elnevezéssel ifjúsági találkozót tart
az Egri Főegyházmegye Egerben, május 18-án, szombaton,
14 órától 21 óráig. Középiskolás, főiskolás, egyetemi és
plébániai közösségek fiatalja-

it hívja a főpásztor. Személyes
regisztráció szükséges, amelyhez az iskolákban és a plébániákon lehet segítséget kapni.
Bibliaóra minden szerdán délután 5 órakor kezdődik a görömbölyi református
templomban. Minden hónap
utolsó vasárnapján, a gyermek istentiszteleten, délelőtt
10 órától Ágoston Kata múzeumpedagógus kreatív foglalkozást tart a gyermekeknek
a Miskolc-Diósgyőr-Vasgyári
Református Egyházközségnél.
Mindent korosztályból várják a gyermekeket. Ugyanitt a
bibliaórák csütörtökönként 11
órakor kezdődnek.
Egyetemi nyílt napot
tartanak középiskolás fiataloknak a miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégiumban, a Görömbölyi
utca 24. szám alatt május
17-én, pénteken délelőtt 10
órától.Konfirmált középiskolások ifjúsági órája lesz
pénteken délután 4 órától
a belvárosban található Luther udvarban.

Május 13. hétfő: 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 Miskolci Napló (közéleti magazin) 19:00 Miskolc
Ma ism. (híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programajánló)
19:25 Üzleti negyed (gazdasági magazin) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság
Május 14. 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. (híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 19:25 Mérkőzés 21:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 21:17 Időjárás-jelentés 21:20 Programpont ism.
(programajánló) 21:25 Képújság
Május 15. 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 ism. (gasztronómiai magazin) 18:40
Köztünk élnek (portré) 19:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20
Programpont ism. (programajánló) 19:25 Quantum (tudományos magazinja) 20:00
Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság
Május 16. 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 Programpont (programajánló) 18:25 Promenád (kulturális magazin) 19:00 Miskolc Ma ism.
(híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 19:25
Creatív chef (gasztronómiai magazin) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság
Május 17. péntek: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismétlése
15:00 Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Programpont (programajánló) 18:25 Egészségpercek ism. (egészségügyi magazin) 18:45
Egészségére (egészségügyi magazin) 19:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 19:25 Szomszéd vár ism. (turisztikai magazin) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 Időjárás-jelentés 20:20
Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság
Május 18. szombat: 07:00 Az előző esti adás ismétlése 14:00 Képújság 18:00 Krónika (heti hírösszefoglaló) 18:30 Testközelből ism. (szórakoztató-ismeretterjesztő magazin) 19:00 Krónika ism. (heti hírösszefoglaló) 19:30 Sportpercek ism. (sportmagazin) 20:00 Krónika ism. (heti hírösszefoglaló) 20:25 Képújság
Május 19. 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 Egészségpercek ism. (egészségügyi magazin) 18:50 Egészségére ism. (egészségügyi magazin)
19:00 Promenád ism. (kulturális magazin) 19:30 Gasztrokaland ism. (gasztronómiai magazin) 19:45 Kedvenceink ism. (állatbarát magazin) 20:00 Köztünk élnek ism.
(portré) 20:15 Köztünk élnek ism. (portré) 20:30 Képújság

Bambi a MüHá-ban
Egy szép tavaszi napon, az erdő mélyén világra jön a kis őzgida, Bambi. Édesanyja és barátai segítségével felfedezi környezetét, megtanulja az élet fontos törvényeit és veszélyeit, miközben számtalan kalandot él át.
Édesanyja elvesztése után
apja, az Erdő Hercege veszi magához és tanítja a felnőttéletre…
Felix Salten regényét ezúttal a
Harlekin Bábszínház alkalmazta a színpadra. Bambival együtt

tapasztaljuk
meg hogyan
lehet önfeledten játszani
és száguldani, élvezni a

Időpont: május 18.,
szombat, 16.00
Helyszín: Művészetek Háza
További információk:
http://muhamiskolc.hu

szabadságot.
Megtanulunk
félni is és keserűen tudomásul venni
minden élet

halandóságát. Felix Salten műve
egyszerre szól gyermekekhez és
felnőttekhez – mindannyiunk
okulására és gyönyörűségére.
Az előadás 70 perc szünet nélkül, 6-14 éveseknek ajánlott.

16 Mozaik

Miskolci Napló
A hét fotója
MOCSÁRI LÁSZLÓ
FELVÉTELE

A VIRÁGOS DIÓSGYŐRÉRT
Aranylakodalom
a Gárdonyiban

Miskolcon indult a P. Mobil Aranylakodalom turnéja. A Gárdonyi
parkban rengetegen gyűltek össze, hogy együtt ünnepeljenek az 50
éves zenekarral. A P. Mobil zenekar ezer szállal kötődik Miskolchoz
és a Gárdonyi parkhoz is. 1973. június 10-én először a Diósgyőri Popfesztiválon lépett föl a csapat. A ’70-es évek közepén a Gárdonyi Művelődési Házban és az ifjúsági parkjában hetente koncerteztek, aztán
jött a Miskolc című daluk, amivel belopták magukat az itteni közönség szívébe.

