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TÖRTÉNELMI REKORDOKAT
DÖNTÖTT MISKOLC TURIZMUSA

„Az emberek újra
bíznak Miskolcban”

„Újabb csúcsokat dönt a miskolci turizmus” címmel tartott sajtótájékoztatót Kiss János alpolgármester. Kiemelte:
2020 után már az új tapolcai
fürdő is pörgeti a turisztikai
motorokat.

Az országos élmezőnyben
Miskolc a lakásépítések
számában – jelentette ki
Soós Attila, a Fidesz miskolci képviselőcsoportjának vezetője csütörtöki
sajtótájékoztatóján.

Véglegesedtek a 2018-as év
turisztikai adatai Miskolcon.
Az idegenforgalmi adóbevételek történelmi csúcsokon jártak
2018-ban, és elérték a 178 millió forintot. Az elmúlt évtized
fejlődését jól jellemzi, hogy a
2010-es 70 millió forintos ös�szeg két és félszeresére nőtt. Az
elmúlt két évben átlagosan évi
13 százalékos volt az emelkedés.
– Történelmi rekordokat döntött Miskolcon egy olyan iparág,
ami kétség kívül a jövő iparága
– hangoztatta az alpolgármester.
Kiss János szólt arról, hogy
Miskolc számára fontos, hogy
felismerje a világpiaci trendeket: hiszen látszik a turisztikai iparág előretörése. Egyes
nagyvárosok – például Velence,
Amszterdam – annyira zsúfoltak, hogy turisztikai különadót

– Az idei költségvetés elfogadásáról szóló közgyűlési
vitában tényekkel, adatokkal
bizonyítottuk, hogy városunk gazdasága valósággal
szárnyal, hiszen az itt működő cégek, vállalatok az elmúlt
esztendőkben folyamatosan,
egyre több és több iparűzési adót fizettek be Miskolc
kasszájába. 2018-ban pedig városunk adóbevételei –
anélkül természetesen, hogy
az adókulcsok változtak volna – minden addigi rekordot
megdöntöttek – hangsúlyozta Soós Attila.
A Fidesz miskolci frakció
vezetője felidézte: a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb, 2018 lakáspiacának
egészét áttekintő elemzéséből kiderült, hogy Győr és
Budapest néhány kerülete, a

készülnek szedni. A magyar
turizmus is arra készül, hogy
2030-ra 11 százalékról 16 százalékra emeli a részesedését a magyar GDP-ben.
– Jól látható tehát, hogy azok
a városok, akik nem készülnek
fel a turizmus fejlesztésére és a
turisták fogadására, hamarosan lemaradnak. Márpedig lemaradni nem szabad, mert a

turizmus élénkíti az ingatlanpiacot, munkahelyeket teremt, támogatja a helyi kiskereskedőket
és a vendéglátóipart – fejtette ki.
– Miskolc jelenleg nagyon jó
pozícióban van – mondta Kiss
János, hozzáfűzve: ez látszik a
számokból is. Az alpolgármester továbbá kifejtette: a szallas.
hu legutóbbi sajtóközleménye
szerint a Miskolctapolcai Bar-

langfürdő a legkeresettebb vidéki desztináció, megelőzve az
egri várat, a hévízi és zalakarosi
fürdőket és más hagyományos
turisztikai fellegvárakat is. Így
a miskolctapolcai fürdő lett országosan is az elsődleges turisztikai célpont.
– Azonban, ha Miskolc továbbra is az élmezőnyben akar
maradni, akkor a turisztikai
infrastruktúra világszínvonalú
fejlesztését kell célul kitűznünk
– mondta. Ebbe a célrendszerbe
illeszkedik az új négyévszakos
tapolcai élményfürdő 12,7 milliárd forintos fejlesztése. Hazánk
legnagyobb és leg
exkluzívabb
wellness- és élményfürdő komplexumának alapkövét a múlt héten rakták le. A fejlesztés várhatóan még tovább növeli majd a
város turisztikai vonzerejét, turisták százezreit fogja Miskolcra vonzani és önmagában képes
lesz megduplázni Miskolc turisztikai piacát – emelte ki zárásként.

különleges helyzetben lévő
Balatonlelle és a budapesti agglomerációhoz tartozó Biatorbágy után, Miskolcon épült a legtöbb új lakás
– szám szerint 229 – az országban tavaly.
Miskolc olyan városokat
előzött meg a lakásépítések
számát illetően, mint Debrecen, Szeged, Kecskemét, Székesfehérvár, Nyíregyháza,
vagy Szombathely.
– Az adatsor alapján mi két
fontos következtetésre hívnánk fel a közvélemény figyelmét: egyrészt a miskolci
gazdaság látványos fejlődése
után ma már a helyi fizetőképes kereslet is folyamatosan erősödik, gyarapodik.
A tények azt mutatják, hogy
befektetők, a miskolci polgárok egyre nagyobb fantáziát
látnak az itteni ingatlanpiacban – mutatott rá a frakcióvezető, hozzátéve: ugyanakkor örömmel jelenthetjük ki
azt is, hogy az emberek újra
bíznak Miskolcban, bíznak
a helyi ingatlanpiac prosperitásában.

MEGKEZDŐDIK A DÉLI TEHERMENTESÍTŐ FELÚJÍTÁSA
A miskolci önkormányzat
május 29-én megkezdi a
Kiss Ernő út, vagy ahogy
sokan ismerik, a déli tehermentesítő teljes felújítását.
A 2 kilométeres útszakasz
új aszfaltréteget kap, valamint az úttesten lévő 103
víznyelő-nyílás közül 97-et
kihelyeznek a szegélykövekhez.
Kiss Ernő út felújítása két
fő munkaszakaszból áll. Az
első 2019. május 29-én indul,
ekkor szakaszos sávlezárás
mellett megkezdik a külső
sávban az úttesten lévő vízelvezető-nyílások áthelyezését.
Sávlezárásra egyszerre és egy
irányban mintegy 150 méterenként kell számítani a belvárosból kivezető oldalon Di-

ósgyőr irányában, a reggeli
forgalmi csúcsidőszak után.
A második szakasz jelenti az
útfelújítás jelentősebb részét.
Ezt az iskolai nyári szünetre
időzítve kezdik meg, várhatóan június 14-e után, amikor
25-30%-kal kisebb a forgalom. A munkavégzésnek ebben az időszakában irányonként egy-egy forgalmi sáv lesz
majd járható.
Négy helyett csak
két forgalmi sávon
A Kiss Ernő út felújításának
második szakaszában a négy
forgalmi sáv közül egyet-egyet
mindkét irányból lezárnak.
Ekkor kezdik a meglévő aszfalt felmarását, az aknafedelek
szintbe helyezését és az új szegélykövek lerakását. Végül 2

Javasolt kerülőutak
Az önkormányzat a forgalomszámlálási adatok alapján modellezte a Kiss Ernő
út felújításával járó helyzetet.
A számítások alapján a máskor is szokásos forgalmi helyzeteken felül nem várható
jelentősebb torlódás. Ugyanakkor kerülő útvonalat ajánlanak azoknak, akik a város
déli része vagy a belváros felé
indulnak reggel. A legkisebb
áteresztőképességű szakaszt

45%-os kedvezmény, ha forgalmijával a közösségi közlekedést választja
Az MVK Zrt. – nem csak az érintett rül, mint egy diákbérlet. Az autós bérlet
szakaszon autózókat – igyekszik átcsá- ugyanúgy korlátlan számú utazásra érbítani a közösségi közlekedésre. A Kiss vényes egy fő részére az MVK Zrt. villaErnő út felújításának idején ugyanis a vá- mos- és autóbuszjáratain, Miskolc közros kérésére bevezeti a kedvezményes, hó- igazgatási határáig, az érvényes forgalmi
közi, azaz 30 napos autós bérletet június engedély felmutatásával a kezdő nap 0:00
1-jétől. A buszra és villamosra is érvényes órájától a következő hónap azonos napját
bérlet ára 3900 forint, vagyis annyiba ke- megelőző nap 24:00 óráig. Ehhez az érték-
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Mivel ugyancsak sokan használják – akár kerülőútként is
– a Hidegsort, így annak felújításához az önkormányzat
kérésének megfelelően csak a
Kiss Ernő út befejezése után
kezd hozzá a kivitelező, biztosítva az összes lehetséges
kerülőútvonalat a közlekedők
számára.
A javasolt kerülőutakat
KRESZ táblák jelzik majd.

kilométer hosszban terítenek
új aszfaltot. A felújítás idején
az önkormányzat időszakosan sárga villogóra állíttatja
a közlekedési jelzőlámpákat
a tehermentesítőn, de szükség esetén rendőri irányítást is
kérnek.

az Újgyőri főtér környezete jelenti, így az egyik javasolt kerülőút, amellyel Diósgyőr felől
az Újgyőri főteret ki lehet kerülni: Fürdő utca – Alsó Szinva utca – Vasgyári út, majd
visszatérés a Kiss Ernő útra,
vagy tovább a Vargahegy felé.

szelvényen tintával, olvashatóan, javítás
nélkül fel kell tüntetni az érvényes forgalmi engedély számát. Az új, kedvezményes
bérlettel kifejezetten a városban egyedül
autózókat kínálja meg Miskolc közlekedési vállalata azzal a céllal, hogy ezzel is
csökkentse az autós forgalmat és növelje
a környezetbarát közösségi közlekedésben
résztvevők arányát.

