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NÉMETH SZILÁRD: ÓRIÁSI  
A TÉT AZ EP-VÁLASZTÁSON

Az európai uniós választást 
előkészítő országjárás kereté-
ben két politikus is előadást 
tartott Miskolcon. Gulyás Ger-
gely, Miniszterelnökséget veze-
tő miniszter a Vigadóban, míg 
Németh Szilárd, a Honvédelmi 
Minisztérium parlamenti ál-
lamtitkára is a borsodi megye-
székhelyen tartott előadást az 
uniós parlamenti választások 
kapcsán. Mindkét fórum lap-
zártánkkal egyidőben zajlott, 
így Németh Szilárddal az ese-
mény előtt beszélgettünk. 

– A május 26-ai választásnak 
óriás tétje van. Mi, magyarok 
2015 óta foglalkozunk ezzel a 
kérdéssel: ez pedig a bevándor-
lás, a migráció kérdése – nyi-
latkozta a Miskolci Naplónak 
Németh Szilárd, a Honvédel-
mi Minisztérium parlamenti 
államtitkára. Ma Brüsszelben 
olyan vezető politikusok ülnek, 
olyan vezető pártszövetségek 
irányítják az Európai Unió éle-
tét, akik teljes egészében figyel-
men kívül hagyják az európai 
emberek véleményét, meg sem 
kérdezik őket. Egyértelmű-
en bevándorláspárti politikát 
folytatnak, ez pedig odavezet-
het, hogyha nem állítjuk meg 
őket május 26-án, hogyha nem 
eresztjük szélnek ezt a garnitú-
rát és nem választunk új kép-
viselőket, akkor gyakorlatilag 
Európa feladja önazonosságát – 
hangsúlyozta a Fidesz alelnöke. 
Egész Európa képét megváltoz-

tathatja az, ha nyakló nélkül be-
engednek ide mindenkit, akik 
az európai keresztény kultúrát, 
a keresztény örökséget és hitet 
teljes egészében ki fogja szorí-
tani. Ez veszélyes azért is, mert 
nemcsak egy kulturális vagy 
egy etnikai kép változik meg 
a kontinensünkön, hanem ve-
szélybe kerül a mostani gazda-
sági és a szociális jólét, amit az 
európai emberek teremtettek 
meg maguknak. Jelenleg a vi-
lággazdaságban munkáló erők 
is jelentős változásokon mennek 
keresztül, a hangsúlyok áttevőd-
nek, gondoljunk többek között 
Kínára vagy az Egyesült Álla-
mokra. Ha megváltozik Európa 
erőegyensúlya, teljes egészében 
megszűnhet az európai verseny-
képesség is. 

Veszély nélkül élni  
A mi biztonságunk szem-

pontjából is óriási kihívás ez. 
Jól emlékszünk az elmúlt évek 
terrorcselekményeire Német-
országtól Franciaországon át 
egészen Belgiumig. Sorolhatjuk 

azokat a nyugat-európai orszá-
gokat is, akik már beengedtek 
bevándorlókat. Az integrációt 
segítő politika teljes egészében 
megkérdőjelezhető.  Ezekben 
az országokban sokszor olyan 
terrorcselekményeket hajtottak 
végre, amelyekben a nagy be-
vándorlási hullámmal bejövők 
összefogtak az ott élő, második, 
harmadik generációban felnövő 
emberekkel. 

Európa mi is vagyunk 
Magyarország azért tudott 

cselekedni, mert 2015 óta há-
rom nemzeti konzultáción és 
egy népszavazáson is dönthet-
tek az emberek arról, hogy mit 
képviselnek ebben a kérdés-
ben. Az emberek azt mondták, 
ők szeretnének dönteni arról, 
hogy kikkel akarnak együtt 
élni. Ezért tudtuk megvédeni a 
déli határainkat, ezért tudtuk 
ennek a műszaki és jogi hátte-
rét is megteremteni, vagyis ma 
már a magyar honvédek és a 
magyar rendőrök együtt őrzik 
határainkat. 2015-ben, amikor 

négyszázezren gázoltak át az or-
szágon, meg kellett állítanunk a 
ránk ömlő migrációs hullámot 
– emlékeztett Németh Szilárd. 
Európát meg kell tartani euró-
painak, Magyarországot pedig 
magyarnak.  Az olaszok is be-
bizonyították, hogy nemcsak a 
szárazföldön, hanem a tengeren 
is megállítható a migráció, ha 
akarjuk, ha ilyen politikát foly-
tatunk. 

Unokáink életéről is döntünk 
Az a tapasztalatom, hogy az 

emberek érzik és tudják, hogy 
az elkövetkezendő ötven-százé-
vet fogjuk így meghatározni és 
óriási a tét. Azért tartunk Mis-
kolcon is fórumot, hogy minél 
inkább ráirányítsuk a figyelmet 
a valódi problémára. Arra kér-
jük az embereket, hogy ne hagy-
ják magukat és éljenek azzal a 
jogukkal, amit az európaiságuk, 
a magyar demokrácia jelent ne-
kik: vagyis saját maguk határoz-
zák meg, hogy milyen jelent és 
milyen jövőt akarnak maguk-
nak és Európának. 

 Szilágyi Tibor, a MIHŐ 
Kft. karbantartási főgépé-
sze kapta idén a Magyar 
Távhőszolgáltatásért Szak-
mai Díj Ezüst Emlékérmet. 
A távhőszakmában végzett 
csaknem negyven éves ma-
gas színvonalú munkásságát 
több alkalommal is elismer-
ték, de ez kiemelkedik a ka-
pott díjak közül.

Szilágyi Tibor 1978 végén 
érkezett Miskolcra felesé-
gével együtt, Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyéből. A kö-
vetkező év elején az akkori 
Borsod Távhőben – mai ne-
vén MIHŐ Kft. – kapott 
munkát, mint hidraulikai 
gépész és katonaság után is 
ide tért vissza, az Avas hő-
körzet tartozott hozzá. 1986-
ban érettségizett az akkori 
Zalka Máté Szakközépiskola 
gépészeti szakán. Ezt követő-
en hegesztő szakképesítést is 
szerzett, ami azért volt fon-
tos, mert az irányítása alatt 
lévő karbantartási, hibaelhá-
rítási tevékenység sikeressége 

sok esetben az elvégzett he-
gesztési munka kifogástalan 
minőségén múlik.

Szorgalmának, kiemelke-
dő szakmai érdeklődésének, 
a távhőszakma iránti elhiva-
tottságának, munkabírásá-
nak és példamutató munka-
moráljának köszönhetően 
hamar előrelépett.

2009-től látja el feladatait 
karbantartási főgépészként. 
Ekkor vonták össze a külön-
böző szolgáltatási területeken 
lévő avasi, belvárosi, diós-
győri és egyéb területek kar-
bantartási feladatait egy szer-
vezeti egységbe.

– Így ekkortól már 90 km 
távhővezeték, 350 hőközpont, 
a MIHŐ tulajdonú kazánhá-
zak karbantartása, meghibá-
sodásuk esetén azonnali hi-
baelhárítása a felügyeletem 
alá tartozott – sorolta a te-
vékenységeket Szilágyi Ti-
bor főgépész. – Hibaelhárí-
tás esetén csapatomon múlik 
a szolgáltatás mielőbbi visz-
szaindítása, ami a felhaszná-
lói megítélés egyik sarkalatos 
pontja. A karbantartási fel-
adatok ellátása csapatmunka, 
és egy-egy üzemzavar-elhá-
rítás esetén nagy jelentősége 
van a tapasztalati tudásnak 

is. Nagyon sokat tanultam 
az idősebb munkatársaimtól. 
Ezeket a tapasztalatokat ma 
is hasznosítom munkám so-
rán és folyamatosan átadom 
fiatalabb kollégáim részére – 
mondta Szi lágyi Tibor, majd 
kitért a díjra is. – Középveze-
tőként meghatónak és nagy 
megtiszteltetésnek tartom, 
hogy idén én kaphattam a 
Magyar Távhőszolgáltatásért 
Szakmai Díj Ezüst Emléké-
rem kitüntetést. Korábban is 
kaptam már szakmai kitün-
tetéseket, de ilyen megbecsü-
lésben még nem volt részem, 
így erre vagyok a legbüsz-
kébb.

 A Magyar Távhőszolgál-
tatók Szakmai Szövetsége 
évente megrendezi szakmai 
konferenciáját, amelyen ün-
nepélyes keretek között átad-
ták az elismerést, többek közt 
Szilágyi Tibornak, a MIHŐ 
Kft. karbantartási főgépészé-
nek. A miskolci hőszolgálta-
tó munkatársa a Magyar Táv-
hőszolgáltatásért Szakmai Díj 
Ezüst Emlékérmét vehette át.  

ÁLLANDÓ KÉSZENLÉTBEN  
A MISKOLCI LAKÁSOK MELEGÉÉRT

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI  
IRODA

3530 Miskolc, Szemere u. 5. sz.
Telefon: 46/501-740  

(csak ügyfélfogadási időben)
E-mail: ügyfel@miho.hu

www.miho.hu

A MIHŐ Kft. személyes és telefonos  
ügyfélszolgálata informatikai átállás miatt:

2019. május 27. (hétfő),
2019. május 28. (kedd),

2019. május 29. (szerda)
ZÁRVA TART.

2019. május 30-án, csütörtökön
HOSSZABB NYITVATARTÁS:  

8.00-tól 20.00 óráig.

A többi munkanapon a megszokott rend érvényes.

Pénztári befizetés az ügyfélszolgálat zárását  
megelőző negyedórában már nem lehetséges.

Hirdetés

Az Európai Unió 27 tag-
államában május 23-26. 
között tartják az Euró-
pai Parlament tagjainak 
választását, összesen 373 
millióan szavazhatnak. 
Áder János köztársasági 
elnök május 26-ára írta 
ki a magyar választás 
napját.

Az Európai Parlament a 
politikai viták és a döntés-
hozatal fontos uniós szintű 
fóruma, az EP az Európai 
Tanáccsal együtt jogosult 
jogalkotási javaslatok elfo-
gadására és módosítására, 
továbbá az EP dönt az uniós 
költségvetésről és felügyeli 
az Európai Bizottság és más 
uniós szervek munkáját. Az 
EP képviselőit valamennyi 
tagállamban közvetlenül 
választják, hogy képviseljék 
az emberek érdekeit az uni-
ós jogalkotás során.

Rendkívüli nyitvatartás a 
lesz az EP-választás hétvégé-
jén a kormányablakokban. 
Ahhoz, hogy valaki május 
26-án leadhassa voksát, érvé-
nyes okmányokkal kell ren-

delkeznie. Annak érdekében, 
hogy minden választásra jo-
gosult szavazhasson, rend-
kívüli nyitvatartási rend lesz 
érvényben a kormányablak-
kal, okmányirodával rendel-
kező településeken.

A május 25-én és 26-án 
nyitva tartó kormányabla-
kok listája és nyitvatartási 
rendje, a kormanyhivatalok.
hu weboldalon mindenki 
számára elérhető.

Május 25-én (szombaton) 
8-14 óra között és május 26-
án (vasárnap) 6-19 óra kö-
zött Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében az alábbi kormá-
nyablakok és okmányirodák 
lesznek nyitva a személyazo-
nosító okmányok cseréje és 
kiállítása érdekében.

Kormányablakok: Aba-
újszántó, Cigánd, Edelény, 
Emőd, Encs, Felsőzsolca, 
Gönc, Kazincbarcika, Mező-
csát, Mezőkövesd, Miskolc, 
Ózd, Putnok, Sajószentpéter, 
Sárospatak, Sátoraljaújhely, 
Szerencs, Szikszó, Tiszaújvá-
ros, Tokaj.

Okmányirodák: Borsod-
nádasd, Szendrő.

Május 26-án  
voksolunk

Európát meg kell tartani európainak, Magyarországot pedig 
magyarnak
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Miskolcon épül meg hazánk legnagyobb és legexkluzívabb 
wellness- és élményfürdő komplexuma. A közel 13 milliárd 
forintból megvalósuló fürdőkomplexum alapkövét csütör-
tökön rakták le és 2020-ra készülhet el a 100 főnek munkát 
adó fürdővilág. A kisvárosnyi területen felépülő álomfürdő-
ben évi 280 ezer vendégre számítanak.

Öt, ellipszis alakú futurisz-
tikus épület egy igazi vízi vá-
ros épül Miskolctapolcán. Kü-
lön fürdőcsarnokot kapnak a 
tinik, a gyerekek és a felnőt-
tek. Sakk-, pezsgő-, élmény- és 
wellness-medence várja majd a 
vendégeket. A fiatalok három 
csúszdát és külön élményme-
dencét kapnak. A legkisebbek 
szórakozásáról vizes játszótér 
és két gyerekmedence gondos-
kodik. Hatalmas zöld terület a 
napozáshoz és két kültéri me-
dence alkotja majd Magyaror-
szág legizgalmasabb élmény-
fürdőjét. 

A miskolci turizmus 
alappillére

A strand engedélyes terveit 
nemzetközi tervező konzorci-
um készítette, amelynek élén 

az osztrák tervező, Wolfgang 
Vanek áll, aki számos európai 
fürdő, irodaház, hotel, középü-
let és lakóház nemzetközileg 
elismert tervezője.

– Úgy gondolom, sikerült 
egy jó koncepciót kidolgozni, 
ami alkalmazkodik a terület 
adottságaihoz. Pontosan tisz-
tában vagyunk vele, hogy a be-
ruházásnak fontos szerepe van 
Miskolc jövőjét illetően; nagy 
hatással lesz a turizmusra, a 
gazdaságra, és természetesen 
az itt élők életminőségének ja-
vulására is. Az élményfürdő 
allappillére lesz a város turiz-
musának – mondta az élmény-
fürdőről Wolfgang Vanek.

Közép-Európa egyik leg-
izgalmasabb élményfürdő-
jét Miskolctapolcán találják 
majd.

Kriza Ákos polgármester 
úgy fogalmazott, újabb jelen-
tős mérföldkőhöz érkezett 
Miskolc az alapkő letételével. – 
A most kezdődő munka végén, 
ezzel a valósággá váló álom-
beruházással a nemzetközi 
fürdővilág elitjébe emelkedik 
majd Miskolctapolca neve; 
egyedülálló kínálata lesz ez a 
magyarországi turizmusnak – 
hangoztatta a városvezető.

Hozzátette: „Miskolc meg-
érdemli, hogy Közép-Európa 
egyik legizgalmasabb élmény-
fürdőjét kínálhassa a miskol-
ciaknak, az ide érkező ven-
dégeknek”. Emlékeztetett rá, 
hogy Miskolctapolca 2010 kö-
rül „egy feledésbe merült vá-
rosrész volt”, a fürdő helyén ro-
mokkal és derékig érő gazzal.

– 2010 után elkezdtük a ter-
vezést. 3 milliárd forintból 
2015-re újjáépült a Miskolcta-
polcai Strandfürdő első üteme. 
Ennek eredményeként már 
ma is az egyik legkeresettebb 
turisztikai célpont Miskolc-

tapolca. Az újabb beruházás-
nak köszönhetően a városrész 
egyszerre lesz az önfeledt szó-
rakozás és a nyugodt pihenés 
exkluzív központja. Ahol a 
wellnesstől a konditermen, a 
vizes játszótéren, úszómeden-
cén át a kanyargó csúszdapar-
kig minden megtalálható – so-
rolta Kriza Ákos.

Gyopáros Alpár, a modern 
települések fejlesztéséért fele-
lős kormánybiztos azzal kezd-
te, hogy Miskolc a rendszer-
változás egyik legnagyobb 

kárvallottja volt, de „hittel, el-
szántsággal, kreativitással és 
szorgalommal” a borsodi me-
gyeszékhely az elmúlt 9 évben 
„példaértékű, lenyűgöző válto-
zásokon ment keresztül” Kriza 
Ákos polgármester vezetésével.