Miskolci városrészek
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Hatodik éve indította el a Virágos Diósgyőrért programot Kovács László önkormányzati képviselő és Seresné Horváth Zsuzsanna, az Élhető Diósgyőrért Egyesület elnöke. A megeredő eső ellenére most is nagyon sokan voltak a Pálosok parkjában megrendezett virágpiacon, ahol közvetlenül a termelőtől vásárolhattak virágzó balkonnövényeket az érdeklődők. Az előző évekhez
hasonlóan idén is két tő muskátlit kaphattak ajándékba azok a diósgyőri lakosok, akik előzetes regisztrációval ezt megigényelték.
Az elmúlt napokban a város több körzetében is volt hasonló rendezvény, virágpiacot szervezett Novák Józsefné, Kovácsné Budai
Mária, Gazdusné Pankucsi Katalin és Deák-Bárdos Mihály önkormányzati képviselő is.
FOTÓ: VÉGH CSABA
Tragédiával végződött
a családi veszekedés
Halált okozó testi sértés
bűntett miatt folytat büntetőeljárást a B-A-Z Megyei Rendőr-főkapitányság egy 48 éves kazincbarcikai férfival
szemben. A gyanúsított május 7-én délután egy kazincbarcikai
családi házban előzetes szóváltást követően olyan erővel bántalmazta 37 éves élettársát, hogy a nő a helyszínen meghalt. A
férfi a bántalmazás után elmenekült a házból. A bejelentést követően a nyomozók rövid idő alatt azonosították, elfogták, majd
a rendőrségre előállították a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható férfit.

szólították a veszélyeztető
magatartás abbahagyására. A polgármester meg
akarta szerezni az autó
kulcsát, a lehúzott ablakon
keresztül benyúlt a kocsiba, azonban a vádlott hirtelen gázadással elindult és elsodorta a polgármestert, aki az úttestre esett. A
férfi elhagyta a helyszínt, egy barátjánál folytatta az ivást, akit
ezután megkért, hogy vigye haza. Az autót azonban megállították a kiérkező rendőrök, igazoltatáskor a szonda pedig kimutatta a férfi alkoholfogyasztását. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést és közúti járművezetéstől eltiltást indítványozott a
vádlottal szemben.

Benzinkúton fogták el a szökött gyanúsítottat
Újra letartóztatták azt a férfit, aki egy korábbi bírósági döntés ellenére elhagyta egy borsodi település közigazgatási területét és szökni próbált. A gyanúsítottal szemben több ügyben
is nyomozás folyik: sikkasztás, jármű önkényes elvétele és ittas állapotban elkövetett járművezetés miatt. A gyanú szerint
ugyanis a férfi még 2018 szeptemberében kölcsönkérte közeli
hozzátartozója mobiltelefonját, melyet nem adott vissza, hanem
sajátjaként értékesített. Az eset után körülbelül egy hónappal
ittas állapotban ellopott egy autót, amivel két fának, illetve egy
drótkerítésnek ütközött, így az autó totálkárosra tört. A járásbíróság idén áprilisban a férfi bűnügyi felügyeletét rendelte el,
azzal, hogy lakóhelyét nem változtathatja meg, annak helyt adó
település területét nem hagyhatja el, illetve nyomkövető eszközt
köteles viselni. A gyanúsított azonban május 3-án megpróbált
megszökni. A rendőrség – a nyomkövető jelzése alapján – egy
benzinkúton fogta el végül a férfit.

Hitelre tankolt
Csalás megalapozott gyanúja miatt folytatott eljárást a Miskolci Rendőrkapitányság egy 33 éves ongai férfival szemben. A
férfi idén januárban egy miskolci benzinkúton pár ezer forintért üzemanyagot tankolt, majd a kútkezelővel elhitette, hogy
az ellenértéket legkésőbb zárásig behozza. Azonban ez nem
történt meg, ahogy hat másik korábbi hasonló szituációban
sem.

FORRÓ NYOMON

A polgármester lett az ittas sofőr áldozata
Közúti veszélyeztetés, cserbenhagyás és ittas járművezetés
miatt emeltek vádat egy 27 éves férfi ellen. A férfi még 2017
decemberében állított be többször is a sajóhídvégi karácsonyi
vásárra a saját, de forgalomból kivont autójával. Ittasan, a gumiabroncsok csikorgatásával, a motor túráztatásával zavarta a
rendezvényt, valamint többször nagy sebességgel haladt el az
útszakaszon, és vészfékezett, ezért az ott tartózkodó személyek
felszólították, hogy fejezze be ezt a magatartást. A férfi távozott,
majd ismételten megjelent az autóval és a vásár közelében megállt, ekkor a további cselekményének a megakadályozása érdekében a polgármester és egy másik férfi az autóhoz mentek, fel-