Másik javaslat a Győri kapu
útirány. Ennek előnye, hogy
a belváros felé nem kell vis�szatérni a Kiss Ernő utcára,
hanem a Szent István utca
irányában, illetve balra nagy
ívben az északi tehermentesítő felé lehet haladni. Ezt az
útirányt használva visszafelé,
Diósgyőr irányában sem kell
érinteni a munkaterületet.
Nagyobb kerülővel ugyan,
de a Lórántffy utca – Muhi
utca – Gózon Lajos utca –
Csermőkei út – Ruzsinszőlő
dűlő – Hideg sor útvonalon
is megközelíthető a belváros,
illetve a Csermőkein továbbhaladva a város déli területei.

Buszok a villamossínen
A Kiss Ernő út felújítási
munkálatainak idején a Győri
kapuban várható nagyobb forgalom tehermentesítésére június 1-jétől az MVK Zrt. az Andrássy utca–Testvériség utca
kereszteződéstől az 1-es és 54es járatait mindkét irányban a
villamospályán közlekedteti,
a buszok a villamosok megállóhelyein állnak meg – ezzel
segítve a gépjárműforgalom
viszonylag gyorsabb és egyenletesebb haladását.
A város egyeztetett a hulladékszállítást végző céggel is,
így ürítési napokon a forgalmi
csúcsidőszak után szállítják el
a szemetet a kerülőútként javasolt utcákból.
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TOVÁBB REPÍTHETI MISKOLC FEJLŐDÉSÉT
A LUFTHANSA TECHNIK
Magasan képzett szakmunkásokra, mérnökökre van szüksége miskolci szervizbázisán a Lufthansa Techniknek. Az
Északi Ipari Parkban, 43 milliárd forintból megvalósuló beruházás négyszáz szakembert foglalkoztat majd és már most
toborozzák a dolgozókat. Azok, akik megfelelnek a vállalat
által támasztott követelményeknek, a cég bázisain kapnak
kiképzést. Interjú Dominik Giugno-val, a Lufthansa Technik vezérigazgatójával.

– Milyen szempontokat vettek figyelembe, amikor a száz
potenciális helyszín közül kiválasztották Miskolcot? Felmerültek-e olyan szempontok, mint
a város közbiztonsága, gazdasági, kulturális élete, számítottak-e a helyi oktatási intézmények?
– Egy technológiailag olyan
kifinomult beruházás, mint
amilyet Miskolcon is tervezünk megvalósítani, csak a
megfelelő emberekkel lehet sikeres. Ezért külön hangsúlyt
fektettünk arra, hogy a kiválasztott városban milyen az
oktatás színvonala a fémiparban és annak társterületein.
Ezen kívül Miskolc jelentős
ipari múlttal rendelkezik, ez
képzett szakmunkásokkal és
mérnökökkel társul. A céljainkat kiválóan támogató infrastruktúrát találtunk itt, erre jó
példa a Mechatronikai Park. A
városvezetés szívélyes és támogató fogadtatásban részesített
minket, ez is tovább erősítette
a választásunkat. Már várjuk,
hogy Miskolc közösségének részévé váljunk. Mindezen pozitív szempontok győztek meg
minket arról, hogy a két kontinensen elterülő, száz poten-

ciális helyszín közül Miskolcot
válasszuk.
– 43 milliárd forintos beruházás a miskolci. Milyen ütemben valósul ez meg?
– Még idén elkezdődik a beruházás megvalósítása. A telephely építésével, gépesítéssel,
és a legfontosabb munkatársak
kiképzésével kezdünk.
– Repülőgép motorok szervizeléséről beszélünk, a repülésnél megkérdőjelezhetetlen és

első számú szempont a biztonság. Milyen kritériumoknak kell
megfelelniük a dolgozóknak és
milyen kiképzésben kell részt
venniük, hogy munkába tudjanak állni a szervizbázison?
– Az első szakmunkásokat
már 2019-ben felvesszük. Miután széleskörű gyakorlati és
elméleti kiképzést kaptak a németországi és írországi telephelyünkön, ők alkotják majd a
miskolci törzsgárdát. Szívesen
fogadjuk a fémipari háttérrel
rendelkező jelentkezőket, például a hegesztőket és az NDT
specialistákat, akiket érdekel ez a technológia. A képzési program során dől el, hogy
az új munkavállalóink milyen
pozícióban dolgoznak majd a
légi iparban.
– Magas hozzáadott értéket képviselő beruházás valósul meg Miskolcon, a technikai
színvonalról mit tudunk elmondani?
– A Lufthansa Technik miskolci telephelye EASA Part-145
minősítéssel rendelkezik majd,
amely a legszigorúbb biztonsági előírások betartását és a
munkavállalók szakmai képzettségét biztosítja.
– Hogyan képzeljük el, mi
fog történni konkrétan ebben a
szervizüzemben? Honnan hozzák a javításra szánt alkatrészeket, eszközöket?
– A Lufthansa Technik miskolci szervizüzemében a repülőgép motorok legújabb generációjának csúcstechnológiai
alkatrészeit javítják majd. Ez a

szervizmunka jelentős igényeket támaszt mind technológiailag, mind logisztikailag. Az
egyes alkatrészeket külön szállítják a német- és lengyelországi Lufthansa motor gyárából,
de más légitársaságoktól is a
világ minden részéből.
– Hogyan kerülnek ide a repülőgép motorok? Mekkora
nagyságú alkatrészekről beszélünk?
– A legnagyobb alkatrészek
körülbelül másfél méter átmérőjűek lesznek. A repülőgép
motorokat nem egyben, hanem
darabokban szállítják majd.
Ez jelentősen megkönnyíti a
logisztikai feladatokat. Miután megérkeznek a szervizbe,
az alkatrészeket megtisztítják
és megvizsgálják. A miskolci
bázis széleskörű szerviz szolgáltatást tud majd nyújtani. A
szervizt igénybe vevők dönthetik el, hogy az alkatrészek állapotától függően milyen szolgáltatást kérnek. A változatos
szerelési feladatok kihívásokkal teli, érdekes munkahelyet
biztosítanak a munkavállalóinknak, szemben a monoton
gyártósori munkával.
– Volumenét tekintve ez a 43
milliárdos fejlesztés mit jelent?
Általánosságban vagy a repülőgépiparra szűkítve ez mekkora nagyságrendet képvisel?
– A Lufthansa Technik beruházása az új miskolci szervizbázisba egy fontos lépés mind a
cégnek, mind a motoralkatrész
szerelő hálózatnak. A beruházást a gépesítés, az eszközigény
és az alkalmazottak szakértelme határozzák meg. Ez azt
is jelenti, hogy tartós, hos�szú távú működést tervezünk.
A folyamatosan növekvő légi
utazási piac mind a karban-
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tartásban, mind a javításban
és az általános szervizelési tevékenységben megnövekedett
kapacitást igényel. Éppen ezért
üdvözöljük Miskolcot a világméretű hálózatunkban.
– A Lufthansáról, mint légitársaságról sokat tudunk, de a
Lufthansa Technikről kevesebbet. Hány országban működnek a cégnek szervizbázisai,
milyen tevékenységgel foglalkoznak még?
– Több mint 30 leány- és társvállalattal öt kontinensen vagyunk jelen, a Lufthansa Tech-

ségeik legjavát nyújthassák és
hogy kihozhassák magukból a
maximumot. Nem csak miskolci oktatási intézményekkel
szándékozunk együttműködni, hanem nemzetközi kiképző
hálózatunk is támogatja ezt a
folyamatot.
– Fontos, hogy a cég jól érezze
magát abban a városban, ahol
letelepedett. Milyen személyes
benyomásai vannak Miskolcról,
és mit vár a várossal való együttműködéstől? Akár az előkészítő
folyamatok alatt, akár akkor,
amikor már működik a bázis?

nik Csoport ezzel a világ egyik
vezető légiipari szervizszolgáltatója. Nemzetközi minősítéssel rendelkező, karbantartással, gyártással, tervezéssel
foglalkozó szervezet vagyunk.
A vállalatunknak több mint
25 ezer alkalmazottja van. Teljes körű szervizszolgáltatást
nyújtunk mind kereskedelmi,
mind VIP/ különleges feladatot ellátó repülőgépek részére.
Motorok, egyéb alkatrészek,
futóművek karbantartása, szerelése, generáljavítása, módosítása, kiegészítése, átalakítása,
valamint innovatív utastéri berendezések gyártása is a portfóliónk része.
– Azoknak, akik bekerülnek
a miskolci szervizbázisra, milyen életpályát tudnak kínálni?
Kik válhatnak igazán sikeres
munkavállalóvá a Lufthansa
Techniken belül?
– A Lufthansa Technik Miskolc hisz az egész életen át tartó
fejlődésben és támogatja alkalmazottait abban, hogy képes-

– Jelentős támogatást kaptunk a városvezetés munkatársaitól már az előtt is, hogy a
végső döntést meghoztuk volna. Jó ízelítőt kaptunk abból,
hogy a város mennyire tárt karokkal fogadja a vendégeit. Az
első benyomásunk csak tovább
erősödött az Andrássy középiskolában tartott toborzó napon, amikor már közvetlenül
beszélgethettünk az érdeklődő
diákokkal és meghallgathattuk a véleményüket. A felfutási
fázisban résztvevő német kollégáink már várják a miskolci fesztiválokat, hétvégenként
pedig szívesen mennek majd
túrázni a környező hegyekbe.
Meggyőződésünk, hogy gyorsan otthon érzik majd magukat a közösségben. A szervizbázis sikeressége érdekében
számos helyi intézménnyel
szeretnénk együttműködni.
Például az alkalmazottaink kiképzésében a helyi szakiskolákkal és az egyetemmel tervezünk együttműködni.