Gyopáros Alpár emlékezte-
tett, a Modern Városok Prog-
ram keretében, 2015-ben 
„sokszínű és előremutató pro-
jektek” megvalósításában álla-
podott meg Miskolc és a kor-
mányzat. 

– Miskolc forrásigénye a 
legmagasabbak között van a 
programon belül, megközelí-
ti a 340 milliárd forintot. Soha 

nem látott léptékű fejlődésen 
megy keresztül a város, tuda-
tos tervezés, felépített koncep-
ció és sokszínűség jellemzi a 
város Modern Városok Prog-
ramját – hangsúlyozta a kor-
mánybiztos.

A miskolctapolcai fürdő-
fejlesztés második ütemében 
több mint 600 millió forint-
ból megújul a Barlangfürdő 
melletti sétányokkal tarkított 
őspark és a Csónakázó-tó is. 
Az ide vezető utakat korsze-
rűsítik és kerékpárút is épül. 
A fejlesztés kiváló lehetőséget 
biztosít a szállodaipar és a ven-
déglátók számára is.

Miskolc standján négy, 
miskolci telephellyel ren-
delkező, de országosan és 
európai, illetve világszin-
ten is jelentős gazdasági 
szereplő állított ki a május 
14-17. között megrendezett 
Ipar napjai szakkiállításon, 
Budapesten. 

Miskolc standja sokszínű 
volt: négy különböző ágazat-
ban tevékenykedő partner ál-
lított ki a várossal együtt. Az 
egyik a SIAD Hungary Kft., 
amely az ipari gázok terüle-
tén szerzett szakértelmével, jó 
minőségű termékeivel, tech-
nológiájával és tapasztalatá-
val a vegyipart segíti. Másik a 
TenPao Hungary Kft., amely 
40 éves múltra visszatekintő 
hongkongi alapítású kínai cég-
csoport. Intelligens töltőket, 
vezérlőket, alaplapokat, táp-
egységeket gyártanak a legne-
vesebb cégek számára.  Har-

madik a Boskó Hidraulika, 
amely több évtizede Miskol-
con működő neves magyar tu-
lajdonú, családi vállalkozás. A 
hidraulikus munkahengerek 
és rendszerek kezelése, tervezé-
se, karbantartása mellett, fém-
megmunkálást és felületkeze-
lést is. Negyedik az United Call 
Centers, a legrégebben Miskol-
con működő call-center, amely 
szolgáltatásait ipari üzemek 
számára is kínálja. 

– A célunk az, hogy bemu-
tassuk, Miskolc egy vonzó, él-
hető város, innovatív munka-
helyekkel – mondta Pfliegler 
Péter alpolgármester. Emlé-
keztetett rá, hogy Miskolc és a 
városba betelepült járműipari 
cégek évek óta együtt vesznek 
részt az Automotive Hunga-
ry kiállításon. A közös stand, 
a közös megjelenés vonzó a 
városban működő cégek szá-
mára, amelyek ezzel azt is mu-
tatják, otthonra találtak itt és 

elégedettek a város gazdaság-
fejlesztési törekvéseivel, a város 
nyújtotta lehetőségekkel. 

– Egyértelműen ugyanaz 
a célunk, mint ami az Auto-
motive Hungaryn: bemutatni, 
hogy Miskolc egy vonzó, élhe-
tő város, ahol kiváló, innovatív 
munkahelyeket tudunk kínál-
ni. Szeretnénk továbbá a ve-
lünk kiállító cégeket és rajtuk 
keresztül Miskolc iparát, gaz-
dasági fejlődését bemutatni – 
hangoztatta az alpolgármester, 
aki kiemelte azt is, hogy a ha-
zai és külföldi befektetni szán-
dékozó cégek képviselői is jelen 
vannak ezen a kiállításon, így 
Miskolc és partnerei be tud-
nak mutatkozni előttük. – Az 
Automotive Hungaryn is szá-
mos partnerrel tárgyaltunk, el-
mondtuk, hogy miért érdemes 
nálunk befektetni. Reméljük, 
újabb befektetők fognak Mis-
kolc iránt érdeklődni.

A szakkiállítás-együttes – 
amit a Hungexpo Budapesti 
Vásárközpontban tartanak – 
kétévente vonultatja fel a kü-
lönböző ipari ágazatok szerep-
lőit, a szakmai újdonságokat, a 
költséghatékony ipari megol-
dásokat és az Ipar 4.0 legújabb 
„hódításait”. Húsz ország több 
mint 550 vállalata foglalta le 
helyét, melyek közül 100 üz-
letági szereplő 100 százalékban 
külföldi.

Több mint kettőszáz új la-
kás épült Miskolcon 2018-
ban, az átlagos négyzet-
méterár elérte a 319 ezer 
forintot – derült ki a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal 
(KSH) legfrissebb, 2018 
lakáspiacának egészét átte-
kintő elemzéséből.

A Privátbankár írta meg, 
hogy Győr és Budapest, vala-
mint meglepő módon Balaton-
lelle és Biatorbágy után Mis-
kolcon épült a legtöbb új lakás 
az országban tavaly, szám sze-
rint 229. Ezek átlagos négyzet-
méterára 319 ezer forint. 

– Ez az adat az előző évekhez 
képest jelentős javulás. Az ipa-
ri beruházások az ingatlanpi-
acra is pozitív hatással vannak 
– fogalmazott Demeter Tibor, 
a Demeter Ingatlanközpont 
ügyvezetője. – Az ország többi 
megyeszékhelyéhez viszonyít-
va viszont még elbírna Miskolc 
kereslete további új projekte-
ket. A régiónkban a legalacso-
nyabb a lakásmegújulási ráta.

– A vásárlók új építésűeknél 
a 60-80 négyzetmétereseket 
keresik elsősorban, de csak 
azért nem a 40-45 négyzetmé-
tereseket, mert ilyenek nem 
nagyon épültek. Pedig ezek-
re jelentős befektetői kereslet 
mutatkozott, mutatkozik je-
lenleg is. Használt lakások-
nál pedig az 55 négyzetméte-
res, 1+2 fél szobás, illetve a 61 
négyzetméteres, 2,5 szobás la-

kás a sláger, ezek közt is a fel-
újított panel – sorolta.

Ha korosztály szerint vizs-
gáljuk a miskolci lakásvásár-
lókat, akkor megállapíthatjuk: 
teljes a vertikum. – A 18 plu-
szos vásárlók is jelen vannak 
a piacon, de a legtöbb vásárló 
természetesen a 35-55 közötti 
korosztályból kerül ki. A ve-
vők 30-40 százaléka hitelből 
szerez lakást, a többiek kész-
pénzzel fizetnek – ismertette 
az ügyvezető.

Az új lakásoknál 300-
400/450 ezer forint is lehet egy 
négyzetméter ára, ennek oka a 
szakember szerint az áfa mér-
téke, valamint az építőanyag, 
illetve a munkaerő drágulása, 
közvetett oka a lakások drasz-
tikus emelkedése. A panelek 
esetében a vásárlók kedvelik 
az elrendezést, azt, hogy köny-
nyen karbantarthatók ezek 

a lakások, ezért nagy rájuk a 
kereslet – és ez felfelé mozdí-
totta az árakat: a belvárosban 
akár 160-200/250 ezer forin-
tot is elkérhetnek egy négy-
zetméterért. A családi házak 
esetében úgy fogalmaz Deme-
ter Tibor, hogy „lomhábban 
mozdultak” az árak, ott még 
„várat magára a nagy bumm”, 
de idén, vagy 2020-ban itt is 
emelkedés várható.

– Azt elmondhatjuk, hogy 
a vásárlóerő megvan Miskol-
con, de az olyan ipari beruhá-
zások, mint amilyen például a 
Lufthansa letelepedése, pozitív 
hatással lesz az ingatlanpiacra 
is. A bérleti piacot felfelé fogja 
mozdítani, illetve a befektetés 
jellegű lakáseladásokat is. A 
környező, ipari jellegű ingat-
lanok piacán is fellendülést vá-
runk – tette hozzá a Demeter 
Ingatlanközpont ügyvezetője.

Ipar napjai – Miskolc és  
parnercégei  is bemutatkoztak

CSÚCSON A LAKÁSÉPÍTÉS 

MISKOLCTAPOLCA  
– ÚJ FÜRDŐVÁROS SZÜLETIK



Miskolc város közgyűlése 
1992-ben döntött úgy, hogy 
az évben egy kitüntetett na-
pot szentel a város közös-
ségének. A választás május 
11-re esett. Arra a napra, 
amelyen 1909-ben Ferenc 
József aláírásával hitelesítet-
te Miskolc törvényhatósági 
jogú várossá válását.

Miskolc város napján elis-
merésünket fejezzük ki azok-
nak, akik szakmai és közéleti 
tevékenységükkel meghatáro-
zó módon járultak hozzá kö-
zösségünk életéhez. Miskolc 
hírnevének öregbítéséhez – 
kezdte köszöntőjét Kriza Ákos 
a Miskolci Nemzeti Színház-
ban tartott ünnepi közgyűlé-
sen. A polgármester köszön-
tötte az új díszpolgárokat, a 

Pro Urbe-díjasokat, és minda-
zokat, akik személyiségükkel, a 
közösségért végzett kiemelke-
dően eredményes munkájuk-
kal elősegítették, hogy Miskolc 
közelebb kerüljön kitűzött cél-
jai eléréséhez.

Mint Kriza Ákos felidézte, 
az 1909 óta eltelt száztíz év-
ben számos történelmi és tár-
sadalmi földindulást kellett át- 
és túlélniük a miskolciaknak. 
Rombolással és építkezéssel, 
hanyatlással és fellendüléssel 
telt a 20. század, és a 21. szá-
zad is nehézségekkel indult. A 
2000-es években Miskolc egy 
válságrégió központja volt és 
az utolsók között állt a ma-
gyarországi megyei jogú vá-
rosok ranglistáján. 2011-ben 
romokban állt a gazdaság, a 
szegénység, a nyomornegye-
dek elképesztő méreteket öl-
töttek. Az Avasi lakótelepen 
fészekrakók randalíroztak, a 
közbiztonság helyzete kritikus 
volt, a város kasszájából pedig 
33 milliárd forint hiányzott. 

– Ezt kaptuk örökségként 
– folytatta beszédét a polgár-
mester. A városvezetés arra tö-
rekedett, hogy minél több be-
ruházást hozzanak a városba. 
– Megérkezett a Takata, majd a 
többiek és Miskolc neve egyre 
jobban csengett a világ nagy-
vállalatainak sorában. Leg-
utóbb pedig a Lufthansa vá-

lasztotta új üzeme székhelyéül 
Miskolcot. Emellett közmun-
kaprogram is indult, ami so-
kaknak segített visszatalálni 
az elsődleges munkaerőpiacra. 
Vagyis segély helyett munkale-
hetőséget kínáltunk minden-
kinek – hangsúlyozta Kriza 
Ákos. A nyomortelepek felszá-
molásának elindításával, a ren-

dészeti szervezet felállításával 
a közrend legnagyobb problé-
máit oldották meg, és ma már 
feleannyi bűncselekmény tör-
ténik a közterületeken, mint 
2010-ben. Emellett elindult a 
Salkaházi Program, amely az 
időskorúaknak jelent megbe-
csülést. 

A polgármester kitért 
arra is, hogy a város koráb-
ban elhanyagolt értékeit újra 
megszé pítették. – Romjaikból 
épültek újjá, és ma csodájá-

ra járnak Diósgyőr várának, 
a  lillafüredi függőkertnek. A 
megújult selyemréti és tapol-
cai strandnak, a Lovagi Tor-
nák Terének, az építészeti 
díjas diósgyőri stadionnak – 
sorolta, majd hozzátette: – És 
még büszkébbek leszünk Mis-
kolctapolcára, ahol az ország 
legizgalmasabb élményfürdő-
jét építjük föl. Az évtizedeken 
át elhanyagolt történelmi Avas 
küszöbön álló megújítása pe-
dig ugyancsak történelmi tett 

lesz. Ma már nem csak a turis-
ták fedezik fel városunk cso-
dáit, hanem az itt élők is tisz-
tában vannak velük.

– Az elmúlt években bebi-
zonyítottuk, hogy Miskolc egy 
innovatív, a jövő felé nyitó vá-
ros – emelte ki Kriza Ákos. 

– Nálunk a fenntarthatóság 
nem szólam, hanem valóság: 
környezetbarát távfűtés, ener-
giatermelő napelempark és 
környezetbarát közösségi köz-
lekedési eszközök. Megújuló 
energiafelhasználás és takaré-
kos, hatékony városirányítás. 
Digitális közösség, amire nincs 
máshol példa az országban. 
Miskolc egy biztonságos, gon-
doskodó, modern várossá vált. 

2010 és 2018 között a helyi 
iparűzési adó megduplázó-
dott, miközben majd minden 
évben minden korábbi városi 
bevételt magasan túlszárnyalt. 

Kilenc év alatt utolsókból az 
elsők közé kerültünk – ismer-
tette, majd hozzátette: a követ-
kező hónapban a város ismét 
megfogalmazza legfőbb célja-
it, immár 2030-ig. A cél, hogy 
a következő évtized még sike-
resebb legyen, mint az elmúlt 
évtized. 

– Szükségünk olyan szemé-
lyiségekre, akik valamennyi 
miskolci polgár számára példák 
arra, hogy kitartással, céltuda-
tos tevékenységgel a közösség 
céljai is elérhetőek – hangoz-
tatta Kriza Ákos, aki egy Szabó 
Lőrinctől származó gondolattal 
zárta beszédét: „nem születik 
miskolcivá az ember, még ak-
kor sem, ha Miskolcon születik. 
De miskolcivá lesz vagy mis-
kolcivá lehet, hogy ha vannak 
olyan emberek, akik felvállalják 
ezeknek az ismereteknek a köz-
vetítését.”

Városünnep Miskolci Napló4
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MISKOLC BIZTONSÁGOS, GONDOSKODÓ  
ÉS MODERN VÁROS
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A Bartók Plusz Operafesztivál 2001-től jelentősen hozzájá-
rult ahhoz, hogy Miskolc iparvárosi imázsa megváltozzon. 
Beválasztották az Európai Fesztiválok Szövetségébe, 2018-ban 
kiváló minősítésű művészeti fesztivál címet nyert. Szakmai és 
a városért végzett munkájuk elismeréseként idén PRO URBE 
kitüntető címmel ismerik el a rendezvénysorozat szervező 
csapatát.

Az ezredfordulón alapították. 
Már néhány év után a legmeg-
határozóbb Bartók-fesztivál-
ként tartották számon, amely 
egyben élvezi a Bartók-örökö-
sök támogatását is. 

– Azt remélem, hogy Mis-
kolcnak, az országnak és a világ 
operajátszásának is nagyon so-
kat jelent ez a fesztivál – mond-
ja Kesselyák Gergely, a fesztivál 
igazgatója. 

2012-ig minden évben más-
más zeneszerző, zenei irányzat 
szerepelt az operafesztivál prog-
ramjában, Bartók Béla életmű-
vének bemutatása mellett. Az 
elmúlt majd két évtizedben 
40 különböző Bartók-előadást 
mutattak be hazai és nemzet-
közi partnerekkel. Kezdetektől 
világjáró magyar művészek és 
nemzetközi operasztárok lép-
nek fel színpadán.

– Arra nagyon büszke va-
gyok, hogy részese lehettem an-

nak a kezdeményezésnek, ame-
lyikben – többek között – Hegyi 
Árpád Jutocsával és Müller Pé-
ter Sziámival közösen megala-

pítottuk ezt a fesztivált – em-
lékszik vissza. 