Segítettek a támadóknak
Rablás miatt folytatott eljárást a Miskolci Rendőrkapitányság egy 22 éves edelényi férfival szemben. A gyanúsított idén
januárban egy éjszaka Miskolcon, a Búza tér közelében cigarettát kért egy 36 éves kazincbarcikai férfitól, akit a szívesség
teljesítése közben megütött. A földre esett sértettől a támadó
elvette majd tízezer forintját, irattárcáját és a cigarettáját is. Ezt
követően az útonálló társával együtt elmenekült a helyszínről.
A nyomozók azonosították majd elfogták a férfit és az őt segítő nőt is.
Őrizetben a szikszói támadó
Rablás miatt folytat büntetőeljárást az Encsi Rendőrkapitányság Szikszói Rendőrőrse egy 19 éves helyi lakossal szemben. A
gyanúsított áprilisban Szikszón támadt rá egy idős nőre. A férfi
a 80 éves nőt a földre lökte, majd erőszakkal elvette a sértett táskáját, amiben többek között 150 forint, illetve kulcsok voltak. A
férfi ezt követően elmenekült a helyszínről. A rendőrök azonosították, elfogták, majd őrizetbe vették a szikszói férfit.
További rendőrségi, katasztrófavédelmi, bírósági hírek
első kézből hírportálunkon, a www.minap.hu honlapon.

Négyrészes keresztrejtvény sorozatunkban ezúttal miskolci városrészek neveit rejtettük el. Kérjük
megfejtéseiket a sorozat végén, együtt, egy levélben vagy e-mailben küldjék el. Beküldési határidő: 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.

MINDENKIT ÉRHET JOGESET
Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesztőségünk 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!

Ha nem kapják meg időben lapunkat, ha terjesztési problémát tapasztalnak,
kérjük, jelezzék ezt a 30/352-8040-es telefonszámon, hétfőtől csütörtökig, 1317 óra között.

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 - április 20) Megégetheti magát, ha olyan
kapcsolatba keveredik, amit a kollégák nem néznek jó szemmel. De otthon is baj lehet. Már eddig is kevesebb időt szánt a
kedvesére, mint amennyit ő szeretne.

Rák (június 22 - július 22) Partnere hamarosan próbára teszi a türelmét, talán még a hűségét is. Anyagi helyzetén egy új
munka, vagy előnyös megállapodás lendíthet valamelyest, de ezt
még barátai körében sem verje nagydobra.

Mérleg (szeptember 24 - október 23) A szerencse ugyan nem
pártol el öntől, de ha irreális dolgokra vállalkozik, a kudarc elkerülhetetlen. Jól kamatozó népszerűsége kezd halványulni, aminek lehetnek igazán kellemetlen következményei.

Bak (december 22 - január 20) A barátnői gondoskodnak
most izgalmas programokról. Ha velük tart, a partnerével kialakult feszült helyzet is elsimul. Az esélyek latolgatása közben
mind távolabb kerül a valóságtól. A hét sok kínos csapdát tartogat.

Bika (április 21 - május 20) A magánéletét a hét első felében
a pénz miatti viták, és egy féltékenységi jelenet teszi feszültté.
A körülmények kevés időt engednek választásra a hivatásában.
Jobb ajánlat nem várható, így érdemes megragadni azt.

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Ha teheti, utazzon el
néhány napra. Idegenben minden könnyebben átlátható, és
rá fog jönni, hogyan hozhatja helyre a történteket. Gondosan
készüljön fel a szakmai megbeszélésekre, főként a vitás ügyek rendezésére.

Skorpió (október 24 - november 22) Az őrült rohanás, az érzelmek hullámázása után a hétköznapok realitása kerül előtérbe.
Ha most venné ki párjával a szabadságát, akkor a belső nyugalomhoz külső béke is társulna, és feltöltődhetne.

Vízöntő (január 21 - február 19) Nem lehet mindig igaza,
de attól, hogy a párja akarata érvényesül, még nem kell mártírnak lenni. Jól haladnak a dolgai, a szerencsés véletlenek útjába
hozzák azokat, akik segítenek megoldani a feladatokat.

Ikrek (május 21 - június 21) Felettese vagy befolyásos pártfogója az utóbbi időben nagyon előzékeny, ráadásul a párkapcsolatában maga is változásra vágyik. Nem kell ehhez feltétlenül
hűtlenkednie, inkább izzítsa fel a régi tüzet.

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Nehezen tud nemet
mondani. Jól járnak tehát azok, akik az érzelmi zsarolás módszereivel élnek, mert nem mérlegel, inkább erején felül hoz áldozatot. Ne dőljön be a pletykáknak, inkább várja meg a következő hetet.

Nyilas (november 23 - december 21) Szakmai ismereteinek
gyarapítására alkalmasak az elkövetkező napok, mert olyanokkal ismerkedhet meg, akikkel mélyen gyökerező baráti, érzelmi
kapcsolatot alakíthat ki. Szívügyekben is támogatják az égiek.

Halak (február 20 - március 20) Maradandó sikereket érhet
el úgy, hogy a győzelem dicsőségét átengedi másnak, ön pedig,
megelégszik az anyagikban mérhető haszonnal. Sikerül megoldani egy régóta húzódó vitás ügyet is.