Várják a jelentkezőket
Azoknak a szakembereknek, akik érdeklődnek a Lufthansa beruházása és az álláskínálatok iránt, érdemes felkeresni
a Lufthansa Technik weboldalát a lufthansa-technik.com/
career címen, ahol már várják a miskolci szervizbázisra jelentkezők önéletrajzait.

4 Választás
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TAROLHAT A FIDESZ–KDNP AZ EP VÁLASZTÁSON
SZÉTESŐBEN AZ ELLENZÉK
A Jobbik, a Momentum és az
LMP is széteshet egy rossz
szereplést követően a vasárnapi európai parlamenti
(EP-) választáson – jelentette
ki Nagy Dániel, a Nézőpont
Intézet vezető kutatója az intézmény által szervezett Mit
látnak a közvélemény-kutatók az EP-választás előtt?
című rendezvényén, számolt
be a Magyar Nemzet.

várhatóan a szavazatok 54
százalékát szerzi meg, ezzel
pedig az Európai Unió legerősebb támogatottságú pártja lesz.
Nagy Dániel a részvételt
32–35 százalékra becsülte, s

a többi felszólalóval egyetértésben úgy vélte, hogy az ennél nagyobb szavazói aktivitás leginkább a kis pártoknak
lenne kedvezőtlen, s a bejutás
határán mért Momentum és
az LMP mandátumszerzési

Méréseik alapján a Fidesz–
KDNP 14 mandátumot szerezhet, s a fölényes hazai győzelem mellett a strasbourgi
székhelyű törvényhozó testület 12. legnagyobb pártjává válna. A kormánykoalíció

esélyeit rontaná. Mindegyik
előadó magasabb részvételt
jelzett a legutóbbi EP-választáson tapasztaltnál. A legmagasabb választói kedvet – 44
százalék körüli részvételt – a
Publicus Intézet ügyvezető
igazgatója jelezte előre, ám
Hann Endre, a Medián ügyvezető igazgatója arra figyelmeztetett, hogy a részvételt a
legnehezebb pontosan megjósolni.
Závecz Tibor, a Závecz Research
alapító-ügyvezetője
arra hívta fel a figyelmet, hogy
az EP-választásokon a pártok
jellemzően kevesebb szavazót
tudnak mozgósítani, mint az
országgyűlési voksoláson, ám

méréseik szerint a DK kivételt
képez ez alól a trend alól, hiszen Gyurcsány Ferenc pártja
a tavaly áprilisinál közel százezer szavazóval több támogatóra számíthat. Szavai szerint
a Jobbiknak tetemes – közel 60

százalékos – veszteséggel kell
szembenéznie a voksokat tekintve.
Az elemzők szerint így a DK
és a Jobbik mellett az MSZP–
Párbeszéd is esélyes lehet a dobogó második fokára.

AZ EURO ZÓNA PRO ÉS KONTRA
Mi lesz veled, Euro zóna? Az euró bevezetésével kapcsolatban tartott előadást a MAB Székházban Pelczné Gáll Ildikó. Az Európai Számvevőszék tagja pro és kontra érveket
sorakoztatott fel a pénzváltással kapcsolatban.

A szakember szerint a
dél-európai országok számára nem hozott jó eredménye-

ket a csatlakozás, de ennek a
legfőbb oka, hogy nem voltak kellően felkészülve. Ellenpéldaként hozta fel Szlovákiát, aminek vezetése javított a
versenyképességén, olyan politikai intézkedéseket hozott,
amik jó előre felkészítették
az országot a váltásra. Ezért
lehetett sikeres az euró bevezetése 2009-ben, egy nagyon
rossz világgazdasági időszakban.
Pelczné Gáll Ildikó szerint
az euró bizonyos értelemben
sokkal több, mint fizetőeszköz, az európai identitás ré-

sze is egyben. – Tizenkilenc
olyan ország van jelenleg,
ahol euróban lehet fizetni és
négy másikban is, ahol még
nem vezették be, illetve két
olyan tagállam is van, ahol
rögzítették az euro árfolyamát. Itt kezdődik a dilemma,
hogy szabad volt-e ezt a fizetőeszközt bevezetni gazdaságpolitikai koordináció vagy
gazdasági mechanizmusok
nélkül vagy éppen nem lett
volna szabad.
Nyilván amikor egy tagállam csatlakozik, vállalja, hogy
konvergálni fog, vagyis valamikor eurót fog használni.
Amikor mi csatlakoztunk, mi
is vállaltuk ezt a kritériumot,
csak egyáltalán nem mindegy, hogy milyen feltételek

mellett lehet ezt a bevezetést
megtenni.
– Amikor egy ilyen értékelést teszünk, akkor több szempontból is érdemes megvizsgálni ezt a kérdést. Egyrészt
azt, hogy a reálgazdaságnak
és a pénzügyi ciklusoknak milyen az összhangja. Tudjuk,
hogy a legutóbbi válság idején
ezzel is volt probléma, elcsúsztak egymáshoz képest. Jelenleg
jó a helyzet, de nem tudhatjuk,
hogy ha egy következő válság
betoppan, akkor rendelkezésre állnak-e olyan mechanizmusok, amelyek segítségével
fel tudunk lépni a negatív hatások ellen. Egyet tudunk, felkészültebbek vagyunk, mint
korábban – mondta az Európai Számvevőszék tagja.

Európát meg kell tartani európainak
A vasárnapi európai parlamenti választás fontosságát hangsúlyozta Németh
Szilárd is Miskolcon. A
Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára szerint Európát meg
kell tartani európainak,
Magyarországot pedig magyarnak.
Ezért fontos, hogy minél
többen elmenjenek szavazni 26-án. Kriza Ákos szerint:
nem szabad megengedni,
hogy a jövőnket olyanok éljék fel, akik csak elvesznek
és nem tesznek hozzá semmit.
A brüsszeli vezetők nem
adták fel a bevándorlást
erőltető terveiket, betelepítési programokat akarnak
indítani – erről beszélt Hubay György a lakossági fóru-

mon. Az országgyűlési képviselő szerint ezért kellenek
az Európai Uniónak olyan
vezetők, akik megvédik a
keresztény európai kultúrát. – Önök tudják, mennyit
tettünk itt Miskolcon, hogy
egy élhető és biztonságos
várost építsünk. Nyomortelepeket szüntettük meg, ka-

merarendszer
építettünk,
elküldtük a fészekrakókat,
biztonságot
teremtettünk
Miskolcon – emelte ki Hubay György, hozzátette, ezt
teszik kockára Brüsszelben.
Kriza Ákos, polgármester
szerint gazdasági szempontból is nagyon nagy veszély
előtt állunk, és ha továbbra
is a bevándorlás párti vezetők fogják irányítani az Európai Uniót, akkor minden,
amit a magyar kormány felépített, az unió hosszú távon
fel fogja élni. – Nem szabad,
hogy a jövőnket olyanok éljék
fel, akik csak elvesznek belőle
és nem tesznek hozzá semmit
– nyomtatékosított a polgármester.
A lakossági fórum vendége
Németh Szilárd volt. A Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára szerint

egy új birodalom kiépítése
történik.
Amikor birodalmak döntöttek az ország sorsáról, akkor nekünk mindig nagy
problémával kellett szembenéznünk. De túléltünk mindent és fejlődni tudott és tud
az ország. Ennek lehet vége,
egyik pillanatról a másikra – mondta. – Nem kérünk
a migrációból és mi szeretnénk megmondani, hogy kivel akarunk együtt élni. Ezt
önök döntötték el, emberek.
Hogy miért döntötték el, azt
is pontosan tudjuk, mert a
kérdésekre adott válaszokból
ez is kiderül. Mert magunkkal akarunk foglalkozni végre
már. Nyertesei akarunk lenni valaminek – fejtette, majd
hozzátette: Európát meg kell
tartani európainak, Magyarországot pedig magyarnak.

„Európa, hazánk
és Miskolc
jövőjéről döntünk”
Európa, hazánk és Miskolc jövőjéről is döntünk most vasárnap - mondta Gulyás Gergely Miskolcon. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a magyar kormánynak olyan súlya lesz Brüsszelben, ahány kormánypárti
képviselőt a választók május 26-án küldenek.
Május 17-én lezárult a kormánypártok országjáró körútja, a több mint 200 fórumon
mintegy 50 ezer emberrel
osztották meg nézeteiket a
kormánypárti politikusok. A
kampány utolsó napján Gulyás Gergely és Csöbör Katalin Miskolcon tartott teltházas
lakossági fórumot.
Az európai emberek arról
fognak dönteni május 26-án,
hogy megmarad-e Európa a
nemzetek Európájának, az európai emberek közösségének
vagy bevándorló kontinenssé változik – mondta Csöbör
Katalin. Az országgyűlési képviselő szerint soha ilyen tétje
nem volt még a választásnak,
mint most. Ezt támasztotta alá
a Miniszterelnökséget vezető
miniszter is beszédében. Gulyás Gergely szerint ez most
nem csupán a mandátumok
megszerzéséről szól.
– Minden egyes ország külön döntése világos lesz Európa számára is, milyen irányba
akar haladni Közép-Európa.
Engedünk-e annak a nyomás
gyakorlásnak, hogy egyre több
dolgot döntsenek el Brüs�szelben – hangsúlyozta Gu-