A fesztivál 2013-óta új utakat 
is keres; kortárs zeneszerzőket 
ösztönöz és a műfaj megúju-

lásának is igyekszik katalizá-
tora lenni. Feladatának érzi a 
kortárs, ugyanakkor népszerű 
operák megtalálását, a népope-
ra műfajának átpozícionálását. 

Csak az elmúlt hét évben húsz 
ősbemutatót tartottak a legjobb 
mai magyar zeneszerzők mű-
vei ből. A „Jövő kulcsa” elneve-
zésű operaíró verseny is hozzá-
járult ahhoz, hogy világszerte 
ismert, értékteremtő zenei mű-
hellyé vált a fesztivál.

„Legyen az opera minden-
kié!” – ennek a gondolatnak a 
jegyében – minden évben egy 
közismert operát tűznek műsor-
ra, amely ingyenesen látogatha-
tó és amelynek díszlete egy-egy 
miskolci középület vagy köztér. 
– Büszke vagyok, hogy a lassan 

20. születésnapjához közeledő 
fesztivál csapata megkapja a Pro 
Urbe díjat. A szervezők szak-
mai tudása, kitartása, elkötele-
zett munkája az, ami miatt a ko-
molyzenei élet és a nemzetközi 
sajtó nívós partnerként tekint a 
Bartók Pluszra.

Már egyetemi hallgatóként részt vett a Diósgyőri vár ’70-
es évekbeli ásatásán. A régészeti feltárást akkor vezető 
Dr. Czeglédy Ilona munkatársa volt, majd az évtizedek 
során átvette a teljes történeti és régészeti kutatás terhét 
és egyben gyönyörűségét. Dr. Lovász Emese régészeti és a 
városért végzett munkáját PRO URBE kitüntető címmel 
ismerik el.

Dr. Lovász Emese Miskol-
con született. Tíz éves korá-
tól több helyen is élt a család, 
édesapja munkája miatt, így 
Egerben érettségizett. Egye-
temi tanulmányait az Eötvös 
Loránd Tudományegyetemen 
magyar-latin és régészet sza-
kán végezte.

– Fontos képként él ben-
nem még ma is, amikor az is-
kolaudvarról néztem fel a fen-
séges Diósgyőri várra. Fiatal 
régészként türelmetlenül vár-
tam, hogy végre foglalkozhas-
sak vele. Tudtam, hogy ami 
egyszer elkezdődött, az kikö-

veteli magának, hogy befejez-
zék. Sok kanyart vett az éle-
tem, a vár megvalósulatlan 
álom volt sokáig. Végül pedig 
beláttam, mindennek úgy kel-
lett történnie, ahogyan tör-
tént, hogy egy már majdnem 
egészen megvalósult álom 
lehessen belőle – mondja az 
ezer esztendő történelmével, 
a népvándorlással és a közép-
korral foglalkozó régész.

A Magyar Régész Szövet-
ség alapító tagja, egyetemi 
doktor. A Herman Ottó Mú-
zeumban dolgozott, először 
fotó- és adattárasként, majd 

a közművelődési osztály ve-
zetőjeként, 1980-tól kineve-
zett régészként. Első munká-
ja 1972-ben igazi szenzáció 
volt: Miskolc első kőépüle-
tére, Ernye bán udvarházára 
bukkant Diósgyőrben. Ké-
sőbb felbecsülhetetlen értékű 
aranykincseket is talált, töb-
bek között egy ötödik századi 
nemesasszony sírjában.

Mikor Miskolc zászlajá-
ra tűzte a Diósgyőri vár re-
konstrukciós programját, ő 
nagy munkát végzett ennek 
előkészítésében, tartalommal 
töltve meg az épületrészeket. 
Az építés ideje alatt történé-
szi és régészi alapossággal 
vigyázta a tárgyi emlékeket. 
Meghatározta a vár kiállítási 
rendjét, a kiállítandó tárgyak 
sokaságát.

Nagy jelentőségű ásatá-
sai voltak mindezek mellett 

a megye számos településén. 
Részt vett az M3-as autópálya 
építését megelőző ásatások-
ban. Munkásságát Herman 
Ottó tudományos díjjal, majd 
2017-ben a Magyar Érdem-
rend Lovagkeresztjével is-
merték el. Legutóbb a Di-
ósgyőri Várfürdő területén 
végzett ásatásokat, ahol mun-
katársaival egy Árpád-kori 
települést talált. 

Magánélete és tudományos 
munkája is találkozik egy 
közös ponton: – Huszonhat 
éve párommal megalapítot-
tuk a Diósgyőri Aranysar-
kantyús Lovagrend Egyesüle-
tet, melynek célja a 14. század 
viseletének, történéseinek 
bemutatása. Emellett három 
csodálatos unokámmal fog-
lalkozom még, akikkel egyet-
len lányom ajándékozott meg 
– mondja a régész.

Mindig is költőnek készült. 
Termékeny szerző, több mű-
fajban alkot: versek, novel-
lák, gyerekversek, mesék 
írója. Fecske Csaba Miskolc 
szellemi életének egyik meg-
határozó alakja, ismert és 
népszerű irodalmár. Mun-
kásságáért idén PRO URBE 
kitüntető címet adományoz 
a város a költőnek.

Fecske Csaba József Atti-
la-díjas költő, publicista. 1948. 
március 10-én született Szög-
ligeten. A költészet élvonalába 
tartozik, verseit szívesen köz-
lik a rangos folyóiratok, repre-
zentatív antológiák és hetila-
pok egyaránt. 

– Nagyon hamar rákaptam 
a könyvekre és a versekre, 
ezeknek a bűvöletében éltem. 
Az iskolában megtetszett na-
gyon sok dal, amit tanultunk. 
Gondoltam, én is tudnék va-

lami ilyesmit csinálni, így el-
kezdtem verseket fabrikálni. 
Eleinte nem mutattam meg 

senkinek, csak édesanyám 
tudott a dologról. Aztán egy-
szer az iskolában versíráson 

kapott a tanító néni. Megmu-
tatta az igazgatónak, aki egy 
nagydarab, félelmetes ember 

volt. Amikor arról kérdezett, 
hogy tényleg verseket írok-e 
óra alatt, nagyon megijedtem, 
féltem, hogy megbuktat szám-
tanból. De kiderült később, 
hogy ő is verseket ír, titokban 
kollégára talált személyem-
ben. 

– Emlékszem a vers utolsó 
két sorára, vállalnám ma is, 
az is én voltam, csak feszesebb 
bőrbe csomagolva – mond-
ja derűsen. – Az volt a címe, 
hogy „Márciusi hóesés”. Ab-
ban az évben ragyogó március 
volt, aztán hirtelen beborult 
az ég Szögligeten és nagy hó 
huppant a falura. Érdekes ter-
mészeti tünemény volt, erről 
kellett verset írni. Az utolsó 
sorok így hangzottak: „Mert 
március tavasz hónap, nin-
csen helye itt a hónak.” Felszó-
lítottam a természetet, hogy 
ne marháskodjon – mondja 
nevetve. 

Verseit több nyelvre is lefor-
dították. Miskolc városa 1994-
ben Szabó Lőrinc irodalmi díj-
jal, Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye alkotói díjjal ismerte el 
munkásságát. 2006-ban Pro Li-
teratúra díjban, 2008-ban József 
Attila-díjban részesült. Szülőfa-
luja – Szögliget – díszpolgári cí-
met adományozott a költőnek. 
Tagja a Magyar Írószövetség-
nek, a Magyar Alkotóművé-
szek Országos Egyesületének, 
a Széchenyi István Irodalmi és 
Művészeti Akadémia Miskolci 
Csoportjának.

– Mostanában gyászverseket 
írok. Egy éve halt meg a felesé-
gem, őt gyászolom. Ezek a versek 
ösztönösen jöttek, nem akartam 
elhatározni, nem volt ilyen szán-
dék bennem, hogy most erről 
írok. Mint ahogy elsírja magát 
az ember és jönnek a szeméből a 
könnyek, belőlem most így sza-
kadnak ki ezek a versek.

BARTÓK PLUSZ – „LEGYEN AZ OPERA MINDENKIÉ!”

A Diósgyőri vár szerelmese

MÁR AZ ISKOLÁBAN IS VERSÍRÁSON KAPTÁK



Az Avasi Borangolás egyik 
legínycsiklandozóbb prog-
ramja az Avas Palacsintá-
jának leleplezése. Egyik év-
ben édes, másik évben sós 
palacsintakuriózummal 
készül a Creppy Palacsin-
taHáz csapata: 2019-ben 
ismét egy édes alkotás kö-
vetkezett a sorban.

– Elkezdtünk gondolkoz-
ni, mi lehetne az a kicsit meg-
hökkentő újdonság, izgalmas 
íz, amire felkapnák a fejüket az 
emberek: így 
találtunk rá 
a pisztáciára, 
hiszen pisz-
táciás pala-
csintánk még 
sosem volt. 
Trendik most 
ezek az édes-
sós ízek, mint 
például a sóskaramella, így mi 
is ezt a vonalat rajzoltuk to-
vább – fogalmazott Oszlánczi 

Réka, a Creppy 
PalacsintaHáz 
tulajdonosa. 
Mint mondta, 
a só még job-

ban kihozza a pisztácia ízét 
annak ellenére, hogy nem ve-
szíti el az alapvetően édes ka-

rakterét. Rengeteget tesztelt a 
Creppy csapat, mire megtalál-
ták a pisztáciához tökéletesen 
passzoló gyümölcsöt: a sárga-
barackot. A 2019-es Avas Pala-
csintája tehát egy sóspisztáciás, 
sárgabarackpürés kakaós pala-
csinta.

Zsédenyi Adrienn énekes, 
Novák Péter színész és Ulu, 
vagyis Csanádi Tibor, a 
kocsmaturista is Miskolcon 
járt nemrégiben. A Boran-
goláson is barangoltak, is-
merkedtek Miskolc jelenével 
és jövőjével, egy szervezett 
program keretében. 

„Lássák sokan mások is”
Novák Péter, magyar színész, 

énekes, szövegíró, zeneszerző, 
műsorvezető 5 évig volt a Mis-
kolci Nemzeti Színház művésze. 
Érdeklődésünkre elmondta, ren-

geteg élmény köti a városhoz és 
a történelmi Avashoz is. – Úgy 
érzem, Miskolcról lefújódott az 
„acélpor”, és hirtelen a régi fényé-
ben kezdett el csillogni a város. A 
Borangolás is azt bizonyítja az-
tán, hogy érdemes „alulról” kez-
deni. Fontos üzenet volt a város 
részéről, hogy rendbe tesszük 
a környezetet, ti pedig vigyetek 

bele életet. Itt most ez történik. 
A fejlődés fontos, de nem szabad, 
hogy elveszítse az intimitását a 
rendezvény. Miskolc számom-
ra egy „átlátható” város; abban 
bízom, hogy nem nő túl önma-
gán a Borangolás, hanem egy 
minőségi fejlődésen megy át. Az 
ilyen rendezvények a városlakók 
hangulatát, jó közérzetét is befo-
lyásolják, hiszen azt érzik, hogy 
érdemes itt maradni. És fontos, 
hogy lássák sokan mások is ezt a 
várost és rendezvényét.

„Óvni kell a varázst”
Csanádi Tibor, a kocsmatu-

rista először vett részt az Ava-
si Borangoláson, de azonnal 
magával ragadta a hangulat. – 
Még varázslatosabb az egész 
környezet, mint amit előzete-
sen elképzeltem, egyedi és új-
szerű nagyon az élmény. Most 
ismerkedem csak az egésszel, 
kíváncsian várom, hogy mi van 
a kis utcácskákban. Bevallom, 
egy picit döbbenten állok előt-
te, hogy a történelmi Avas még 
nem rendelkezik világörökségi 
címmel. Úgy gondolom, hogy 
a Borangolásnak egy ország-
ra, de akár határainkon túlra 
szóló programnak is kellene 
lennie, ahová messze földről 
is eljönnek az emberek átélni 
ezt az érzést. Tényleg ritkaság, 
hogy a városközponthoz eny-

nyire közel ilyen élménnyel le-
het gazdagodni. 

Még azt is meg merem koc-
káztatni, hogy egész évben le-

hetne itt programokat kínálni. 
A fejlesztések nagy felelősség-
gel járnak, ha egy már meglé-
vő, régi dologhoz nyúlnak hoz-
zá. Óvni kell ennek a helynek és 
ennek a rendezvénynek a va-
rázsát; ugyanakkor nagyon jó 
az is, ha kényelmesebbé és hasz-
nálhatóbbá teszünk valamit na-
gyobb tömegek számára is. Ak-
kor vagyok igazán elégedett, ha 
a helyi lélek, a varázs megőrzése 
mellett tudnak fejleszteni.

„Ezt most kiposztolom”
Zsédenyi Adrienn, többszörös 

Fonogram- és EMeRTon-díjas 
énekesnő családjával és barátai-
val érkezett Miskolcra, az egész 
hétvégét nálunk töltötték, amit 

csak lehetett, 
megnéztek, 
kipróbáltak, 

így természetesen a Borangolást 
és a történelmi Avast sem hagy-
hatták ki. – Minden évben visz-
szatérek Miskolcra, koncertre, 
vagy céges rendezvényre. Jó lát-
ni, hogy a város ennyire fejlődik, 
főleg, hogy tudom, honnan hová 
jutott. Karácsonykor újra itt kon-
certezek, a most szerzett élmé-
nyek után már egészen biztosan 
másként fogok a miskolci közön-
ség elé állni. Nagyon köszönöm, 
hogy itt lehetek, hogy megismer-
hettem ezt a fantasztikus helyet. 
Mindent megteszek annak ér-
dekében, hogy a városról koráb-
ban alkotott negatív vélemények 
eltűnjenek. Most ki is posztolom, 
hogy itt vagyok, fotózok, meg-
osztom a közösségi fórumokon, 

és mindenki láthatja, micsoda 
program van Miskolcon. Még 
maradunk itt este, mindenki 
imád itt lenni, nem lehet kirob-
bantani sem minket innen.

„Ez a hely valóban unikális”
Chris Boiling borászati új-

ságíró Angliából érkezett. Még 
sosem járt Miskolcon. Azt 
mondta, kíváncsian érkezett 
ide és nem csalódott. – Sok 
borvidékén jártam már Ma-
gyarországnak, mindegyik-
nek, így a bükkinek is megvan 
a sajátossága. Úgy látom, hogy 
Miskolc is nagy lehetőség előtt 
áll, a most bemutatott fejlesz-
tések révén még többen fog-
nak ellátogatni a borsodi me-
gyeszékhelyre. A vezetett túrán 
még a belvárosban azon tű-
nődtem, hogy milyen érzések 

kerítenek majd hatalmukba, ha 
megérkezek a történelmi Avas-
ra; mit fogok látni, tapasztalni. 
És nagyon meglepődtem! Ez a 
hely valóban unikális. Hiszen 

egy modern iparváros van mö-
göttünk, és rövid séta után egy 
teljesen más hangulat, a boros 
pincék hangulata vesz körül 
minket. Nagyon tetszik!

Sztárok szemével Miskolc 

Kicsit édes, kicsit sós

Pénteken és szombaton 
kulináris workshopokon, 
gasztroshowkon vehettek 
részt a kóstolni vágyók az 
Avasi Borangoláson. Volt, 
aki borral és volt, aki sör-
rel sütött-főzött, a kínálat 
persze nemcsak ezért volt 
nagyon gazdag.  

Pénteken Ulu, a Kocsma-
turista volt a műsorvezető a 
gasztroshow sátrában, a Pa-
lóczy emlékmű lábánál. A 
délután első felében Pauli 
Zoltán és Vörös Attila alko-
tott: palkonyai tarhonya ri-

sottot, szarvasgombával, tri-
nitás sajttal, Hilltop borral 
tálalva. Majd feminista sör-
desszertet készített Papp Éci.