A NÉPET AKARJÁK KÉPVISELNI
A baloldaliságunkat úgy
szeretnénk az Európai Parlamentbe vinni, hogy ezzel a
dolgozó embereket, a népet
akarjuk képviselni – mondta Thürmer Gyula miskolci
sajtótájékoztatóján.
A Munkáspárt olyan embereket szeretne az Európai Par-

lamentbe küldeni, akik a mai
magyar valóságban élnek, akik
a munkájukból élnek, akik ismerik a problémáikat és akik
talán a leghitelesebb szószólói
lehetnek annak, amit mi, magyar emberek érzünk.
Thürmer Gyula hangsúlyozta, hogy pártja baloldali, nemzeti és ellenzéki is egyben. – A

mi baloldaliságunkat úgy szeretnénk az Európai Parlamentbe vinni, hogy ezzel a dolgozó embereket, a népet akarjuk
képviselni. Nem értünk egyet
azzal, hogy Európában valamiféle nemzetek feletti szervezetre lenne szükség, vagyis ne
legyen „Európai Egyesült Államok”, hanem legyen Európa a

nemzetek, a népek demokratikus szövetsége – hangsúlyozta
a pártelnök. Ezt szerinte az Európai Unióban egy új alapszerződésben is rögzíteni kellene.
A migráció kérdéséről elmondta: – Arról is meg kellene
állapodni, hogy kikkel élünk
együtt. Fogadjuk be azokat,
akik menekültek, akiket üldöz-

nek, de legyen jogunk megválogatni azt, hogy kiket engedünk be azok közül, akik a
jobb élet reményében jönnek
Magyarországra vagy Európába. Úgy gondoljuk, hogy az
illegális migrációt meg kell állítani, a legális migrációt pedig
szabályok közé kell szorítani –
hangsúlyozta.

lyás Gergely, majd rámutatott
a nyugat- és kelet-európai államok közötti ellentétre is. Elmondta, Nyugat-Európában
multikulturális társadalmak,
bevándorlás-hátterű kisebbségek alakultak ki, nálunk pedig
továbbra is Európa hagyományos értékei az irányadóak.
– Európai identitás a mi
véleményünk szerint nincs
nemzeti identitás nélkül.
Nem lehet valaki úgy európai, hogy ne lenne magyar,
német, görög, holland, vagy
éppen spanyol. Hogyha valaki ezeket még mindig fontosnak és értékesnek tartja, akkor Magyarországon
egyetlen egy pártszövetség
listájára tud szavazni: A Fidesz és a KDNP szövetségének listájára – nyomatékosított a Miniszterelnökséget
vezető miniszter. Hozzátette, az Európai Parlamentben több mint 700 képviselő ül, ebből 21 képviselőt
küldhet Magyarország. A
magyar kormánynak pedig
olyan súlya lesz Brüsszelben,
ahány kormánypárti képviselőt a választók május 26án küldenek.
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Miskolci Napló – A város lapja

EMBLEMATIKUS
BELVÁROSI ÉPÜLET
KELT ÉLETRE
A régi miskolci belváros, a
Széchenyi negyed hajdani „Főzelékfaló” épülete
európai színvonalú apartmanházzá alakult.

Az Expert cégcsoport célul tűzte ki, hogy emblematikus miskolci épületeket
keltsen életre. A szerdán átadott apartmanházzal együtt
eddig kilenc beruházást valósítottak meg, de már most
tervben van a következő felújítás. Az európai színvonalú ingatlan csaknem két
évig épült. – Fontos volt számunkra, hogy megtartsuk
az épület régi tónusát – tudtuk meg Hajdú Lászlótól, az
Expert – Holocor Ingatlanhasznosító Kft. ügyvezető
tulajdonosától.
Valahol az albérlet és a
szálloda között helyezkedik el ez a ház. Az Expert
cégcsoport igazi lokálpatriótaként azt érzékelte, hogy
viszonylag kevés az olyan kimondottan jó minőségű ingatlan, amit egy Miskolcra
érkező vendég igénybe vehet

– ezért újították fel a régi Főzelékfaló épületét. A Centrumnál nagyon régóta elég
szomorú sorsa van a főutca
egy viszonylag nagy épü-

letének. 2020-ban ezt szeretnénk rendbe tenni és új
funkciót találni neki.
A 2020-as évek fejlesztéseinek az egyik nagy nyertese
a történelmi miskolci belváros lehet – ezt már Kiss János,
Miskolc
alpolgármestere
mondta. Véleménye szerint
a belvárosban – ahogy egész
Miskolcon is – egyre nagyobb a gazdasági élénkülés,
erősödnek a kereskedelmi és
üzleti mutatók.
– Ennek a folyamatnak a
híre jutott el azokhoz, akik
magántőkéjükből foglalkoznak ingatlanfejlesztéssel és
növekedhetett meg a bizalom a belváros és a főutca
közvetlen környezete iránt.
Ez oda vezethetett, hogy
most már a miskolci lakáspiaci fejlesztők azt gondolják,
érdemes a belváros kellős
közepén is dolgozni.
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Okos oszlop, autótöltő-parkoló
ajándékba a 125 éves ÉMÁSZ-tól
A 125. évforduló kapcsán a
cég Miskolc várost is megajándékozta. Átadtak a Bartók
Béla téren egy úgynevezett
okos oszlopot, amely nemcsak
egyszerű közvilágítási eszköz,
hanem telefont és elektromos
kerékpárt is lehet vele tölteni
és wifit is szolgáltat.
Emellett az ELMŰ-ÉMÁSZ
egy másik ajándékkal is készült a miskolciaknak. Miskolctapolcán, a strand előtt
hamarosan átadnak egy olyan
parkolóhelyet, amely elektromos autók töltésére is alkalmas
lesz a tetején lévő, napelemes
rendszer segítségével.
Az ELMŰ-ÉMÁSZ társaságcsoport ma a magyarországi
energetikai piac egyik meghatározó szereplője. – Folyama-

val ma Magyarországon, már
több mint 300 pontot létesítettünk és üzemeltetünk ilyen berendezést. Miskolcon például
2012-ben adtuk át az első ilyen
állomást.

tosan dolgozunk azon, hogy
több mint 2 millió fogyasztónak tudjunk biztosítani a 21.
századi villamosenergia- és
gázszolgáltatást. Ma már több
mint egymillióan elektronikus formában is tudják nálunk ügyeiket intézni– fogalmazott Marie-Theres Thiell, az
ELMŰ-ÉMÁSZ igazgatósági elnöke köszöntőjében. – Az
ELMŰ-ÉMÁSZ rendelkezik
jelenleg az elektromos töltők
egyik legszélesebb hálózatá-

– Az elektromos áram ma
már mindenütt jelen van, működésének köszönhetjük, hogy
elindult a villamosközlekedés
Miskolcon - kezdte köszöntőjét Kriza Ákos. A polgármester szólt a közvilágítás mellett
a bűnmegelőzést szolgáló kamerarendszerről,
amelynek
szintén az ÉMÁSZ biztosítja
az áramellátását, ahogyan sok
nélkülözhetetlen közlekedési
és informatikai eszköz számára is a városban.

– Miskolc élenjáró lett a
megújuló energiák felhasználásában is – mondta Kriza
Ákos. – Kihasználjuk termálvizeinket, a biomasszában rejlő lehetőségeinket, emellett
napelem-parkot építettünk és
a napelemek táplálják a villamos hálózatot egyre több városi intézmény esetében is.
Beszélt azokról a kezdeményezésekről, amelyek azt szolgálják, hogy okos mérők segítségével követni tudjuk majd
az energiafelhasználás adatait. A takarékos város működés
terén elért sikereinkben sokat köszönhetünk szolgáltató
partnerünknek – mondta a
városvezető.
Példaként említette a Szemere kert okos közvilágítási lámpáinak felszerelését, a
középületek díszkivilágítását,
az elektromos autók töltésre alkalmas oszlopok telepítését csakúgy, mint az ipari parkok árammal való ellátását. Az
ÉMÁSZ-nak köszönhetően a
cég rugalmasan alkalmazkodik Miskolc gazdasági életének ugrásszerű fejlődéséhez.
Ez jó a városnak, a vállalkozásoknak, a befektetőknek és jó a

szolgáltatónak – hangsúlyozta
Kriza Ákos.
– Miskolc és a magyar kormány is odafigyel arra, hogy
megújuló energiát, zöld energiát használjunk. Erről Pfliegler
Péter alpolgármester beszélt.
– Budapest után Miskolc az
első olyan vidéki város, ahol
a legtöbb elektromosautó-töltő áll rendelkezésre. Miskolcon is előnyben részesítjük az
okos megoldásokat: az intelligens kamerarendszertől kezdve az intelligens forgalomirányításon át egészen a szabad
internetig. Miskolc közösségi
közlekedésében, a járműveken ugyanis szabad wifi-hálózat érhető el. Büszkeséggel
említhetem meg azt a modern
járműparkot is, amit az MVK
Zrt. biztosít a városlakóknak
és az ideérkezőknek egyaránt.
Emellett ne felejtsük el nemrég átadott napelemparkunkat
sem, amely ma már számos
önkormányzati intézményt lát
el elektromos energiával. Beruházásainknál és fejlesztéseinknél eddig is számíthattunk
az ÉMÁSZ partnerségére –
hangsúlyozta Miskolc alpolgármestere.

Hirdetés

ERKE - Esély és Részvétel Közhasznú
Egyesület, B.-A.-Z. Megyei
Civil Információs Centrum
VEGYE IGÉNYBE INGYENES SZOLGÁLTATÁSAINKAT:
• tanácsadás egyesületek, alapítványok, szövetségek létrehozásához, működéséhez, gazdálkodásához
és támogatásához kapcsolódóan.
• képzések, információs és közösségi rendezvények a civil szervezetek alapítói, tagjai, munkatársai, támogatói részére.

Cím: 3530 Miskolc Széchenyi u 12. Telefon: 46/611-559, e-mail: bazmegye.cic@erke.hu
www.erke.hu

KÖVETKEZŐ RENDEZVÉNYÜNK:
Kapuzörgető juniális (Szomszédünnep és közbiztonsági nap a Győri kapuban)

Időpont: 2019. június 1. (szombat) 13 órától
Helyszín: Ifi pálya (Miskolc, Győri kapu, József utca 8-13)
13.00–16.30 Életmód, sport, mozgás és táncbemutatók
17.00–19.30 Koncertek: Mc Martinez (Nem adom fel), Generátor (Best of MagyaROCK)
19.30–21.00 Bud Spencer & Terence Hill emlékzenekar – koncert show
13.00–19.00 Bűnmegelőzési és közbiztonsági programok (eszközök kipróbálása, játékok,
lovas-, motoros-, autósjárőr-bemutatók, hasznos tanácsok és információk)
13.00–18.00 A Magyar Honvédség bemutatója és toborzója
13.00–19.00 Ingyenes gyerekprogramok (ugrálóvár, játszóház, madarász bemutató)
13.00–19.00 Önkéntes véradás, „Hősképző”

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.
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Újabb befogadó játszótér épült Miskolcon

A JÁTÉK ÖSSZEKÖT!

Az Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szeles utcai
iskolájának udvarán avatták
fel az új játszóteret hétfőn.
Kriza Ákos polgármester beszédében úgy nyilatkozott,
az együttgondolkozás egy
újabb szép eredményt szült.

A szabadtéri játékpark megépítését a 2017-ben kibocsátott Nagykarácsony sorsjegyek
bevételéből vállalta a Szerencsejáték Zrt., ami felelős állami vállalatként kiemelt hangsúlyt fektet a fogyatékossággal
élő gyermekek integrációjának
ügyére, ezért is csatlakozott
2015-ben az európai nemzeti lottótársaságokat tömörítő
European Lotteries és az Európai Fogyatékosügyi Fórum közös megállapodásához, amely a
fogyatékossággal élők társadalomba való beilleszkedésének
elősegítését határozta meg kiemelt céljaként.
Czepek Gábor, a Szerencsejáték Zrt. vezérigazgatója elmondta, a befogadó játszótereket nem csupán a fizikai

akadálymentesség teszi különlegessé. – Fontos a szemlélet is, amely mögötte van: az
együttműködés és a képességek sokfélesége. Ezek a játszóterek épp úgy a csapatjátékra,
a kooperációra építenek, mint
ahogyan mi is a Szerencsejáték
Zrt.-nél. Bízom benne, hogy a
miskolciak és az Éltes Mátyás
Módszertani Intézmény tanulói is örömmel
használják majd.
Mert
vannak
ügyek, amelyeket
nem bízhatunk
csak a szerencsére – hangsúlyozta Czepek Gábor.
Kriza Ákos beszédében hangsúlyozta, a mindennapok része
az
elfogadás,
a tolerancia. –
Több megváltozott munkaképességű embert
alkalmaz Miskolc város önkormányzata és cégei, így például
az erre speciálisan létrehozott
MiProduktnál nyomdatechnikával, szabászattal foglalkoz-

nak az ott dolgozók, vagy az
önkormányzat jogi osztályán
dolgozik egy summa cum laude végzett, látássérült fiatalember – mondta a város polgármestere. – Miskolcon az
egységes ellátást az Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és
Módszertani Intézmény reprezentálja. Céljuk azonos a városéval: a gyermekek esélyegyen-

lőségének megteremtése, az
adottságokhoz mért testi, szellemi és lelki fejlődés segítése,
a családok támogatása. Társadalmi felelősségvállalásunkat

még jobban
előmozdítja, ha támogatást kapunk ehhez.
Mint most,
a befogadó játszótér
m e gé píté sét finanszírozó Szerencsejáték Zrt.től.
Együttműködésünk
megerősíti azt a meggyőződésünket, hogy együtt, közösségünk minden tagjára számítva

előbbre juthatunk – nyilatkozta Kriza Ákos.
Az ünnepségen László István,
a Miskolci Tankerületi Központ igazgatója visszaemlékezett az egy évvel ezelőtti megkeresésre. – Az ötlettel csaknem
egy éve állt elő a Szerencsejáték
Zrt. Mi pedig fontos célunknak
tartjuk, hogy azt a kissé zárt világot, amit a fogyatékkal élők és
nevelőik alkotnak, megnyissuk
mások számára is.
A Nagykarácsony sorsjegy
bevételéből 75 millió forint

gyűlt össze. Miskolc a harmadik város volt országosan,
Budapest és Veszprém után,
ahol átadtak befogadó játszóteret. A már elkészült három
inkluzív játszótér mellett idén
további öt létesítmény átadására kerül sor. Adámi Zsanett
paralimpikon úszó, aki a Szerencsejáték Zrt.-nél dolgozik,
elmondta, gyermekként csak
a homokozó állt rendelkezésére, hogy vele egykorú társaival felszabadultan játszani
tudjon.

TÖBB MINT FÉLÉVSZÁZAD

Ünnepelt a Fazekas iskola
Adomány
a kárpátaljaiaknak
Mintegy 2 millió forint értékű 2,5 tonnányi gyermektápszer indult útnak a városháza elől kedden hajnalban egy
csaknem 300 ágyas kárpátaljai gyermekkórház részére.
Hollósy András önkormányzati képviselő a kamion indulása előtt elmondta:
Miskolc az elmúlt években
is elkötelezett volt a kárpátaljai magyarok megsegítésében. – Volt, amikor
pénz-, volt, amikor könyvadománnyal segítettünk

– fogalmazott, hozzátéve:
ezúttal 2,5 tonnányi gyermektápszert indítanak útnak. Az adomány a Szívvel
Egymásért Alapítvány felajánlásával és Miskolc Megyei Jogú Város közvetítésével jutott el a munkácsi
gyermekkórházba.

Fennállásának ötvenötödik
évfordulóját ünnepli a Fazekas Utcai Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola.
A Művészetek Házában rendezett gálaműsoron a táncos
növendékek léptek fel.
Az iskolában harmincharmadik éve működik táncművészeti képzés, moderntánc és
néptánc tanszakon. Választani lehet hangszeres oktatást,
drámát és festészetet is az iskola délutáni foglalkozásaiból. Számos zenész került ki a
Fazekasból és foglal helyet ma
is miskolci vagy más városok
szimfonikus zenekaraiban.
Számos énekes és táncos hó-

dította meg a világot jelentő
deszkákat az itteni tanároknak és képzésnek is köszönhetően.
Kiss János alpolgármester
ünnepi beszédében kiemelte,
a Fazekas iskola kivívta magának azt az elismerést és rangot a miskolci oktatási intézmények és művészeti képzést
nyújtó iskolák között, amelyre építve biztosan tudunk a
jövőbe tekinteni, és amelyre
alapozhatjuk Miskolc jövőjét.
– Egy közelmúltban közzétett tanulmány szerint a
tíz legfontosabb „túlélési”
képesség között a 3. helyen
áll a kreativitás. A kreativitást kívánó munka az, amely

A Diósgyőr városközpont
integrált rehabilitációja című
TOP projekt keretében végrehajtott beruházást Kriza Ákos
polgármester és a körzet országgyűlési és önkormányzati
képviselői is megtekintették.
Diósgyőr rehabilitációja egy
ideje tart már, a mostani egy
újabb, de nem utolsó eleme a
fejlesztésnek. A választókörzet
önkormányzati képviselője elárulta: a helyiek legalább 4-5
éve jelezték már felé a különböző lakossági fórumokon, fogadóórákon, hogy a tér rossz
állapotban van, balesetveszélyes, nem méltó Diósgyőr központjához. Kovács László ezért
kezdeményezte körülbelül két
évvel ezelőtt, hogy a város-

rész rehabilitációs programjába vonják be ezt a területet is.
Hozzátette: külön öröm, hogy
a sokkal rendezettebb, kulturáltabb környezetben található téren egy látványszökőkút
is megépült. A felújított tér ad
otthont a helyi termelői piacnak, amihez asztalokat is kiépítettek.
Hubay György országgyűlési képviselő felhívta a figyelmet: a miskolci önkormányzat 2010 óta a diósgyőri
városrész fejlesztésére – a várépítéssel, stadionfejlesztéssel
együtt – több mint 17 milliárd forintot költött. Idén és a
következő évben pedig újabb
10 milliárd forintot fordítanak a városrész fejlesztésére.
A mostani átfogó felújítás
eredményeként az Árpád úti
szolgáltatóház előtti terület
többfunkciós közösségi térré vált. A meglévő növényzet és fák mellett gyepesítés-

Hamarosan vége a tanévnek és zárulnak a GYERE®
Program helyes táplálkozást és életmódot népszerűsítő foglalkozásai is,
amelyekre ősszel visszavárnak a dietetikusok minden
diósgyőri ovist, általánosés középiskolás diákot.

sel, új növények és 15 darab
új fa ültetésével több mint
1000 négyzetméterre növelték a zöldterület nagyságát. A
gyalogos részen teljes burkolatcsere történt a Green City
irányelvek szerint, vagyis a korábbi betonalapot elbontották,
az új térkő alatt kavicságyat
alakítottak ki, így a csapadékvíz jelentős része beszivárog
a talajba. Új látványszökőkút
épült a téren, amelynek immár
része a korábban a téren állt
Varga Miklós szobrászművész

művészeti nevelés, amelyet
évtizedek óta kínál a Fazekas
iskola – hangsúlyozta Kiss János. – Miskolc jövőjét nézve
minden olyan nagytiszteletű
hagyomány építőkőnek számít, amely abban segít a fiataljainknak, hogy megőrizzék
és fejlesszék önmagukat – tette hozzá az alpolgármester.

GYERE® Nap a Várban!