Szombaton, az a televíziós 
sztárséf, mesterszakács volt a 
„gasztrodélután” házigazdája, 
aki decemberben járt legutóbb 
Miskolcon, hogy bemutassa 
és dedikálja legújabb könyvét, 
melyben édesanyja receptjeit 
gyűjtötte össze. Bernáth József 
séf kalauzolásával elkezdődött 
az egész délután át tartó gaszt-
roiskola, ahol nemcsak kóstol-
hattak, de kérdezhettek is az 
érdeklődők kedvenceiktől.

Először Pataky Péter és 
Halász Norbert hozott egy 
kis sörös varázst a Boran-
golásba. Péter sörös va-
rázslatának folyamatait 
követhették nyomon lépés-
ről-lépésre a gasztronómia 
iránt érdeklődők. – A zip’s 
brewhouse Mango Pale Ale 
sörével ízesítették a ma-
jonézt, amibe chili is ke-
rült. De volt az asztalon sült 
csülök, egy kis rákropogós, 
amit a majonézzel tálaltak 
– kezdte a nap összegzését 
Bernáth József. 

Őket követte Simkó Attila, 
aki egy grandiózus Rossita 
tortát készített a Grand To-
kajjal. 5 órától pedig Bernáth 
József és Borbély Roland 
foglalta el a sátor színpadát. 
– Kicsit játszottunk, kicsit 
beszélgettünk – mondta ne-
vetve. A végén pedig Dudás 
Szabolccsal, Juhász Mihály-
lyal és Mester Miklóssal be-
szélgethettek a borangolók 
a kovászról, az élesztőkről, 
vagyis a kenyérkészítésről.

Gasztrokaland a Borangoláson 
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ŐK ÍGY LÁTNAK MINKET

Tökéletes ízkombináció  
az idei év Avas Palacsintája

Sztárséfek és ízbombák

ÍGY BORANGOLTUNK



Meghirdette 2019-2020-as 
évadát a Miskolci Szimfo-
nikus Zenekar. Az együttes 
a következő szezonban is 
széles közönségréteget szólít 
meg. Hagyományos bérletes 
programjaik mellett tovább-
ra is nagy hangsúlyt kapnak 
a gyermek és ifjúsági prog-
ramok, megannyi egyedi és 
különleges koncerttel is ké-
szülnek. 

Nem lesz hiány a vidéki, a 
fővárosi és a külföldi szereplé-
sekben. A sajtó képviselőit má-
jus 14-én tájékoztatta az együt-
tes vezetősége a 2019/2020-as 
szezonról. Az évadhirdető ese-
ményen az idei szuperproduk-
ciót, a MeseFilmfóniát is be-
mutatták.

„Mindig igyekszünk a ha-
gyományőrzés és a megújulás 
közti arany középutat megta-
lálni! Úgy gondolom ez ebben 
az évadban nagyon jól sikerült, 
bízunk benne, hogy így lesz ez 
2019-2020-ban is!” – mond-
ta Szászné Pónuzs Krisztina, a 
Miskolci Szimfonikus Zenekar 
ügyvezetője. 

A zenekar továbbra is két 
miskolci bérletsorozatot kínál 
a komolyzene szerelmeseinek. 
Tűzvarázs sorozatuk hét, míg 
a Hangforrás négy koncertet 
foglal magában. Hagyomány-
nak számít, hogy az utóbbi a 

merészebb kísérletezés terepe, 
„ínyenc” különlegességekkel 
szolgálva a közönségnek, s fő-
ként az ifjúságnak. De megle-
petésekkel tarkított lesz Tűz-
varázs sorozatuk műsora is, 
amelyben a méltán közkedvelt 
és népszerű művek mellett rit-
kábban hallható, fölfedezést 
érdemlő alkotások is helyet 
kaptak. 

„Szeretem Miskolcot, sze-
retem a rám bízott zenekart 
és máris szeretem a zenekar 
hangversenyeit hűségesen lá-
togató, lelkes és értő közönsé-
get.” – mondta Antal Mátyás, 
az együttes művészeti vezetője. 
„Ugyanakkor nagy öröm szá-
momra, hogy saját, immáron 3 
alkalmas sorozatot szervezünk 
Budapesten és koncertezünk a 
Vigadóban is!” – tette hozzá a 
dirigens.

Szászné Pónuzs Krisztina, a 
Zenekar ügyvezetője elmond-
ta: „Az elmúlt években számos 
új kezdeményezést indítot-
tunk. Szélesítettük a kínálatot. 
Új helyszíneket vontunk be. 
A programjaink közé számos, 
addig nem létező tematikájú 
koncert került.” Nagyon sike-
resek a gyermek-, és ifjúsági 
programjaik (Hang-ár, Játsz-
szunk zenét a Szimfonikusok-
kal, Ciróka Babakoncert…) és 
a bérleten kívüli hangverse-
nyeink (Aperitif,  Promenád, 

Kastély-szerenád, zene világ-
napi koncert, karácsonyi és új-
évi hangversenyek) is. Emel-
lett fontos szerepet tölt be az 
együttes életében a különböző 
művészeti intézményekkel tör-
ténő együttműködés is, mint 
a Filharmónia Magyarország 
Szezonbérletében és Ifjúsági 
koncertsorozatában lévő ál-
landó szerepléseink, a Bartók 
Plusz Operafesztiválon törté-
nő közreműködésünk, a Ba-
lázs Győző Református Gim-
náziummal közösen alkotott 
összművészeti produkciók és 
megannyi egyedi együttmű-
ködésben megvalósuló hang-
verseny. 

Különleges összefogásban 
valósul meg az idei szuper-
produkció, a MeseFilmfó-
nia is. A zenekar vezetésében 
a tavalyi Filmfónia 2.0 című 
koncert sikere után fogalma-
zódott meg, hogy 2019-ben 
is alkotnak valami különlege-
set. A szimfonikusok idei évre 
tartogatott showja minden ed-
diginél nagyobb és látványo-
sabb lesz. A világ legismer-
tebb mese- és fantasy filmjei 
elevenednek meg, nem csak a 
„filmvásznon”, hanem élőben, 
életnagyságban is. A miskolci 
Generali Aréna egy estére Ma-
gyarország legnagyobb mo-
zitermévé változik. A színpad 
hátterét egy gigantikus méretű, 

nagyfelbontású ledfelület adja, 
tűéles képpel, világszínvona-
lú minőségben. „Nem titkolt 
szándékunk, hogy minőségi 
szórakozást biztosítsunk a csa-
ládoknak, hogy nagypapától, 
kisunokáig mindenki számá-
ra élményt kínáljunk a Me-
seFilmfóniával” – mondta el az 
együttes kommunikációs me-
nedzsere, Handa Eszter.

Az igazi koncertélményről 
Magyarország legismertebb 
musical-énekesei gondoskod-
nak, akik Zenekarunkkal kö-
zösen adják elő a csodálatos 
film-betétdalokat. Az éneke-
seket a ZENITA (Zenével az 
Ifjú Tehetségekért) Alapítvány 
delegálja. A szervezet művé-
szeti vezetője Cselepák Ba-
lázs elmondta: az alapítvány 
fő profilja a tehetséggondo-
zás, ennek keretében fantasz-
tikus művészekkel dolgoznak 
együtt, akik nagyon örülnek 
annak, hogy a Miskolci Szim-

fonikus Zenekarral léphetnek 
fel egy ilyen produkció kere-
tében. 

Regős Zsolt kiemelte, hogy a 
Fráter Kórus számára kiemel-
kedő élményt jelentett a tavalyi 
Filmfónia 2.0 koncerten való 
közreműködés, így nagyon 
nagy izgalommal várják az idei 
koncertet!

Az est dirigense Werner Gá-
bor, aki a Virtuózok című tele-
víziós vetélkedő zenei vezetője 
volt. A karmestert a Filmfónia 
2.0 és a Hooligans Symphonic 
koncerteken már megismerhe-
tett a miskolci közönség. Mint 
mondta: nagyon szeret a mis-
kolciakkal dolgozni, s kifeje-
zetten kedveli az ilyen jellegű 
kitekintéseket a hagyományos 
koncertprogramok közül!

Ebben az évadban még ren-
getegszer találkozhatnak az 
együttessel. Legközelebb pén-
teken koncerteznek az 55 éves 
Fazekas Utcai Általános Iskola 

művészeti együtteseivel, majd 
vasárnap Kassán vendégsze-
repelnek. Május 31-én jóté-
konysági hangversenyt adnak 
a Szimfónia programban rész-
vevő gyermekek támogatásá-
ra a Selyemréti templomban, 
majd június 6-7-én a budapes-
ti Liszt Ferenc Zeneművésze-
ti Egyetem végzős karmesterei 
érkeznek hozzájuk. Június 16-
án egy újabb különleges Kas-
tély-szerenád koncertet adnak 
Edelényben a L’Huillier–Co-
burg-kastélyban, majd Bartók 
Plusz Operafesztiválon talál-
kozhatnak az együttessel, ahol a 
Nora, valamint a 3 Tenor című 
előadásokban működnek közre.

A következő évad első kon-
certjét szintén Edelényben 
köszöntik egy különleges és 
ünnepi kastély koncerttel, au-
gusztus 25-én, majd szeptem-
ber 6-án aperitif koncertjükkel 
az évad kínálatába engednek 
betekintést.

Megnyitotta következő évadát  
a Miskolci Szimfonikus Zenekar

Jubilált az avasi Móra 
Ferenc Könyvtár ren-
dezvénye, ami kapcsoló-
dik a Könyvtári Majális-
hoz. Idén is ellátogatott 
Vészits Andrea, Móra 
Ferenc dédunokája Mis-
kolcra, ahol dédapja 
utoljára 1933-ban járt.

A Kalamajka Bábszín-
ház előadásával kezdő-
dött csütörtökön a prog-
ram az Avason található 
Móra Ferenc Könyvtár-
ban. A Hajós Alfréd útról 
érkező két óvodás csoport 
Pósa bácsi meséiből hall-
gathatták meg A kijátszott 
róka és a Három szép pil-
langó című mesét. Az in-
teraktív bábelőadás után 
Vészits Andreával, Móra 
Ferenc dédunokájával ta-
lálkozhattak az érdeklő-
dők. A magyar író, forga-
tókönyvíró és dramaturg 
hagyományosan már rég-
óta vesz részt a miskol-
ci rendezvényen, hiszen 
dédapja egy évvel halá-
la előtt járt Miskolcon. A 
délutáni programokra a 
Munkácsy Mihály Általá-
nos Iskola tanulóit hívták 
meg a szervezők, amikor 
is volt állatsimogató, kéz-
műves foglalkozás, kvíz-
játékok, valamint koncer-
tezett a Mintha Zenekar, 
és bemutatót tartottak a 
Szenczi Dance csoportjai. 
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2019. május 24-én, 10 óráig jelezni szíveskedjék.

KLASSZIKUS, KÜLÖNLEGES, KORSZAKALKOTÓ
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Idén két csoport gyalogos 
zarándokként indult Buda-
pestről Csíksomlyóba. Cél-
juk, hogy negyven nap és 
kilencszáz kilométer meg-
tétele után a pünkösdi bú-
csúra elérjék a csíksomlyói 
kegyhelyet. A csoportok 
Miskolcon is áthaladtak. 

Már hagyomány, hogy 
zarándokok A városházán és a 
Fráter György Katolikus Gim-
náziumban is látogatást tettek.

Tizenkettedik alkalom-
mal szerveznek a Mária út 
önkéntesei negyven napos 
pünkösdi zarándoklatot Bu-
dapestről Csíksomlyóba. 
A zarándokok az úgyneve-
zett Mária úton haladnak, 
és Máriabesnyő, Gyöngyös, 
Eger, Miskolc, Tokaj, Má-
riapócs, Nagykároly, Zilah, 
Válaszút, Marosvásárhely, 
Sóvárad és Zetelaka érinté-
sével érnek el Csíksomlyóra.  

A Budapestről indult zarán-
dokcsoportokat hagyomá-
nyosan minden alkalommal 
fogadják a városházán, ahol 

a zarándokok rövid pihenőt 
tartanak, beszámolnak az ed-
dig megtett útról, s kicsit meg 
is pihennek az önkormányzat 
képviselőinek és munkatár-
sainak körében. A Turul cso-
port tagjait Kovácsné Budai 
Mária önkormányzati kép-
viselő, Seresné Horváth Zsu-
zsanna egyházügyi- és Donát 
Erika önkormányzati referens 
fogadta.  A beszélgetés során 
kiderült, hogy a tavaly zászló-
jukra tűzött és a csíksomlyói 
búcsút megjárt szalagokat is 
elhozták.  

A második, nagyobb lét-
számú Szentkúti csoport 
csütörtök este érkezett meg 
a görömbölyi római kato-
likus templomhoz, majd 
onnan szálláshelyükre, a 
hejőcsabai Gárdonyi Mű-
velődési Házba. A Bárczay 
Alapítvány esti és reggeli 
vendéglátása után, pénteken 
haladtak át Miskolcon és ju-
tottak el a Mária úton a bel-
városba, ahol Fráter György 
Katolikus Gimnáziumban 
tettek látogatást.

Hamarosan teljesen megújul 
a fenyőfából készült zsin-
delytető a belváros legrégibb 
épületén. A fa mindig élő 
motívum Bálint Ferenc erdé-
lyi mester szerint, aki több 
évtizede foglalkozik templo-
mok felújításával országszer-
te és határon túl is. 

Az avasi református temp-
lom teteje ezerhétszáz négyzet-
méteres, és száznegyvenezer 
zsindelyből áll. Bálint Ferenc 
elmondta, ehhez a nagy meny-
nyiséghez már októberben el-
kezdték készíteni az új zsin-
delyeket. – Ezt kézi munkával 
kell elkészíteni, a fát pedig ok-
tóbertől februárig a legjobb 
vágni ehhez. Most a templom 
tetejének főbb csomópontjai 
meg vannak ereszkedve, így az 
egész héjazatot kicseréljük – 
mondta a mester, aki Székely-
udvarhelyről érkezett és már 
harminc éve ezzel foglalkozik. 
– Templomokat újítottunk fel 
a munkatársaimmal Kalota-
szegen, Kalotaszentkirályon, 
Kőrösfőn, a Kós Károly-féle 
Varjúvárat Sztána határában, 
valamint Kemény János erdé-

lyi fejedelem leszármazottai-
nak magyarbükkösi kastélyát 
– sorolta az erdélyi mester, aki 
úgy nyilatkozott, a fa mindig 
élő motívum, tud mesélni.

Bálint Ferenc mesterségét 
már kevés helyen gyakorolják, 
mert munkaigényes. Az Avasi 
református templom tetőszer-
kezetét a felújítás után speci-
ális hasított fenyőfa zsindely 
alkotja majd. Ezt már Ábrám 
Tibor mondta el, aki a Tiszán-
inneni Református Egyházke-
rület főgondnoka. – Az avasi 
református templomnak a te-
tőszerkezete olyan érdekes és 
látványos, hogy Közép-Euró-
pában egyedülálló, amit állí-
tólag holland hajóácsok készí-
tettek – mondta a főgondnok, 
aki elárulta, a közbeszerzésen 
már túl vannak, így lehetett ki-

választani a kivitelezőt, aki au-
gusztusban kezdi a munkát.

Ábrám Tibor beszélt a ter-
vekről is. – A templomban van 
egy kőtér, ahol a régi kövek 
vannak kiállítva, amik az 1980-
as és korábbi feltárásokból ke-
rültek elő. Innen lehet majd 
felmenni egy lépcsőn a padlás-
térbe. Aki pedig nem szeretne 
lépcsőzni, az lent megtekint-
heti virtuálisan egy kamera-
rendszeren keresztül ezt a kü-
lönleges padlást – mondta a 
főgondnok.