ÚJ DIÓSGYŐR ÉPÜL!
Komplex fejlesztési programot hajtanak végre Diósgyőrben, a napokban befejezték
az Árpád úti szolgáltatóház
előtti tér felújítását.

nem helyettesíthető robotokkal vagy automatizált rendszerekkel. A kreativitás fejlesztésében pedig a modern
pedagógiai és pszichológiai
kutatások szerint is elengedhetetlen a művészeti nevelés. Legyen az zeneművészet,
táncművészet, színjátszás és
dráma vagy festészet. Az a

Korsóslány című alkotása. Van
a téren köztéri óra, segélyhívó
berendezés, több új, zárható
hulladékgyűjtő és új padok. A
tér déli oldalában a gépkocsi
parkolót is bővítették.
A projekt 100 százalékos támogatással, az Európai Unió és a Magyar Állam
hozzájárulásával 940 millió
forintból valósul meg. Az Árpád úti szolgáltatóház előtti
tér és a Táncsics tér felújítása ebből több mint bruttó 186
millió forintba került.

Májusban már különösen
nehéz lehetett a tanulásra
figyelni, pedig ilyenkor kell
még egy utolsó hajrával felkerekíteni a jegyeket.
Jó alkalomnak ígérkezik
egy kis mozgásra is, ha június elsején kilátogatnak a
GYERE® Napra, amit a Vár
melletti vásárterén rendeznek meg. Rengeteg színes és
szórakoztató programmal
várja a diósgyőrieket a házigazda, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége 14
és 18 óra között. A színpadon folyamatos műsor lesz,

fellépnek a diósgyőri ovisok
és általános iskolások, de
lesz Apacuka gyerekkoncert,
lovagi bemutató és bűvész
produkció is. A nagyszínpadi programsorozatot Tolvai
Reni koncertje zárja 17.30kor. A színpadi fellépők mellett több sátorban, főként a
táplálkozáshoz kapcsolódó
kiállító cégek várják az érdeklődőket kóstolóval, termékbemutatóval. A kisebbek
arcfestéssel, lufihajtogatással, csillámtetoválással, a nagyobbak kreatív játékokkal
és sportversenyekkel tölthetik el tartalmasan az első
nyári szombat délutánt. Aki
pedig már elhatározta, hogy
tesz egy lépést az egészséges életmód felé, táplálkozási tanácsadást is kérhet a
helyszínen jelen lévő dietetikus szakemberektől. A teljes
program mindenki számára
ingyenes lesz!
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MÁJUS 15-ÉVEL BEFEJEZŐDÖTT A FŰTÉSI IDÉNY
Már ismert a nyári karbantartás időpontja
A MIHŐ Kft. már 2018. szeptember 25-én megkezdte
a szakaszos fűtésszolgáltatást és kisebb szolgáltatási szünetekkel ugyan, de
egészen május 15-ig fűteni
kellett a hideg idő miatt. A
tapasztalatokról Nyíri Lászlót, a MIHŐ Kft. ügyvezető
igazgatóját kérdeztük.
– Milyen telet tudhatunk a
hátunk mögött?
- Amennyiben a teljes fűtési idény időjárását vizsgáljuk, azt látjuk, hogy az elég
szeszélyes volt. 2018 szeptember és október hónapok
egy kicsit enyhébbek voltak,
viszont a decemberi és a januári hónapokban az átlaghőmérsékletek a tavalyihoz
képest 1,8 illetve 3,4 Celsius fokkal hidegebbek voltak.

Tavasszal még április 15-e
után is szakaszos fűtéssel
üzemeltünk, egészen a fűtési idény utolsó hivatalos napjáig, május 15-éig. Összességében a 2018-2019-es fűtési
idényben 26 nappal több volt
a fűtött napok száma, mint
az előző évben, ezért a hőfelhasználás átlagosan 9%-kal
lett magasabb az előző fűtési
idényhez képest.
– Egy-egy téli üzemzavar
esetén mi jellemzi a hibaelhárítást?
- Mivel vezetékrendszerünk
nagy része 50 éves, ennek
megfelelően üzemzavarainkat leggyakrabban vezetéklyukadások idézik elő. A MIHŐ
a műszaki fejlesztései során
odafigyel arra, hogy olyan fejlesztéseket végezzen, amivel
a hibaelhárítás során a lehe-

LÉGTELENÍTŐK

járól és beszéljünk arról is, milyen feladatokat kell ilyenkor
a lakóközösségeknek vagy a
fogyasztóknak elvégezni?
– A MIHŐ Kft. a nyári hónapokban felkészül a következő fűtési időszakra, ekkor teljes rendszerén elvégzi
a karbantartási-, műszaki-,
üzemeltetési feladatokkal
összefüggő
szervízmunkát, megalapozva a következő fűtési idény szolgáltatási
biztonságát. Természtesen
már megterveztük a különböző városrészek nyári karbantartási
munkálatainak
időpontját, amikor szünetel
a melegvíz-szolgáltatásunk.
Az Avason és belvárosban
2019. június 25-én 0.00 órától előreláthatólag 2019. június 27-én 24.00 óráig nem
lesz melegvíz, míg Diósgyőr

tő legkorábban helyre tudjuk
állítani a szolgáltatást. Ezért
építettünk
körvezetéket,
ami a távvezeték szakaszolhatóságát biztosítja, vagyis úgy javítható a vezeték,
hogy nem kell kizárni nagyszámú fogyasztót. Amen�nyiben olyan üzemzavar keletkezik, melyet nem azonnal
kell megoldani, hanem várhatunk, akkor hangsúlyt fektetünk arra, hogy előre kiértesítjük az érintetteket,
megadjuk az időpontot, törekedve arra, hogy a legkisebb
kellemetlenséget okozzuk. A
legkritikusabb vezetékszakasz cseréjét természetesen
a fűtési idényen kívüli időszakban folyamatosan minden évben végezzük.
– Van-e már információi a
nyári karbantartás időpont-

TÁGULÁSI TARTÁLY
KÖLTSÉGMEGOSZTÓK

KIFOLYÓ

nyári meleg hatására letapadhatnak. A nem működő
szelepet szakcégek, szakemberek csak térítés ellenében javítják vagy cserélik. A
lakóközösség tulajdonában
lévő fűtési rendszerek karbantartását – például radiátorcserét, vagy szelepcserét
– is május 15 és szeptember 15 között lehet elvégezni, ezért már most érdemes
ezeket megtervezni. A nyáron végzett lakossági, épületen belüli karbantartási
munkáról a MIHŐ Kft. műszaki ügyeletét értesíteni kell.
Szeretném arra is felhívni a
figyelmet, hogy az lakóépületben lévő fűtési és melegvizes műszaki berendezések
a lakóközösségek tulajdonában vannak, tehát érdemes a
rendszeres karbantartásról
épületen belül is gondoskodni. A könnyebb eligazodás érdekében készítettünk egy
grafikát, amely megmutatja,
melyek azok a berendezések, amik a szolgáltatóhoz
és melyek azok, amik a lakóközösségekhez tartoznak.

TÁVHŐ KISOKOS

TERMOSZTÁTSZELEP
TERMOSZTÁTFEJJEL

SZERELVÉNYEK

és Bulgárföld városrészben a
nyári karbantartás ideje alatt
csak rövid idejű szolgáltatási szünet várható. Természetesen ezeket az időpontokat
hírlevelünkben is közölni fogjuk, honlapunkon is megtalálható az információ, hirdetésekben és a lakóépületekre
történő kihelyezéssel is hírt
adunk róla.
– Ezzel együtt szeretném
hangsúlyozni, hogy a nyári
karbantartással kapcsolatban a lakóközösségnek, illetve a lakás tulajdonosának is
van teendője. Ilyen például,
hogy a korszerűsített épületek esetében a termosztatikus radiátorszelepeket a
nyári időszakban ütközésig
balra kell fordítani, és teljesen nyitott állásban hagyni a fűtés őszi beindításáig.
Már ezzel az időben elvégzett mozdulattal is megnövelhetjük a szelep élettartamát, valamint segíthetjük az
épület vezetékeinek ürítését, töltését, légtelenítését.
Ha a szelepek egész nyáron
elzárt állapotban vannak, a

TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ
• A távhőszolgáltató a hőt előállítja
• A távvezetéken keresztül eljuttatja a hőközpontig
• A hőközpontból biztosítja a fűtés és melegvíz- szolgáltatást
(a fűtési körön lévő lakóközösségek által meghatározott paramétereknek megfelelően)
• A távhő tulajdonában lévő berendezéseket üzemelteti, karbantartja, fejleszti saját költségén

HŐLEADÓ

VÍZMÉRŐ, ELZÁRÓ

LAKÓKÖZÖSSÉG

FELHASZNÁLÓI RENDSZER

SZOLGÁLTATÓI RENDSZER

FELSZÁLLÓ VEZETÉKEK,
STRANGOK

HŐCSERÉLŐ

SZIVATTYÚ

ELZÁRÓ

KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET
ÉRZÉKELŐ

HŐCSERÉLŐ

SZIVATTYÚ

SZABÁLYOZÁS
HŐMENNYISÉGÉRŐ

TÖLTŐ
VEZETÉK

HŐKÖZPONTI HIDEGVÍZ BETÁP

EGYCSÖVES FŰTÉSI RENDSZER

SZABÁLYOZÁS
KÉTCSÖVES FŰTÉSI RENDSZER

KÜLSŐ
HŐMÉRSÉKLET
ÉRZÉKELŐ

EGYCSÖVES ÁTKÖTŐ SZAKASZOS FŰTÉSI RENDSZER

FOGYASZTÓI HIDEGVÍZ BETÁP

• Saját rendszerén veszi igyénybe a fűtést és melegvíz-szolgáltatást
• Tulajdonosa az épületben lévő függőleges felszállóvezetékeknek
• Tulajdonosa az alapvezeték, felszálló vezetékek és a hozzájuk tartozó szerelvényeknek
(például elzárók, légetelenítők)
• Tulajdonosa a melegvíz-rendszer alapvezeték, felszálló vezetékek és hozzájuk tartozó szerelvényeknek
(például elzárók, légtelenítők)
• Saját berendezéseit karbantartja, üzemelteti, fejleszti saját költségén
• Saját berendezésein a hibaelhárításról saját költségén gondoskodik