A templom korábban góti-
kus volt, majd az 1500-as évek-
ben egy tűzvészben beomlott 
a tetőszerkezet, amit nem épí-
tettek vissza. Egy építészmér-
nök azonban rekonstruálta a 
korábbi állapotot, ezt is meg 
lehet majd nézni a kiállításon. 
Ábrám Tibor elmondta, olyan 
terv is van, hogy bemutatják a 
hasonló jellegű templomokat. 

– Így az érdeklődők virtuális 
templomlátogatásokat tehet-
nek Európában.

Mint a főgondnok elmond-
ta, utoljára negyven-negyven-
öt éve volt felújítva a templom. 
A tetőcserén túl pedig a csapa-
dékvíz elvezetésére lesz szük-
ség az épület körül, valamint 
festésre.

Az egyházközség konzorci-
umi partnere Miskolc városá-
nak abban a pályázatban, ame-
lyen bruttó 212 millió forint 
turisztikai forráshoz jutottak. 
Ebből bruttó 183 millió forin-
tot fordíthatnak az építésre és 
ezt az összeget egészíti ki 10 
millió forinttal a Tiszáninne-
ni Református Egyházkerü-
let, hogy a pályázatban előírt 
minimális műszaki tartalmat 
elérjék. Közadakozásból első-
sorban a legfontosabb belső 
munkákat szeretnék elvégez-
tetni.

Befejeződött a „Fényi Gyu-
la Jezsuita Gimnázium és 
Kollégium oktatási infra-
struktúra fejlesztése” című 
projekt. Az intézményben 
multifunkciós közösségi tér 
épült, illetve természettudo-
mányos szaktantermekkel 
bővült a Szent József épület. 
Kedden délelőtt ünnepség 
során megszentelték és meg-
áldották az épületet.

Újabb napelem-kapacitással 
is bővült az intézmény, ami ál-
tal csökken az energiafüggőség 
és így a fenntartási költség is. A 
Szent József épület első új eme-
letén három természettudo-
mányos tantermet alakítottak 
ki a hozzá szükséges szertár-
helyiségekkel, laborasztalokkal 
és felszerelésekkel. A második 
új emeleten három tanterem-
méretű foglalkoztatót, közös-
ségi célú helyiséget, míg az új 
szintekre való feljutáshoz külső 
lépcsőt, valamint belső lépcső-
házat építettek. A labortermek-
hez új lépcsőjáró berendezés is 
rendelkezésre áll.

Az ebédlőt is bővítették. Az 
étteremmel összekötve egy 
többfunkciós közösségi és kon-
ferenciatermet alakítottak ki. 
A terem felépítésével a kültéri 
rendezvények és konferenciák 
lebonyolítása is egyszerűbbé 
válik majd. Az épület tetején 
egy zöld terasz kap majd he-
lyet, a Bükkre néző kilátással.

A Multifunkcionális Kö-
zösségi Tér a jövőben egyrészt 
nagyobb iskolai rendezvények 

lebonyolítására szolgál majd, 
másrészt oktatási célokra is 
használható, ami elengedhe-
tetlen az iskola létszámának 
jelentős bővülése miatt.

A természettudományi tan-
termek Velkey László, a multi-
funkciós közösségi tér pedig 
Seregély István nevét viselik.

– A mögöttünk álló hosz-
szú és fáradtságos időszakban 
értéket teremtettünk – fogal-
mazott Holczinger Ferenc S.J. 
iskolaigazgató a keddi átadón. 
Mint mondta, egy iskolában 
az értékteremtés elsősorban 
a tantermekben, a foglalkozá-
sokon történik, minden más, 
ami körülöttük van, azt a célt 
kell, hogy szolgálja, amit a 
tantermekben kitűznek: „azt, 
hogy tudásban, erényekben, 
közösségben növekedjünk”.

 „Az egyházak társadalmi fe-
lelősségvállalásának szimbólu-

ma a mai nap” – ezt már Hor-
váth Zita felsőoktatásért felelős 
helyettes államtitkár mondta. A 
társadalmi mobilitásnak, a te-
hetséggondozásnak és a felzár-
kóztatásnak még nem találtak 
ki jobb módszert, mint az okta-
tás – folytatta –, és ebben az egy-
ház eminens szerepet játszik.

A beszédeket követően 
Ternyák Csaba egri érsek 
megáldotta az épületeket. „Ti 
vagytok a világ világossága” – 
üzente a gimnázium diákjai-
nak az egri érsek. 

Kriza Ákos, Miskolc város 
polgármestere úgy fogalma-
zott: a teremtés, az új létreho-
zása hatalmas örömet jelent a 
mindennapokban. – A gim-
náziumnak az elmúlt 25 évben 
volt miért ünnepelnie – mond-
ta, hozzátéve: nemcsak a fej-
lesztéseik, építkezéseik kap-
csán, hanem azért is, mert sok 

ezer gyereket bocsájtottak út-
jára. A polgármester felidézte, 
milyen volt az iskola környe-
zete 25 évvel ezelőtt. – Volt itt 
egy lakótelep, aminek nem volt 
sem közösségi tere, sem temp-
loma – fogalmazott. „Amikor 
a jezsuiták az Avason megtele-
pedtek, ennek a spontán igény-
nek –, amely felmerült az em-
berek között – teret adtak.”

Hozzátette: a gimnázium ki-
sugárzása nemcsak az Avasra, 
hanem az egész városra hatás-
sal volt. A polgármester szemé-
lyes tapasztalatairól is szólt: – 
Rendkívül stabil értékrendet 
kapott itt a gyermekem, és tu-
dom, hogy ha bármikor döntés-
helyzetbe fog kerülni az életben, 
mindig elő fog tudni venni vala-
milyen muníciót, és tudni fogja, 
mi a legoptimálisabb döntés.

Végezetül hozzátette, az is-
kolának van egy stabil normá-
ja, amitől nem tér el: az Isten-
re és a gyerekekre gondolnak. 
„És igen, így lehet építeni a jö-
vőt”, emelte ki a városvezető.

Fejlesztés a Jezsuita Gimnáziumban

Székelyudvarhelyi mester újítja fel 
az avasi templom tetejét  

Csíksomlyóra tartó 
zarándokok  
érkeztek Miskolcra 

Negyvennapos zarándoklat

Átadták és megszentelték

A Miskolc Televízió Hí-
vőSzó című műsorában 
május 19-én 10 órai kez-
dettel a Martinkertvárosi 
református templomból 
közvetítenek. Igét hirdet: 
Börzsönyi Kornél lelki-
pásztor

Vasárnap, 19-én este a pá-
pai nuncius, Michael Au-
gust Blume és Ternyák Csa-
ba érsek úr látogatást tesz a 
Mindszenti egyházközség-
ben és részt vesz a májusi 
litánián. A litániát kivéte-
lesen este 6 órakor kezdik. 
Gyermekek a gyermeke-
kért címmel jótékonysá-
gi hangversenyt rendez a 
Páli Szent Vince Szeretet-
szolgálat a súlyosan beteg 
és mozgássérült gyermeke-
kért május 19-én 16 órától 
a Szent Anna-templomban. 
Belépődíj nincs, adomá-
nyokat gyűjtenek a GYEK-
ben ápolt gyerekek javára. 
Május 23-án, csütörtökön 
18 órától a KÉSZ miskol-
ci csoportja rendezésében 
a Fráter György Katolikus 
Gimnázium dísztermében 
Magyarország az I. világhá-
ború után címmel dr. Var-
ga Zs. András, dr. Horváth 
Attila és dr. Szalay András 
alkotmánybírók tartanak 
előadást.

Május 26-án, vasárnap 12 
órakor lesz a bérmálkozás 
az avas-déli Ige-templomá-
ban. A szentmisét bemutatja 

és a szentséget kiszolgáltatja 
Szabó József, az egri szemi-
nárium spirituálisa.

Könyvbemutató lesz Sa-
sok a viharban III. – Vil-
lámlás és mennydörgés – 
könyvbemutató Miskolcon 
az Egyházkerületi Szék-
ház Nagytermében május 
24-én, pénteken délután 5 
órától. Viola Judit legújabb 
„Sasok a viharban III. – 
Villámlás és mennydörgés” 
című könyvének dediká-
lással egybekötött bemu-
tatója.

A május 19-ei, vasárnapi 
istentiszteletet követően egy 
félórás beszélgetésre hívják 
a Deszkatemplom melletti 
gyülekezeti terembe azokat 
a tagokat, akiknek a gyer-
meke a Jókai úti óvodába 
vagy iskolába jár.

A Miskolci Egyházme-
gye és a Görögkatolikus 
Egyetemi Lelkészség szer-
vezésében előadás-sorozat 
kezdődött „Döntéstől a csa-
ládalapításig” címmel. A kö-
vetkező előadás május 21-
én este 6 órától kezdődik a 
Miskolci Egyetem könyvtá-
rában. Vendég Verebes Lin-
da színművész, beszédtanár 
lesz.

Minden hónap második 
vasárnapján úrvacsoraosz-
tás követi az evangélikus 
istentiszteletet a Belváro-
si evangélikus templomban 
délelőtt 11 órától, így erre 
26-án lesz lehetőség.

EGYHÁZI HÍREK



A családi-és sportesemény 
két évtizede alatt több mint 
százezer embert mozgatott 
meg és az MVSC segítségé-
vel számos sportágat lehe-
tett megismerni. Zsongó 
Lillafüred az a rendezvény, 
ahol a sport, a kultúra és a 
családi program találkozik. 

Kosárlabda, sakk vagy bir-
kózás – idén az MVSC 15 
szakosztálya települ ki a ren-
dezvényre, de a Zsongó Lilla-
füredhez idén először úszó-
verseny is társul, a Kemény 
Dénes Uszodában.

Illyés Miklós az MVSC elnö-
ke úgy fogalmazott, pénteken 
és szombaton kerül megren-
dezésre a Magyar Úszószö-
vetség hivatalos versenye, a 
Zsongó Lillafüred Kupa. – 

Már lezárult a nevezés: több 
mint 300 versenyzőre számí-
tunk – mondta.

A Zsongó Lillafüred húsz 
év alatt számos fiatalnak se-
gített a sportágválasztásban. 
A Nemzeti Versenysport Szö-
vetség elnöke szerint ez az 
idő önmagában is kiemelke-
dő eredmény.

– Eddig, a húsz év alatt több 
mint harminc sportágat is-
mertek meg, és találkozhattak 
olimpiai bajnokokkal, világ-
bajnokokkal, Európa bajno-
kokkal a különböző sportá-
gakból, ami motiváló tényező 
lehet – emelte ki Mészáros Já-
nos, a Nemzeti Versenysport 
Szövetség elnöke.

Zsongó Lillafüred, ahol a 
sport, a kultúra és a családi 
program találkozik. A tava-

szi megújulás jegyében pedig 
idén is újítanak a szervezők.

– Idén II. Rákóczi Ferenc 
Emlékév van, így a fejedelem 
előtt tisztelegve egy emlékfu-
tást szervezünk: szombaton 
reggel 9 órától a Rákóczi ház 
elöl indul a csapat és az Avas-
ra fognak felfutni – ezt már 

Hubay György, országgyűlési 
képviselő mondta, hozzátéve: 
150 résztvevőre számítanak. 

A Zsongó Lillafüreden lesz 
többek között kerékpárver-
seny, asztalitenisz-bajnokság, 
kommandós bemutató és ter-
mészetjárás. A sztárvendég 
Homonyik Sándor lesz.

 „Együtt vagyunk, győz-
ni fogunk! Elvisszük, nem 
hagyjuk a pontokat.” Nem 
kell magyarázni, énekelni is 
tudjuk ezeket a sorokat. 

Ezen a hétvégén azonban 
még hangosabban kell bíztat-
nunk a piros-fehéreket. Igazi 
tétmérkőzés következik, ahol 
a DVTK az első osztályú tag-
ság meghosszabbításáért, az 
Újpest a bronzéremért lép pá-
lyára. 

Így volt a 4-4-es döntetlen 
Az előző fordulóban Buda-

pesten játszott a DVTK a Hon-
véd ellen. Az első félidőben 
kétgólos előnyre tettek szert 
a hazaiak, azonban Prosser 
Dániel szépített még a félidő 
előtt. A második játékrészben 
őrült gólpárbaj vette kezdetét, 
a Honvéd fejesekkel operált, a 
diósgyőri oldalon a csereként 
beálló, mesterhármast szerző 
Vernes Richárd volt az ász. A 
döntetlennel a DVTK saját ke-
zébe vette a sorsát és a vonal 
fölött várja az utolsó fordulót.

DVTK – Újpest: sorsdöntő 
mérkőzés következik 

- Egy rendkívül hosszú idényt 
zárunk le vasárnap. Szinte telje-
sen újjá kellett építeni a csapa-
tot, új játékstílust honosítottunk 
meg, új játékosokat építettünk 
be akár menet közben is – nyi-
latkozta Fernando  Fernandez, 
a DVTK vezetőedzője.  Emiatt 
nehezen indultunk, de az első 
kör után belelendült a csapat. 
Rendkívül büszke vagyok a fej-
lődésre. Miénk az egyik legfia-
talabb  átlagéletkorú csapat, a 
sorsdöntő mérkőzéseken mégis 
megmutatták, milyen erős sze-
mélyiségek. 

Győzni kell 
– Most meg kell tennünk az 

utolsó lépést, győznünk kell, 
hogy ne kelljen a többi ered-
ményre figyelni, ez hatalmas 
különbség az előző évhez ké-
pest. És a csapat is sokkal jobb 
állapotban, felkészültebben 
várja a mérkőzést. Az Újpest 
egy jól szervezett gárda, ame-
lyik már öt éve ugyanazzal a 
kiváló edzővel dolgozik, ezért 

mindenképpen nehéz mecs-
cs vár ránk. Az utolsó mérkő-
zés következik, testileg és lelki-
leg is fáradt mindenki, éppen 
ezért döntő lesz, ki tudja kiadni 
magából az utolsó tartalékokat. 
Ilyenkor sok esetben többet ér 
a lelkesedés, a belső motiváció, 
mint a legjobb taktika. 

Erőt ad, hallani a buzdítást
- Hosszú időn keresztül sze-

repeltem a spanyol és a magyar 
élvonalban, saját példámból 
tudom, mennyire más tömött 
lelátók előtt pályára lépni. Telt 

ház vár ránk, úgy érzem, ez-
zel már a kezdés előtt 1-0-ra 
vezetünk. Amikor majd el-
jön a holtpont, elég lesz halla-
ni a szurkolók hangos buzdí-
tását és könnyebben nyernek 
új energiát a játékosok. Ilyen 
körülmények között minden 
játékos többet és gyorsabban 
fut, nagyobb küzdőszellemmel 
veti bele magát a párharcokba. 
És ezzel mindenki jól jár, mert 
szurkolók nélkül nincs profi 
labdarúgás - nyilatkozta Fer-
nando Fernandez, a DVTK ve-
zetőedzője.

Sorsdöntő mérkőzés előtt a DVTK

A tenisz egyre népszerűbb 
sportággá válik Miskolcon 
is. Nyolcvan diák részvé-
telével a MIVAS pályáin 
rendezték a Tenisz Diáko-
limpia megyei döntőjét.

A Magyar Tenisz Szövet-
ségnek jelenleg háromszáz 
tagja van. Az idei diákolim-
piára nyolcszáznegyvenhét 
diák nevezett. Kiss Gabri-
ella, a Magyar Tenisz Szö-
vetség diákolimpia koordi-
nátora elmondta, az utóbbi 
években nagyon megnőtt 
a tenisz népszerűsége. – Ez 
látszik akár a Playe Star ver-
senyeinken, illetve a diáko-
limpián is, hogy két év alatt 
négyszeresére növekedett 
az induló diákoknak a szá-
ma.