FOGYASZTÓ
• A fogyasztó saját rendszerén veszi igénybe a fűtés és melegvíz-szolgáltatást
• Tulajdonosa a felszálló vezetékről leágazó bekötő vezetéknek
• Tulajdonosa a szabályozó berendezéseknek (például termosztatikus radiátorszelep, termosztát)
• Tulajdonosa a radiátornak
• Tulajdonosa a vízmérőnek
• Saját berendezéseit karbantartja, üzemelteti, fejleszti saját költségén
• Saját berendezésein a hibaelhárításról saját költségén gondoskodik
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„MINDIG A SZOLGÁLAT VOLT A LEGFONTOSABB”
Miskolc nagyon sokat jelent
számomra, 1950 óta élek itt.
Látom a város hihetetlen
mértékű fejlődését, az előrelépést úgy a gazdaság, mint
a közlekedés terén – mondja Nagy Alfréd, aki életútja
során elért eredményei, emberi magatartása és értékrendje, valamint Miskolcért
végzett munkája alapján
Gálffy Ignác életmű-díjat
kap.
A felvidéki Losonc mellett,
Vilkén született, 1938-ban.
Meg kellett tapasztalnia a kitelepítés borzalmait, vasúti
tehervagonban szüleivel és
húgával Magyarországra szállították. Kál után Miskolcon
kezdték újra életüket. A középiskolás éveit meghatározta
az 1956-os forradalom, aminek a Földes Ferenc Gimnázium diákjaként aktív résztvevője volt. Barátaival a 2000-es

években megalakították a Széchenyi ’56 emlékbizottságot,
mellyel a Széchenyi név újrafelvételéért küzdöttek. Az iskola falán elhelyeztek egy Széchenyit ábrázoló emléktáblát,
amelyet ő adományozott, s
amelyet a város a hivatalos
megemlékezések
részeként
megkoszorúz.
Iskolái végeztével a Magyar
Államvasutaknál kezdett dolgozni, kezdetben előmunkás, később vonalbiztos lett a
pályafenntartásban. A 70-es
években levelező tagozaton elvégezte a Nehézipari Műszaki
Egyetemet, ahol okleveles gépészmérnöki diplomát szerzett. A vasútnál negyven évig
szolgált, műszaki osztályvezető lett. A miskolci igazgatóság
teljes szolgáltatási területén,
Záhonytól Budapest határáig
hozzá tartozott minden, ami
műszaki jellegű: pályafenntartás, biztosító berendezések,

beruházások és a különböző
vasúti épületek. Munkája során rendre komoly elismeréseket, kitüntetéseket kapott,
beosztottjai szerették, mivel
kiállt értük és szakmai értékeket képviselt.
– Pályám során bejárhattam
az egész országot, a világot. De
szépséget jelentett számomra
az is, hogy az emberek biztonságáért feleltem. A szolgálat
volt a legfontosabb számomra.
A munkatársaimnak is mindig azt mondtam, hogy nem
„melózni” mégy, hanem szolgálatba. Kemény vezető is voltam, de sokoldalúságomat és
bátor irányításomat elismerték a szakmában – mondja.
Nyugdíjba vonulását követően néhány évig – főként
vasútépítéssel és tervezéssel
foglalkozó – magánvállalkozásnál dolgozott főmérnökként. Aktív szerepet vállalt a
Közlekedéstudományi Egye-

sület munkájában, aminek elismeréseként életmű díjat kapott 2019 januárjában. Nyolc

éve a Miskolc Városi Közlekedési Zrt.-nél tölti be a felügyelőbizottság elnöki posztját,

ahol jól kamatoztathatja hatalmas mennyiségű szakmai
tudását és élettapasztalatát.

Anyagtudomány és űripar – apáról fiúra
Herman Ottó tudományos
díjat kap idén Dr. h. c. Bárczy Pál és Bárczy Tamás,
apa és fia. A műszaki tudományok és az űrtechnológia
területén végzett kiemelkedő kutatási tevékenységük
eredményeként vehetik át a
város tudományos elismerését.
Prof. Dr. Bárczy Pál Budapesten született, 1941-ben.
Okleveles kohómérnök, a
műszaki tudomány kandidátusa, a Miskolci Egyetem
professzor emeritusa és tiszteletbeli doktora. Szakterülete az anyagvizsgálat, a vasés fémötvözetek, a röntgen
diffrakciós vizsgálatok.
– Háromszor váltottam
szakmát,
kohómérnökből
anyagmérnökké, anyagmérnökből űrmérnökké avanzsáltam – mondja Dr. Bárczy Pál.
Kiemelkedő szakmai tevékenységéhez kapcsolódik az
űrkemence megtervezésének,
megépítésének irányítása az

orosz és az amerikai űrkutatási szervezetek megbízása
alapján.
– Az űrkemence egy óriási
kihívás volt. Az volt az elkép-

zelés, hogy ez a berendezés száz
napig az űrben kering majd,
miközben tíz nagyméretű kristályt növeszt. Négy év alatt –
egy egyetemi csapattal – ennek

az összes technikai problémáját
megoldottuk – emlékezik vis�sza Dr. Bárczy Pál.
A Szovjetunió felbomlását
követően a NASA érdeklő-

dött az eszköz iránt. A Miskolci Egyetem cégalapítása
nem sikerült, ezért a kutatócsoport nyolc tagja – köztük Dr. Bárczy Pál profes�szor – létrehozta az Admatis
Kft.-t.
– Európai szinten dolgozunk, részt veszünk az európai űripar versenyében és
piacképesek vagyunk, ami
azt jelenti, hogy egy érdekes
színfolt vagyunk Magyarország térképén.
Az utóbbi évek egyik legjelentősebb munkája az európai földmegfigyelő műholdcsalád, ezen belül a Sentinel2
óriásprojekt
alvállalkozói.
Ehhez a cég az elmúlt kilenc
évben több mint tízezer alkatrészt készített.
– Nagyon sokat köszönhetek édesapámnak – mondja
Bárczy Tamás. Többek között ezt a pályát is, hiszen ő
honosította meg tulajdonképpen az anyagmérnökséget is Miskolcon. Bárczy
Tamás 1978-ban született.

General Electric és köztársasági ösztöndíjasként a
Miskolci Egyetemen végzett
anyagmérnökként. 2005-től
az Admatis Kft.-nél helyezkedett el.
– Már egyetemistaként
kapcsolatba kerültem a Miskolci Egyetemen és az Admatis Kft.-nél folyó különböző projektekkel. Viszonylag
egyértelmű volt, hogy ezen
a területen fogok dolgozni –
mondja Bárczy Tamás.
2007-ben megalakult a
Magyar Űripari Klaszter,
melynek alapításában elévülhetetlen érdemei vannak az Admatis Kft.-nek. A
klaszter a hazai űripari cégeket tömöríti, segíti piacra jutásukat, közösen pedig sokféle megrendelői igényt ki
tudnak elégíteni. A szervezet
központja jelenleg is Miskolcon van. A klaszter tanácsadója Prof. Dr. Bárczy Pál, a
műhold alkatrészek szakterület bizottsági tagja pedig
fia, Bárczy Tamás.

HŰEN AZ ELVEKHEZ, ELHIVATOTTSÁGGAL
V. Vincze Zoltán már gyerekként megismerhette a politikai
üldözést. A rendszerváltozást követően több politikai és civil szervezet munkájának aktív résztvevője. Miskolc közösségi életében betöltött szerepe, valamint elhivatottsága és
értékrendje elismeréseként Szemere Bertalan közéleti díjban
részesül.
Vitéz lovag kalotaszegi nemes V. Vincze Zoltán 1933.
február 18-án, Görömbölyön
született. Édesapja 1945-ben
részt vett a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári
Párt helyi szervezetének megalapításában, amelynek következtében V. Vincze Zoltánt
1951-ben kizárták az ország
összes középiskolájából. Két
évvel később a Földes Ferenc
Gimnázium levelező tagozatán tudott érettségi vizsgát
tenni. Az FKGP rendszerváltás utáni újraszervezésében
lelkesen vett részt, a városi
szervezet elnöke lesz. Ebben
jelenleg is kitartóan tevékenykedik, miközben a tagságot a

polgári kormányzás mellett
való kiállásra buzdítja.
– 1953-ban behívtak katonának: novembertől a légierőhöz kerültem. Katonaidőm
alatt Budaörsön a Vasvári Pál
Repülő Szakképző Tiszti Iskolán rádiós kiképzést kaptam.
Az ’56-os forradalom és szabadságharc idején a laktanyában megalakított forradalmi
katonatanács elnökének választottak – idézi fel.
A rendszerváltást követően
több politikai és civil szervezetnek a munkájában vállalt szerepet. A Magyar Vidék Országos
’56-os Szervezet miskolci szervezetének elnöke, a Szent Korona Társaság megyei elnöke.