A Diósgyőri Nagy Lajos 
Király Általános Iskolában 
a mindennapos testnevelés 
során teniszezhetnek a gye-
rekek. Vucskó Zsuzsanna, a 

B.-A.-Z. Megyei Tenisz Szö-
vetség elnöke úgy nyilatko-
zott, ez háromszáz gyere-
ket érint. – Mi vagyunk a 
Miskolci Sportiskola Tenisz 
utánpótlás szakosztálya a 
MIVAS SE képviseletében, 
ahol Rem Zsolt vezetőedző 
irányítja a tenisz szakosz-
tályt és ott az egyesületben 
leigazolva is már legalább 
ötven-hatvan gyerek van.

Jánosik Liliána már egé-
szen kicsi kora óta tenisze-
zik. Szereti a sportágat és 
rendkívül ügyesen bánik 
az ütővel. – Ovis koromban 
kezdtem teniszezni, azonnal 
megtetszett, azóta imádom, 
mert nagyon sokat lehet 
benne fejlődni, a tanárom 
pedig sokat dicsér.

A szakemberek azt sze-
retnék, ha a diákolimpia és 
a hozzá hasonló megméret-
tetések hozzájárulnának a 
jövő bajnokainak megtalá-
lásához.
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Úszóversenyt rendezett 
a Swimming Pentathlon 
Club szombaton a Kemény 
Dénes Sportuszodában. A 
„Veled Közösen” elnevezésű 
bajnokságban enyhén és kö-
zepesen sérült, fogyatékkal 
élő gyerekek és felnőttek 
vehettek részt. 

Habsburg György, Magyaror-
szág rendkívüli nagykövete, a 
verseny fővédnöke érdeklődé-
sünkre elmondta, egy-egy ilyen 

kisebb verseny ugyanolyan 
fontos, mint egy világbajnok-
ság, hiszen ez felkészíti a részt-
vevőket a következő nagyobb, 
akár országos vagy nemzetközi 
versenyekre. Mindenki, aki itt 
rajtkőre állt a legjobbat hozta 
ki magából. Egy ilyen verseny 
nagy önbizalmat ad a gyere-
keknek, és rengeteget jelent ne-
kik az, hogy megmutathatják a 
tehetségüket a világnak.  

Szabó Tünde, az Emberi Erő-
források Minisztériumának 

sportért felelős államtitkára, az 
úszóverseny védnöke is szíve-
sen jött el a rendezvényre, hi-
szen – mint fogalmazott – a cél 
az, hogy mindenki sportoljon. 
– Legyen szó akár élsportolók-
ról, akár fogyatékkal élőkről, fi-
atalokról, kicsikről, nagyokról, a 
sport rendkívül fontos – hang-
súlyozta az államtitkár. Hoz-
zátette: – Nagyon fontos, hogy 
megálljunk és mindenkivel tö-
rődjünk. Hiszen ha nekünk az a 
fontos, hogy mindenki sportol-

jon, akkor a fogyatékkal élőket 
is támogatni kell.  

Mint fogalmazott, egy-egy 
ilyen verseny kiváló alkalom 
arra, hogy felhívják a figyelmet 
a sport és az egészséget élet-
mód fontosságára. – Az egyet-
len egy eszköz a kezünkben a 
sport, ha meg akarjuk őrizni az 
egészségünket. Ezt minél köze-
lebb kell vinni mindenkihez, 
mert csak így válhat egészsé-
gesebbé a társadalmunk – han-
goztatta Szabó Tünde. 

Pénteken, lapzártánk után játssza a bajnokság ötödik, 
még nemzetközi kupaszereplést érő helyéért a BVSC el-
leni mérkőzését a miskolci csapat. 

A két nyert mérkőzésig 
tartó párharc miskolci ösz-
szecsapását nyerték a mie-
ink. Amennyiben a buda-
pesti mérkőzés is miskolci 
sikert hoz, újra ott vannak az 
európai kupaporondon pó-
lósaink.  

A még nemzetközi ku-
paszereplést érő ötödik 
pozíció ért immár harma-
dik szezon óta egymás ellen 
küzd ez a két csapat, mini-
mális különbséggel. A póló-
sok fontos győzelemmel já-
rultak hozzá Miskolc város 

napjának ünnepi hangula-
tához. A 11–6-os hazai győ-
zelem azt jelenti, hogy a két 
nyert mérkőzésig tartó pár-
harcban a mieinknél van az 
előny. Folytatás pénteken a 
BVSC otthonában.

– Most volt egy kis időnk 
frissíteni, elemezni a hi-
bánkat és én, mint csapat-
kapitány megígérem, hogy 
pénteken mentálisan és fi-
zikálisan is készen állunk 
majd – nyilatkozta Sasa 
 Misic, PANNERGY MVLC 
csapatkapitánya.  

Negyedik alkalommal rendeztek vitorlásversenyt a Hámori-ta-
von. A környezet idilli volt, a szél azonban csak időnként segí-
tette a vízen lévők dolgát. A fiatal mezőny versenyzőit azonban 
ez sem állíthatta meg, mindig megkeresték a jó szélirányt. 

A vitorlás hétvégén 8 és 14 év 
közötti gyerekek mérhették ösz-
sze tudásukat és rátermettségü-
ket. Az esemény egyik külön-

legessége, hogy a versenypálya 
karnyújtásnyira helyezkedik el 
a kikötőtől, így minden szülő 
és érdeklődő testközelből izgul-

hatta végig a futamot. A rendez-
vényt Pfliegler Péter, Miskolc 
alpolgármestere nyitotta meg. 
Pfliegler Péter alpolgármes-
ter arról beszélt köszöntőjében, 
hogy mindig örül a sportoló 
gyermekeknek, hiszen a sport 
teszi lehetővé, hogy később majd 
egészséges felnőttekké váljanak. 

A téli szünet után, Miskolc 
napján benépesült a Hámori 
tó vízfelülete, a Hunguest Ho-
tel Palota Lillafüred – Debo-
ti Vitorlás Hétvége elnevezésű 
rendezvénnyel elkezdődtek a 
vitorlás szezon eseményei. Az 
utánpótlás korú, 8 és 14 év kö-
zötti ifjú vitorlás tehetségek kö-

zött, a helyiek mellett még Ti-
hanyból is jöttek az erőpróbára, 
amit most különösen nehézzé 
tett, hogy a szél csak időnként 
segítette a vízen lévők dolgát. A 
csodálatos helyszínen megren-
dezett versenyt követően pedig 
lassan a Miskolc környéki tava-
kon is beindul a vitorlás szezon.

„VELED KÖZÖSEN”

Egy győzelemre a 
nemzetközi kupától 

„Elég lesz hallani a szurkolók hangos buzdítását”

ÚJRA ZSONG LILLAFÜRED A HÉTVÉGÉN

Diákolimpia  
teniszezőknek 

VITORLÁS HÉTVÉGE A HÁMORI-TAVON



Miskolci Napló10 Hirdetés

TISZTELT  
ÜGYFELEINK!
Tájékoztatjuk önöket, hogy  
személyes ügyfélszolgálatunkon,  
Miskolc, Szemere u. 5. szám alatt  
2019. 05. 30-31-én, valamint  
2019. 06. 03-án informatikai fejlesztési 
munkák végzése miatt az ügyfél- 
kiszolgálást változatlan nyitvatartási  
időben, korlátozott technikai feltételek 
mellett biztosítjuk. Amennyiben  
a felhasználói kérelem feldolgozásához 
informatikai háttér, illetve vállalat- 
irányítási program szükséges,  
a kérelmeket a MIVÍZ Kft. befogadja,  
de az ügyintézés folytatása,  
illetve befejezése 2019. június 4-től  
fog megtörténni.  A call centeren  
keresztül beérkező megkeresésekre  
általános tájékoztatást tudunk nyújtani  
a fenti időpontban. 

Megértésüket köszönjük!
MIVÍZ Kft.

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

Heti, havi rendszerességű  
terjesztés, mindenki számára elérhető 

akár már nettó 1 Ft/db/ 
alkalom áron!  

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

Első alkalomra  
30% kedvezményt  

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

Az akció érvényes: 

2019. 05. 18-től 2019. 05. 24-ig.

Háztartási alumínium létra,  3 fokos 8999 Ft  

4 fokos 9999 Ft 

5 fokos 11 999 Ft 

6 fokos 13 999 Ft

Lenor öblítő, 2,905 l, 550 Ft/l 1599 Ft

Lenor öblítő illatgyöngy, 210 g, 8563 Ft/kg 1799 Ft

Coccolino öblítő, 925 ml, 1050 ml 599 Ft

Surf mosópor, 5,6 kg, 357 Ft/kg 1999 Ft

Air wick freshmatic ut., 250 ml, 3996 Ft/l 999 Ft

Kallos krémhajfesték, 60 ml, 8813 Ft/l 529 Ft

Calgon vízlágyító por, 700 g, 1355 Ft/kg 949 Ft

Bonyhádi zománcos fazék, 5,5 l, III. o. 1799 Ft

Bio Kill rovarírtó permet, 500 ml, 4498 Ft/l 2249 Ft

Bio Kill kültéri rovarírtó permet, 375 ml, 5051 Ft/l 1899 Ft

FELVÁSÁRLÁS!  
Pannónia Hotel  

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

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

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

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

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

POROSZKAI ÉTTEREM-PIZZÉRIA
Miskolctól csak 16 kilométerre

Rendezvények lebonyolítása akár 100 fős különtermeinkben
www.poroszkai.hu

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

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

Apróhirdetés
Nem italozó, önállóan dolgozni 
tudó ácsot és korábban ács mellett 
dolgozó segédmunkást keresek 
Miskolc és környékére, nem csak te-
tőn végzendő munkákra. Tel.: 06-
20/460-6775.
Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 
65 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók 
(műanyag, fa, alumínium), garázs-
kapuk cseréje óriási kedvezmény-
nyel, teljeskörű árnyékolástechni-

kával. Tel./fax: 46/402-292, mobil: 
30/336-5528, web: www.aluport.
hupont.hu, bemutatóterem: Mis-
kolc, Bükk áruház I. emelet. Nyitva: 
h-p: 9–14 óráig, szo: 9–12 óráig.
Ács-, tetőfedő munkák, gipsz-
kar to no zás, lambé riázás, filagóri-
ák, elő tetők, kerítések, kerti házak 
és egyéb famunkák készítése; Ve-
lux ablakok beépítése, cseréje; íves 
fedések és hajlatok készítése; te-
tők szellőztetése. www.kerekgyar-
to-acs.hu. Tel.: 06-20/460-6775.

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink!
Adják fel apróhirdetésüket kedvezményes áron a Miskolci 
Naplóban hétköznap 8.00 és 16.00 óra között!

Hirdetésszervezőink az alábbi címen érhetők el:
3530 Miskolc, Kis-Hunyad u 9. Fax.: 46/358-200
Tel.: 46/503-501 E-mail: info@mikom.hu

KÉTHETES, INTENZÍV KURZUS  
KÍNA NYELVÉRŐL  

ÉS KULTÚRÁJÁRÓL!
Ha szeretne többet tudni erről  

a csodálatos ázsiai civilizációról,  
csatlakozzon aktív közösségünkhöz!

A részvétel a májusi és júniusi tanfolyamokon ingyenes; regisztrációhoz kötött.
További információk és programok a Miskolci Egyetem Konfuciusz Intézetének 

honlapján és közösségi felületén:  
https://konfuciusz.uni-miskolc.hu/ 

https://www.facebook.com/chinainmiskolc/

Kína közelebb van, mint gondolná!
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Herman Ottó egykori lilla-
füredi villája ma a névadó 
emlékházaként funkcionál. 
Az utolsó magyar polihisz-
tor leginkább élete utolsó 
éveiben tartózkodott itt, de a 
Hámori-völgyben töltött fia-
talsága alapvetően meghatá-
rozta Herman Ottó későb-
bi, széleskörű érdeklődését. 
Nem véletlen, hogy az 1900-
as évek elején épült villa 
többet jelentett számára egy 
egyszerű nyaralónál. 

Bár Herman Ottó a mai 
Szlovákia területén található 
Breznóbányán született, gyer-
mekkorát a Bükk hegyei között 
töltötte. Édesapját, Hermann 
Károlyt, az udvari chirurgust 
1847-ben helyezték Alsóhá-
morba. Erről az időszakról ké-
sőbb így számolt be fia: „Gyer-
mekéveim legszebb emlékei 

a bükkerdőből mosolyognak 
felém. Hányszor osontam ki a 
házból, mélyedtem be a bük-
kösbe, az egyetlen templom-
ba, amelyben igazán szívem 
és eszem szerint tudok ájtatos 
lenni. [..] A koronák úgy érnek 
össze, mint a gót bóthajtás íve-
zete, de a bükkerdő bóthajtása 
kacagó zöld, s mesterlyukain 
nem a padlás szennye, hanem 
a tiszta kék ég nézeget be, belo-
pódzik rajta a napsugár…”. 

 A kis Ottó tehát azonnal 
beleszeretett a tájba, a Bükk-
höz és a Hámori-völgyhöz 
való szoros kötődése, vala-
mint édesapja amatőr orni-
tológusi tevékenysége nagy-
ban meghatározta jövőjét. A 
Bükk-hegység flórája és fau-
nája gyökere volt széleskörű 
kutatási területeinek, beleért-
ve ornitológusi vagy éppen 
a régészeti pályáját. Mindkét 
területen korszakalkotó ered-
ményeket ért el, elég csak a 
Madarak hasznáról és kárá-
ról című művére vagy a Bükk 
ősemberének felfedezésére, 
még inkább létezésük bizo-
nyítására gondolnunk. 

Herman Ottó 41 éves volt, 
amikor a család alsóhámori 
házát elpusztította a 1878. évi 
nagy árvíz. Bár a Szinva-pa-
tak ezegyszer nem volt kegyes 
a természettudóshoz, kötődése 
a környék iránt változatlanul 
fennmaradt, így 1889-ben tel-

ket vásárolt a két évvel később, 
Bethlen András földművelés-
ügyi miniszter által nyaralóte-
leppé nyilvánított, Lillafüred 
névre keresztelt területen. 

A kedvező telekvásárlá-
si és villaépítési lehetősége-
ket kihasználva 1898-ban há-
rom újabb telekkel bővült a 
Herman-birtok, a telekegyesí-
téssel létrejövő területen egy 
ház kivételével minden épület 
elbontásra került. Végül 1903-

ra készült el a ma is látható és 
látogatható villa, melyről a kö-
vetkező leírást készítette Leszih 
Andor: „Egyszerű, széles tor-
nácú, zölddel bőven körbefuta-
tott, kényelmes kis villa… A te-
lek nem nagy, de amint Herman 
Ottó mondotta, nincs Magyar-
országon herceg, akinek olyan 
parkja lenne, mint neki van, 

mert olyan szikla, senkinek a 
kertjében nincsen; a völgyet ha-
tároló Fehérkő-lápa egyik ha-
talmas sziklája ugyanis éppen 
az ő háza végében emelkedik. A 
kertben kanyarog a Szinva kis 
ága, szigetet alkotva, rajta két 
kalimpáló kis famalom. A víz-
ben pisztrángok ficánkolnak, 
aztán egy gólya, természetadta 

lugasok, apró hidak – mind a 
legegyszerűbb, legszebb.”

Az ekkor már majd’ 70 éves 
Herman Ottót családtagjai és a 
hámori gyerekek gyakran Pele 
bácsinak szólították, így maga a 
nyaraló is felvette a Pelelak vagy 
Peleház nevet. Kertje a korabe-
li leírások, fotók alapján igazán 
idilli lehetett, így nem is csoda, 
hogy a tudósnak élete utolsó év-
tizedében – a sűrű tudományos 
munka mellett – a pihenést és a 
felüdülést jelentette, visszakapva 
gyermekkori élményeit. 

Herman Ottó halálának évé-
ben (1914) adta el a Peleházat 
unokaöccsének, Szeöts Bélá-
nak, akinek tulajdonában volt az 
egészen a második világháború 
végéig. Végül 1951-ben úgy ke-

rült a Pelelak a miskolci múze-
um tulajdonába, hogy állapota 
jelentősen leromlott, így annak 
megmentésére széles körű tár-
sadalmi összefogás jött létre az 
1950-es években. Az átépítéssel 
egybekötött felújításra hosszas 
előkészületek után 1963-ban ke-
rült sor, majd egy évvel később 
a Herman Ottó Emlékházzá ala-
kított egykori nyaralóban nyi-
tott meg a ház első kiállítása. 

Manapság is érdemes fel-
keresni a Peleházat, amely az 
utolsó magyar polihisztor éle-
tét és pályáját bemutató kiállí-
tással, valamint színes progra-
mokkal várja az érdeklődőket. 
Fotók:  Herman Ottó Múzeum

NAGY ATTILA
TÖRTÉNÉSZ

Több évtizedes adósságot 
törlesztettek és újabb lé-
pést tettek a Bárczay kúria 
régi fényének visszaállítá-
sa terén azzal, hogy a régi, 
szocialista idők kohász 
homlokzati szimbólumát 
Miskolc és a Bárczay-család 
címeregyüttesére cserélték 
le. Az avató ünnepségen 
Kriza Ákos polgármester 
hangsúlyozta: ez egy törté-
nelmi igazságtétel volt.

A kúria a 18. század má-
sodik felében épült, ma már 
esküvőket, kulturális esemé-
nyeket, hagyományőrző prog-
ramokat is tartanak itt. A mai 
időkre jellemző megbecsülés 
és pezsgő élet azonban nem 
volt mindig jellemző: a csa-
ládfáját hosszú évszázadokra 
visszavezető Bárczayaktól a II. 
világháború után elvették az 
épületet és a korábban lakó-
házként használt kúriának egy 
teljesen más funkciót adtak. 
Az avató ünnepségen Csöbör 
Katalin országgyűlési képvi-
selő elmondta, míg a szocia-
lizmus alatt nem vigyáztak az 

értékekre, addig a Fidesz-KD-
NP kormány kiemelt célként 
kezeli az épített örökség – köz-
tük várak, kastélyok – felújítá-
sát és megőrzését a gyermeke-
ink, unokáink számára.

– Azt tudom mondani, 
hogy most már hála Isten-
nek jó kezekben van a kúria 
– húzta alá a politikus.

Kiss Ákosné Gonda  Erika 
hét évvel ezelőtt érkezett a 
Gárdonyi Géza Művelődé-

si Házként is ismert épületbe. 
Az intézményvezető elmond-
ta, erős volt benne az elhatá-
rozás, hogy visszaadja a kúria 
rangját; országzászlót állított 
fel a parkban, aztán kialakítot-
tak egy Bárczay emlékszobát 
és egy állandó kiállításnak is 
otthont ad ma már az épület.

A sok munka után azonban 
egy adósság még mindig ma-
radt: az épületnek méltó címer-
re volt szüksége. A régi címert 
sokéves egyeztetés és munka 
után már korábban eltávolítot-
ták a kúria homlokzatáról. He-
lyére Miskolc és a Bárczay-csa-
lád címeregyüttese került.

– Történelmi igazságtételt 
szolgáltattunk azoknak, akik-
nek a tulajdona volt az épület, 
akiket kisemmiztek és elker-
gettek innen – ezt már Miskolc 
polgármestere mondta. Kriza 
Ákos hozzátette: „a lelkünkhöz 
közel álló szimbólumok” újbó-
li használata szintén ilyen igaz-
ságtétel. De része az is, hogy 
nagyon hosszú idő után egy-
más mellett jelenik meg az épü-
let homlokzatán a város és a 
Bárczayak címere. – Ahogy telik 
az idő, mindennek a helyére kell 
kerülnie. Itt, Hejőcsabán ez meg 
is történt – hangsúlyozta.

Kovács István szobrászmű-
vész, restaurátor-régész mun-
káját dicséri a címeregyüttes. 
Szakmai iránymutatást Ko-
vács Zsolt heraldikus nyúj-
tott. Túri Tamás a címercsere 
műszaki kivitelezéséért felelt. 

– A városvezetésnek és Kriza 
Ákos polgármesternek külön 
köszönet jár, hogy támogatá-
sával lehetővé tette, hogy mél-
tó környezetet alakíthassunk 
ki ezen a közel 3 hektáros te-
rületen – zárta az eseményt 
Barta Gábor önkormányzati 
képviselő, házigazda.

A nagy múltú Bárczay fa-
mília – aminek egyik tagja, 
Bárczay Ágnes is hivatalos volt 
a pénteki avató ünnepségre, 
de családi okok miatt nem tu-
dott jelen lenni az eseményen 
– egyike az ország legrégibb 
nemesi családjainak, eredetü-
ket a 13. század elejére veze-
tik vissza. Ősi fészkük a Felvi-
déken lévő Abaúj vármegyei 
(Kassa melletti) Bárca (régie-
sen Bárcza) település volt, de 
már több évszázada volt birto-
kuk Hejőcsabán is.

Miskolci Napló14 Hagyományőrzés

Miskolc és Borsod-Aba-
új-Zemplén megye címe-
rei címmel nyílt kiállítás a 
Bárczay kúriában. Somorjai 
Lehel történész köszöntőjé-
ben kiemelte: ez az ünnep 
csak a miénk és ezért örül-
jünk, de emlékezzünk is 
meg azokról az emberekről, 
akik miatt május 11-e Mis-
kolc város ünnepe lehet.

A hatalmas Miskolc címert 
mintegy „körülfogó”, hat tab-
lón közel 80 címert bemutató 
kiállítás anyagát Kovács Zsolt 

heraldikus készítette el és állí-
totta össze. A tárlat bejárta már 
az országot és a megyét, Mis-
kolcon most látható először.

Somorjai Lehel történész 
rövid előadásában arra ke-
reste a választ, hogy miért 
fontos Miskolc életében a 
május 11-e, a város napja, 
miért ünnepeljük 1990 óta. 
Kifejtette: a 19. század köze-
pe és a 20. század beköszön-
te közötti időszak hatalmas 
változásokat hozott Miskolc 
életében, ami „példa nélküli 
volt az ország történetében 
is”, hiszen Miskolc lakosság-

számban, ipari erejében is fel 
tudott nőni a legnagyobb vá-
rosok közé. Ugyanakkor meg 
kell emlékeznünk azokról a 
személyekről is, akik „szívós 
munkával megteremtették a 
város fejlődését”, és ezzel elő-
segítették a törvényhatósági 
jog megszerzését. Gondol-
junk csak például Losonczi 
Farkas Károlyra, Miskolc első 
polgármesterére, vagy Soltész 
Nagy Kálmánra, aki egy mo-
dern városkép alapjait terem-
tette meg, Szentpáli István 
polgármester pedig elérte, 

hogy a város megkaphassa a 
törvényhatósági jogot.

A történész ismertette: 
azért május 11-én ünnep-
lünk, mert 1909-ben a tör-
vényhatósági jogú városi 
címről szóló címeres levél 
ekkor érkezett meg Miskolc-
ra. – Ez az ünnep a miénk; a 
címer az önazonosságunk jel-
képe, mindig megkülönböz-
tet minket másoktól. Ezért 
örüljünk, ünnepeljünk és em-
lékezzünk azokra az embe-
rekre, akik miatt május 11-e 
Miskolc város ünnepe lehet – 
zárta szavait Somorjai Lehel.

CÍMERKIÁLLÍTÁS Újra a  Bárczay család szimbólumai  
díszítik a homlokzatot 

TÖBB MINT EGY NYARALÓ



Június 8-áig látogatható Má-
ger Ágnes festőművész kiál-
lítása a Miskolci Galériában. 

A művész a tárlattal Végvári 
Lajos művészettörténész szü-
letésének centenáriuma előtt 

tiszteleg, legújabb nagyméretű 
festményeiből és rajzaiból ösz-
szeállított kiállításával. Alko-
tásainak témája szépirodalmi 
művekre, többek között Ady 
Endre munkásságából szüle-
tett inspirációkra épül. 

„Máger Ágnes festésze-
te változatosságában is egy-
séges, összetartó ereje szelle-
miségében rejlik. A magyar 
történelem kulcsjelenetei, az 
oltárképek, a táj és természet 
naturális gyönyörűsége felol-
dódik a transzcendenciában, 
a fenséges égi történések fizi-
kai alakot öltenek. A foltokba 
oldott színek saját lelkünk ak-
tuális minősége szerint rende-
ződnek bennünk képi világgá. 
Az igaz művészet nem meg-

hökkent, hanem segít újra fel-
ébredni. Az emberi tudatot be-
ragyogja az isteni szubsztancia. 
Máger Ágnes mágikus ecset-
je az anyagot az anyagtalanba 
emeli.” 

A kiállítást Szőcs Géza költő 
nyitotta meg. – Máger Ágnes 
képei egy öntörvényű világér-
telmezést nyújtanak nekünk. 

Végvári Lajosban imponáló 
tudás volt, az ismeretek nagy 
volumenje határozta meg sze-
mélyiségét, ami összefüggése-
ket is képes volt felismerni és 
evidenciává tenni – nyilatko-
zott róla Szőcs Géza.

A kiállítás keddtől szomba-
tig 9 órától délután 5 óráig tart 
nyitva a Miskolci Galériában. 

Szent és profán

Kiállítás a Galériában 

2019. május 18. | 20. hét | XVI. évfolyam 20. szám
Miskolci Napló – A város lapja Program 15
CSODAMALOM BÁBSZÍNHÁZ:
Május 19. vasárnap 10:30 Jancsi és 

Juliska
Május 26. vasárnap 10:30 Gyermeknapi 

játszóház
MOZIMŰSOR 
Művészetek Háza: URÁNIA-TEREM:
URÁNIA-TEREM: Május 16. csütörtök-

május 22. szerda, naponta 15:30 
Undipofik (kivéve szombat) | naponta 
17:00 Brightburn – A lángoló fiú | 
naponta 20:00 John Wick: 3. felvonás 
– Parabellum

Május 18. szombat 14:00 Puccini – 
Pillangókisasszony

Május 23. csütörtök-29. szerda, naponta 
15:30 Pokémon - Pikachu, a detektív 
| naponta 17:45 Átkozottul veszett, 
sokkolóan gonosz és hitvány | 
naponta 20:00 A gyermek

Művészetek Háza: BÉKE ART-MOZI: 
Május 16. csütörtök-május 22. 

szerda, naponta 16:00 A művészet 
templomai: Raffaello - A 
festőfejedelem | naponta 18:00 Éter | 
naponta 20:15 A szívek királynője

Május 23. csütörtök-29. szerda, naponta 
16:00 Erdei boszorkány – Tűzpróba 
(kivéve szombat, vasárnap) | naponta 
18:00 és 20:15 Fájdalom és dicsőség

Május 25. szombat és 26. vasárnap, 
naponta 11:30 és 13:00 Országos 
Természet- és Környezetvédelmi 
Filmnapok vetítései | naponta 16:00 
Vízipók-csodapók – a film

MOZIMŰSOR: CINEMA CITY: Május 16. 
csütörtök-május 22. szerda, naponta 
több időpontban – A gyászoló 
asszony átka (csak szombaton) | 
Bosszúállók: végjáték | Brightburn 
– A lángoló fiú | Csaló csajok | 
Csodapark | Hotel Mumbai | John 
Wick: 3. felvonás – Parabellum | Két 
lépés távolság | Manu a legsirályabb 
fecske (csak szombaton és vasárnap) 
| Mia és a fehér oroszlán (csak 
szombaton és vasárnap) | Pokémon - 
Pikachu, a detektív | Undipofik

KIÁLLÍTÁS:
Május 15-19. szerda-vasárnap, naponta 

10:00-12:00 és 16:00-19:00 XXL 
Madárpók és rovarkiállítás, Praktiker 
parkolója

Május 18-19, szombat-vasárnap 9:00-
18:00 Legoépítmények kiállítása, Ady 
Endre Művelődési Ház

Május 18-ig, kedd-szombat, naponta 
9:00-17:00 H6T Kunst T, Miskolci 
Galéria

Május 25-ig, szombatig Az I. világháború 
képei, II. Rákóczi Ferenc Megyei és 
Városi Könyvtár

Május 28-ig, keddtől szombatig 
naponta 9:00-17:00 Barabás Márton: 
„Nyitány”, Miskolci Galéria

Május 31-ig, péntekig A tündér – Weöres 
Sándor-illusztrációk, Móra Ferenc 
Könyvtár+

ELŐADÁS:
Május 18. szombat 16:00 Bambi 

bábmusical, Művészetek Háza
Május 18. szombat 10:00-21:00 Irodalmi 

fonó, Feledy-ház
Május 21. kedd 16:00 Távol-Kelet – az 

Indonéz szigetvilág: Bali, Tompa 
Mihály Könyvtár

Május 22. szerda 16:00 Hétköznapi 
boszorkányok, gyógyítók, 
javasasszonyok, József Attila Könyvtár

Május 22. szerda 17:00 Ahol a problémák 
eltörpülnek – magashegyi motivációs 
utazási élménybeszámoló, Szabó 
Lőrinc Idegennyelvi Könyvtár

Május 23. csütörtök 17:00 Helytörténeti 
előadás a Jókain, a Miskolci 
Szimfonikus Zenekarnak helyet adó 
Malom

Május 23. csütörtök 18:00 Magyarország 
az I. világháború után, Fráter György 
Katolikus Gimnázium

HANGVERSENY:
Május 19. vasárnap 16:00 Gyermekek a 

gyermekekért, Szent Anna templom
KONCERT:
Május 18. szombat 20:00 Cserháti Zsuzsa 

és Máté Péter emlékest, Avalon 
Ristorante

FOGLALKOZÁS:
Május 18. szombat 10:00-18:00 

Gyermeknapi programok, Játékvár a 
Miskolc Plázában

Május 24. péntek 18:00-24:00 
Egyéjszakás kaland a múzeumban: 
Erotika és Erőszak – A régészet sötét 
éjszakája (Belépés szigorúan 16 év 
felett!), Herman Ottó Múzeum

Május 26. vasárnap 9:00-18:00 
Gyermeknapi programok, Diósgyőri vár

EGYÉB:
Május 18. szombat 19:00-22:00 

Gasztrokalandok, Diósgyőri vár
Május 18. szombat 9:00-17:30 Nyílt 

nap őrületes fitnessprogramokkal, 
Miskolctapolcai Strandfürdő

Május 19. vasárnap 9:00-13:00 Miskolci 
Termelői Nap, Erzsébet tér

Május 22. szerda 9:00-17:00 A biológiai 
sokszínűség napja, Miskolci Állatkert 
és Kultúrpark

Május 25. szombat 9:40 A Lillafüredi 
kisvasút napja, Dorottya utcai 
végállomás

MOZGÁS:
Május 18. szombat 9:00-15:00 Zsongó 

Lillafüred, Erzsébet-sétány
Május 18. szombat 13:00-18:00 Ladies’ 

Styling Krisztivel, Elte Best Dance 
Tánciskola (Kóris u. 20.)

Május 18. szombat 20:00-02:00 Promo 
Salsa & Sensual Party, Rockwell Club

Május 19. vasárnap 10:00-12:30 Bringás 
időfutam, a Hámori-tónál

Május 20. hétfő 17:00 Gerincjóga Korányi 
Mariann vezetésével, Szabó Lőrinc 
Idegennyelvi Könyvtár

Rendkívüli nyitvatartás lesz 
az EP-választás hétvégéjén a 
kormányablakokban Fontos-
nak tartjuk, hogy május 26-
án minden magyar állampol-
gár élhessen szavazati jogával, 
amelyhez minden technikai 
feltételt biztosítunk. 

Ahhoz, hogy valaki lead-
hassa voksát, érvényes ok-
mányokkal kell rendelkez-
nie. Annak érdekében, hogy 
minden választásra jogosult 

szavazhasson, az európai 
parlamenti választások hét-
végéjén rendkívüli nyitva-
tartási rend lesz érvényben a 
kormányablakkal, okmány-
irodával rendelkező telepü-
léseken. 

A május 25-én és 26-án 
nyitva tartó kormányabla-
kok listája és nyitvatartási 
rendje, a kormanyhivatalok.
hu weboldalon mindenki 
számára elérhető.

A Nemzeti Infrastruktú-
ra Fejlesztő Zrt. (Budapest) 
kérelmére, az M30 gyorsfor-
galmi út Miskolc-Tornyos-
németi közötti, A. építési 
szakasz 30+100-40+500 km 
szelvények közötti 132 kV-os 
és 400 kV-os elektromos táv-
vezeték kiváltások kapcsán, 
a területi környezetvédelmi 
hatóságnál (B-A-Z. Megyei 
Kormányhivatal Miskolci 
Járási Hivatala Környezet-
védelmi és Természetvédel-
mi Főosztály - 3530 Miskolc, 
Mindszent tér 4.) előzetes 
vizsgálati eljárás van folya-
matban. 

Az eljárással kapcsolatos 
kérelem, dokumentáció és 
mellékletei – előzetes egyez-
tetést követően - 2019. júni-
us 03-ig megtekinthetők a 
B.-A.-Z. Megyei Kormányhi-

vatal Miskolci Járási Hivata-
la Környezetvédelmi és Ter-
mészetvédelmi Főosztályán 
(Miskolc, Mindszent tér 4. 
sz.), valamint Miskolc Me-
gyei Jogú Város Polgármeste-
ri Hivatala Építési és Környe-
zetvédelmi Osztályán (3525 
Miskolc, Városház tér 8. sz.) 
– ügyfélfogadási időben, to-
vábbá a http://emiktf.hu/
Ugyfelinf/engedelyek/lista.
html internetes oldalon BO-
08/KT/05837/2019. sz. alatt. 

A telepítés helyével kap-
csolatos kizáró okokra, a 
környezeti hatásvizsgálat 
szükségességére, továbbá a 
környezeti hatástanulmány 
tartalmára vonatkozóan írás-
beli észrevételt 2019. június 
3-ig közvetlenül a környezet-
védelmi hatósághoz lehet be-
nyújtani.

PROGRAMAJÁNLÓ

Kormányhivatali 
közlemény

Közérdekű közlemény

A Színháztörténeti és Szí-
nészmúzeum kiállítása a 
miskolci színjátszás két 
évszázados történetét, a 
színház múltját, a művé-
szek életpályáját mutatja be 
a vándorszínészet korától 
napjainkig. 

Feleleveníti a magyar szín-
ház kezdeteit, megismerhe-
tik a látogatók az 1857-ben 
átadott miskolci kőszínház 
működését és folyamatosnak 
mondható korszerűsítését. 

A kiállítás legnagyobb 
egysége az államosított 
színház fél évszázadát mu-
tatja be a nagyteremben. A 
tér a színpad világát idézi, 
a látogatók imitált színpa-
di közegben érezhetik ma-
gukat. A kiállítási doku-
mentumok, fotók, plakátok, 
személyes tárgyak között 
ismerkedhetnek a kulisszák 
mögötti világgal. Jelmezeket 
próbálhatnak fel, bábozhat-
nak, működésbe hozhatják 
a hajdani világosító pultot.

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
Május 20. hétfő: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Ma-

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

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

Május 22. szerda: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismétlé-
se 15:00 Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Prog-
rampont (programajánló) 18:25 Testközelből (szórakoztató-ismeretterjesztő ma-
gazin) 19:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont 
ism. (programajánló) 19:25 Quantum ism. (tudományos magazinja) 20:00 Miskolc 
Ma ism. (híradó) 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 
20:25 Képújság

Május 23. csütörtök: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismétlése 
15:00 Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Program-
pont (programajánló) 18:25 Promenád (kulturális magazin) 19:00 Miskolc Ma ism. 
(híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 19:25 
Creatív chef ism. (gasztronómiai magazin) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 Idő-
járás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság

Május 24. péntek: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismétlése 
15:00 Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Program-
pont (programajánló) 18:25 Egészségpercek ism. (egészségügyi magazin) 18:45 
Egészségére (egészségügyi magazin) 19:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 19:17 Időjá-
rás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 19:25 Forgószínpad (színhá-
zi magazin) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Program-
pont ism. (programajánló) 20:25 Képújság

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

Május 26. vasárnap: 07:00 Az előző esti adás ismétlése 14:00 Képújság 17:00 Hívőszó 
(vallási magazin) 18:00 Miskolci Napló ism. (közéleti magazin) 18:30 Egészségper-
cek ism. (egészségügyi magazin) 18:50 Egészségére ism. (egészségügyi magazin) 
19:00 Promenád ism. (kulturális magazin) 19:30 Gasztrokaland ism. (gasztronómi-
ai magazin) 19:45 Kedvenceink ism. (állatbarát magazin) 20:00 Köztünk élnek ism. 
(portré) 20:15 Köztünk élnek ism. (portré) 20:30 Képújság

MÁJUS 18. SZOMBAT 11:00 
KAKAÓKONCERT, Nagy-
színház 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

MÁJUS 21. KEDD 14:00 FÉ-
LŐLÉNY, Kamaraszínház

19:00 KABARÉ, Nagy-
színház

19:30 DIXIE KLUB, Já-
tékszín

MÁJUS 22. SZERDA 14:00 
JÁNOS VITÉZ, Kamara-
színház

19:00 A CIRKUSZHER-
CEGNŐ, Nagyszínház

19:00 Ünnep, Kamara-
színház

MÁJUS 23. CSÜTÖRTÖK 
14:00 FÉLŐLÉNY, Kama-
raszínház

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

19:00 SZENTIVÁNÉJI 
ÁLOM, Bősze György bérlet, 
Játékszín

MÁJUS 24. PÉNTEK 19:00 
HELLO, DOLLY! Nagy-
színház

19:00 JÓEMBERT KE-
RESÜNK, Kamaraszínház

19:30 EKLEKTIKON 
2048, Játékszín

MÁJUS 25. SZOMBAT 19:00 
HUNYADI LÁSZLÓ, Eg-
ressy (Alap, Arany, Ezüst) 
bérlet, Nagyszínház

19:00 A MI OSZTÁ-
LYUNK, Kamaraszínház

19:00 LEAR HALÁLA, 
Játékszín

SZÍNHÁZI MŰSOR
Május 18. –május 25.

JELENETEK A MISKOLCI  
SZÍNJÁTSZÁS TÖRTÉNETÉBŐL



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

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

MINDENKIT ÉRHET JOGESET

Betörőket fogtak, akik 
fűkaszákat is vittek

A Miskolci Rendőrka-
pitányság Betörési Alosz-
tály a Vasgyári és a Diós-
győri Rendőrőrs nyomozói, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Rendőr-főkapitányság Bükk Bevetési Alosztály mun-
katársai május 7-én közös akciót tartottak a város hétvégi há-
zas területein. Az előállított és gyanúsítottként kihallgatott öt 
férfi beismerő vallomást tett, tizenöt betöréses lopást ismertek 
el.  Közülük két ember ellen országos körözés volt elrendelve. 
Az ügyekkel kapcsolatba hozható házkutatások eredményeként 
a rendőrök több fűkaszát és motoros láncfűrészt foglaltak le.

Ittasság a gyanú
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság és a 

Miskolci Rendőrkapitányság befejezte a vizsgálatát azoknak az 
ügyeknek, amelyeket kilenc járművezetővel szemben folytatott. 
Közúti ellenőrzések során január és május között Miskolcon, 
Emődön, Mályiban, Nyékládházán, Arnóton és Ónodon szűr-
ték ki a forgalomból a rendőrök azokat a sofőröket, akik a gyanú 
szerint szeszes italt fogyasztottak. A rendőrség felhívja a köze-
ledők figyelmét, hogy aki ittasan járművet vezet, veszélyezteti 
saját és mások életét, testi épségét. 

Majdnem baleset volt
Csaknem gyalogost gázolt el az a gépjármű, amelynek ve-

zetője nem állt meg egy szikszói gyalogos-átkelőhely előtt. Az 
Encsi Rendőrkapitányság első fokú határozatában még aznap 

eltiltotta a sofőrt a jármű-
vezetéstől.  Egy személy-
gépkocsi vezetője május 
14-én Szikszón, egy  ke-
reszteződésében nem biz-

tosított elsőbbséget egy, az áthaladást már megkezdő gyalogos 
számára. A hatóság – a még aznap meghozott – első fokú ha-
tározatában a sofőrt két hónapra eltiltotta a járművezetéstől és 
pénzbírsággal sújtotta. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ren-
dőr-főkapitányság felhívja a közlekedők figyelmét, hogy a fo-
lyamatos közúti ellenőrzések során a rendőrök a kiemelt sza-
bálysértéseket elkövetőkkel szemben alkalmazzák az azonnali 
intézkedés elvét. 

Elfogták a hajnali rablót
Már a helyszínen elfogták azt a férfit, aki telefont rabolt a 

nyékládházi állomáson.  Rablás gyanúja miatt folytat bünte-
tőeljárást a Miskolci Rendőrkapitányság egy 20 éves tiszalöki 
férfival szemben. A gyanúsított május 14-én egy óra körül, a 
nyékládházi vasútállomáson elkérte alkalmi ismerősétől an-
nak mobiltelefonját. Később a készüléket kérésre sem adta visz-
sza, sőt, hogy azt megtartsa, bántalmazta a telefon 52 éves tu-
lajdonosát. A sértettnek végül sikerült értesítenie a rendőrséget. 
A helyszínre kiérkező járőrök azonosították, elfogták, majd a 
rendőrkapitányságra előállították a bűncselekmény elkövetésé-
vel megalapozottan gyanúsítható férfit. A Miskolci Rendőrka-
pitányság az őrizetbe vett férfival szemben előterjesztést tett le-
tartóztatásnak ügyészi indítványozására is.

Keserű lett a keserű likőr 
Még a boltból sem tudott kijutni az a tolvaj, akit egy szaba-

didős rendőr fogott el Sátoraljaújhelyen. Az élelmiszerbolt el-
adói május 10-én 16 óra körül tetten értek egy férfit, aki az 
üzletben nadrágja zsebébe rejtett egy üveg szeszes italt. A fü-
zérkomlósi férfi nem akarta kifizetni a keserű likőrt, így ami-
kor kérdőre vonták őt, a bolt alkalmazottaival ingerülten, ag-
resszíven lépett fel, s mindeközben próbált elmenekülni a 
helyszínről. A Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság szabadidős 
járőre éppen ekkor érkezett a boltba, elfogta, és az időközben 
értesített kollégák kiérkezéséig visszatartotta a tolvajt. A Sáto-
raljaújhelyi Rendőrkapitányság őrizetbe vette, akit a hatóság 
bíróság elé állított.

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

HETI HOROSZKÓP

Kos (március 21 – április 20) Fájdalmas lehet lezárni valamit, 
de nem érdemes tovább húzni a dolgot, tegyen pontot az ügy vé-
gére. Nincs azzal semmi gond, ha tanácsot kér valaki olyantól, aki 

tapasztaltabb Önnél. Merjen tanulni másoktól. 

Bika (április 21 – május 20) Egyértelműnek kell lennie, ha azt 
szeretné, hogy valaki azt tegye, amit elvár tőle. Ne feledje ugyan-
akkor, hogy tiszteletben kell tartania mások korlátait. Mindenki-

nek lehetnek rosszabb időszakai.

Ikrek (május 21 – június 21) Gyorsan akar túlesni valamin, de az 
élet még tartogathat leckéket. Addig nem léphet tovább a követ-
kező feladatra, amíg meg nem tanulta itt azt, amit kellett. Próbál-

ja meg ésszerűen kezelni a dolgot.

Rák (június 22 – július 22) Valaki Ön mellé áll egy nehéz hely-
zetben és ezért különösen hálás neki. Amikor fordul majd a kocka, 
ne feledje, hogy Ön is számíthatott rá. Kérje ki mások véleményét, 

mielőtt döntést hoz egy munkahelyi kérdésben. 

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Minél jobban igyekszik 
eltitkolni valamit, annál nagyobb nyomás nehezedik Önre. Job-
ban jár, ha megtanulja elengedni ezeket a nehézségeket, és fel-

vállalja, amiben hisz. Ki kell állnia a véleménye mellett.

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Itt az ideje, hogy lete-
gyen valamit, amit régóta magával cipel, és ami lelassította az 
útján. Engedje meg magának, hogy végre megkönnyebbüljön. 

Izgatott lehet egy közelgő változás miatt, amiben úgy érzi, kitelesedhet. 

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Céltudatos lesz a héten, 
tudja, mit akar, és nem is hagyja, hogy bárki eltérítse. Ha így halad 
tovább, gyorsan el is éri majd a céljait. Átértékelsz bizonyos dolgo-

kat, de ha ne engedje, hogy ez a karrierje rovására menjen.

Skorpió (október 24 – november 22) Nehéz időszakon van túl, 
de ezen a héten végre felragyoghat a napfény. A remény sugarai 
Önt is tettekre sarkallják, és ez a hangulatán is meglátszik majd. 

Vegye kezébe az irányítást, ez e hét kedvező időszak ehhez. 

Nyilas (november 23 – december 21) Érdekes híreket hall, 
amik kicsit átrendezhetik az elképzeléseit. Igyekezzen reális ma-
radni, és ne hagyja, hogy az érzelmei elragadják. Ha következe-

tes, ez jó alkalom lehet arra is, hogy kicsit megnövelje az önbizalmát.

Bak (december 22 – január 20) Ne akarjon egyszerre min-
dent, mert akkor csak összeroppan a dolgok súlya alatt. Hagyjon 
időt magának, és rendezze el a dolgait, lépésről lépésre haladva. 

Merjen végre belevágni a nehezebb feladatokba is.

Vízöntő (január 21 – február 19) Legyen kicsit előrelátó, és ne 
ugorjon rögtön a tartalékai végéig. Lehet, hogy olyan helyzetben 
találja magát hamarosan, amikor jól fog jönni, ha van mihez nyúlni, 

akár energia terén is. Éljen az alkalommal.

Halak (február 20 – március 20) Sok mindent eltervezett, de 
egyelőre még nem tudja, hogyan valósíthatná meg ezeket a dol-
gokat. Ha nem ijed meg a feladatoktól, könnyebben megy majd a 

dolog. Egy jó ötlettel mindenki dolgát megkönnyítheti. 

FORRÓ NYOMON
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A városért tettek
1

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

között könyvjutalmat sorsolunk ki. 

Indul a szökőkút-szezon. Hamarosan megérkezik a jó idő, így egy-
re többen élvezhetik majd a szökőkutak áldásos hatásait és szépségét 
a városban. A belvárosi és a Népkertben működő szökőkutak nagy 
része már üzemel, május 31-től azonban a társasházi övezetekben is 
csobog majd a víz.  

Csobog a víz – már csak  
a napfürdő hiányzik 

A hét fotója
MOCSÁRI LÁSZLÓ  

FELVÉTELE

Sikerült a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom akciója. Az ország több mint húsz településén és három határon 
túli helyszínen több mint tízezer gyereket emeltek magasba szüleik, családtagjaik. Miskolcon is nagyon sok család csatlakozott 
a rekordkísérlethez. A Kopp Mária alapította mozgalom legfontosabb célja, hogy az országban megszülessenek a kívánt, terve-
zett gyermekek. A programmal a család és a gyermekek fontosságára is szerették volna felhívni a figyelmet. 

(FOTÓ: BEREGI LÁSZLÓ)

FELEMELTÉK A MAGASBA!
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