2010. szeptember 3-a óta
működik Miskolcon a Civil
Összefogás Fórum (CÖF) he-

lyi szervezete, amelynek alapítója V. Vincze Zoltán volt,
aki 2014-től alapító elnöki

tisztséget is betölt. Törekszik
arra, hogy az ’56-os szervezetek együttműködését to-

vábbfejlessze, mert mint
mondja, egyre kevesebben
vannak azok, akik még tevékeny résztvevői lehettek
az ’56-os forradalomnak,
másrészt személyes, családi
okok miatt. – 1956. október
26-án Miskolcon is halálos
áldozatokat követelő sortűzre került sor: tizenhatan haltak meg a Zsolcai kapui rendőrség előtti tüntetés során.
„A sortűz alatt közvetlenül
mellettem álló keresztapám
fiát, Vincze Sándort agyonlőtték.” – idézi fel szívszorító
emlékeit.
Emléktáblát állítottak Diósgyőrben, a vár mellett a
málenkij robotra elhurcoltak emlékére. A tábla felállításának egyik kezdeményezője és közreműködője volt
V. Vin
cze Zoltán, részben
mint magánember, részben,
mint az FKgP miskolci vezetője.
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Gasztrokalandok
a Diósgyőri várban

A középkorba repítették
vissza azokat a látogatókat,
akik a részt vettek a Diósgyőri vár gasztrokalandján. Őket nem csak tárlatvezetés, hanem középkori
étkek vacsorája és egy ehhez kapcsolódó könyv bemutatatója is várta.
A gasztronómiai időutazás Lovász Emese régész
könyvbemutatójával
kezdődött. A kötet úttörő vállalkozás, hiánypótló mű; a
középkori gasztronómiáról
ilyen átfogó – receptekkel
gazdagított – összefoglaló
még nem született. A Diósgyőri vár régésze olyan válogatást készített, amelyből
össze lehet állítani egy kisebb lakomát: a húsételek
és a mártások mellett vannak desszertek, de szerepel
benne a kenyér és a zsemle

sütése is. Minden receptet
kipróbált és megfőzött, így
garantáltan fogyasztható és
a mai kor ízlésének is megfelelő leírást kap az érdeklődő.
A könyvbemutató után
a gyerekek pogácsát és diót
eszegethettek, míg a felnőtt
vendégek a Bűdi borászat
kóstolóján vehettek részt. Ezt
követte a rendhagyó tárlatvezetés a palota felső termeiben,
ahol a vár népe mesélt részegesekről és bornemisszákról,
a hegy levének élvezetéről. A
vacsorát a borozóban költötték el a vendégek, akik arany
csirkét ettek mentás zöldborsókrémmel, valamint Mátyás
király kedvencével, a tejszínes tormamártással és friss
cipóval. Mindehhez társult a
középkori híres-neves fűszeres almás pite és természetesen történetek a középkori
étkezésekről a menü mellé.

Jubilált az irodalmi fonó
Kereken száz irodalmi ös�szeállítás hangzott el az
elmúlt években, általában
havonta egyszer a Feledy-házban. Vagyis a századikat éppen a múlt hétvégén
ünnepelték meg az előadók,
akik kedvenceiket idézték az
egész napos összejövetelen.
A verselés mellett vetítés várta
a vendégeket az előző kilencvenkilenc Irodalmi Fonó felvételeiből. Vendégük volt Bereti Gábor

költő, aki idén lett Miskolc város
Szabó Lőrinc-díjasa. – A Fonót
ünnepeljük, aminek törzsgárdatagja vagyok. Ez egy baráti társaság, amibe a közös érdeklődés
hozta össze a tagokat. Ez pedig a
művészetek iránti fogékonyság.
Ide járnak a magam korabeli és
fiatalabb emberek is, akik érdeklődnek elsősorban az irodalom
iránt, de akár a zene, színház és
egyéb művészeti ágak iránt is.
Sokan közülük szeretnek verset
mondani, tehát az előadó-mű-

vészet iránt is érdeklődnek. Főleg ők a motorjai a csoportnak.
Ebben a körben lehetőség nyílik
arra, hogy saját verseket adjunk
elő, illetve felkérjük az előadókat, hogy ők prezentálják költeményeinket. Az Irodalmi Fonó
fontosságát abban is látom, hogy
az alkotó azonnali visszajelzést
kap a közönségtől a művéről. Ha
ugyanis csak a fióknak dolgoznánk, elveszítenénk tájékozódási képességünket, nem tudnánk
bemérni a papírra vetett sorok

Újjáéled Herman Ottó idilli kertje
A Herman Ottó Múzeum
munkatársai Lillafüredre, a
múzeum névadójának egykori nyaralójába invitálták az érdeklődőket azzal a
nemes céllal, hogy korabeli leírások és fotók alapján
visszaállítsák a kert 19. század végi állapotát.
– A múzeum idén nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a Herman
Ottó Emlékház minden eddiginél jobban megidézze a híres
polihisztor korát. Így a közösségek hete, valamint a madarak
és fák napja kiváló apropót szolgáltatott arra, hogy egy közösségi program keretében ne csak a
múzeum munkatársai, hanem
minden kertészkedni vágyó
részt vehessen Herman Ottó
egykori, lélegzetelállító kertjének rekonstruálásában – mondta el Nagy Attila muzeológus,
az esemény egyik szervezője.

Érdeklődőkből pedig nem
volt hiány. A munkából diákok és idősebbek is kivették a
részüket a kellemes, napsütéses időben.
– Mint múzeum, szakmai
kötelességünk ügyelni a korhűségre, így a felhívásban közzétettük azokat a növényeket, amelyek a rendelkezésre
álló források alapján minden
bizonnyal helyet kaphattak
Herman Ottó egykori kertjében. Ezek leginkább árnyékés nedvességtűrő fajok voltak,
amik zömmel természetes növényzete Bükknek. Egyaránt
ültettünk cserjéket, facsemetéket és dísznövényeket, de
kialakításra került egy gyógyés fűszernövényes parcella is.
Körülbelül 15-20 különböző
fajtájú növényt sikerült elültetni – osztotta meg velünk
Rónyai Krisztina, a Herman
Ottó Emlékház vezetője.

A szervezők egy-egy emléklappal köszönték meg a
jelenlévőknek a munkájukat,
de az emlékház munkatársai
további programokat is terveznek.
– Ezzel a programmal nyitottuk meg az idei szezont,
ezúton is szeretném megköszönni minden résztvevőnek,
hogy segítettek az emlékház
kertjének szó szerinti felvirágoztatásában. Az elkövetkezendő hónapokban további,
minél szélesebb tematikájú

rendezvényekkel szeretnénk
kedveskedni az érdeklődőknek. Ezen rendezvények közös kapcsolódási pontja
Herman Ottó széleskörű tevékenysége lesz, de – Lillafüred adottságait is kihasználva – kisebb-nagyobb túrákkal
és sportprogramokkal is készülünk a jövőben – árulta el
Nagy Attila.
A lillafüredi Herman Ottó
Emlékház további programjairól a facebook.com/pelelak/ oldalon tájékozódhat.

Kockanapokat tartottak az Adyban
Másfélmillió legódarabból
készült tárlatot nézhettek
meg az érdeklődők az Ady
Endre Művelődési Házban.

A kiállítás érdekessége, hogy
az összes építmény egyetlen
gyűjtő tulajdona és munkája,
aki 2007-ben kezdte el gyűj-
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teni az építőjátékot. Ahogyan
a tulajdonos, Zentai Ferenc
fogalmazott, a birtoklási vágy
hajtotta, majd egy interneten
hirdetett verseny hozta el az
építés időszakát. A megmérettetés megnyerésével jött meg a
lendület, mely újabb és újabb
győzelmeket eredményezett.
– Harminc éve rajongok a
Csillagok háborúja című filmért és mindenfélét gyűjtöttem, ami ezzel kapcsolatos volt.
Később döntenem kellett, hogy
csak egy dolgot fogok gyűjteni
ebben a témában, mert mindent nem lehet, annyira szerteágazó volt a kínálat. A Star
Wars Legora esett a választá-

som, ezért a legtöbb építmény
ebben a témában készült, minden más csak ezek után valósult
meg. A kiállítást azért hoztam
létre játszóházzal együtt, mert
a gyerkőcöknek nagyon fontos,
hogy hozzá is tudjanak nyúlni,
ne csak nézni tudják – mondta
Zentai Ferenc, aki minden kiállításon igyekszik begyűjteni a
gyerekek ötleteit és igényeit.
A Kockanapok rendezvénysorozat 2015-ben jött létre
azért, hogy az építőjáték szeretetét és az alkotói kreativitást népszerűsítse. A kezdeti hét-nyolcszázezer darabból
álló tárlat három év alatt megduplázódott.

valódi értékét. Itt kontrollálhatjuk magunkat, ami megteremti
a fejlődés lehetőségét.
Találkozhattak az érdeklődők
még Fecske Csaba József Attila-díjas költővel is, aki már nem
először fordul meg az eseménysorozaton, ha másképp nem,
hát versei által. Koncz Károly
György, az Irodalmi Fonó egyik
létrehozója és a kezdetektől
fenntartója elmondta, a mai világban havi bontásban száz irodalmi estet összeállítani, megszervezni, előadni, egyáltalán
létrehozni, véghez vinni különleges dolog. – 2009-ben jutott
eszünkbe Balázs Istvánnal, hogy
mi lenne, ha összehoznánk egy
verses-beszélgetős estet. Az első
alkalom 2010. február 10-én
volt. Nagyon komoly vendégeink voltak, Dobai Pétertől kezdve Buda Ferencen keresztül sok

mindenki, ezen kívül pedig több
mint háromezer vers elhangzott.
Nagy magyar és helyi írók-költők művei egyaránt szerepeltek
összeállításainkban. Elsősorban
tehát a magyar irodalmat próbáljuk a magunk kedvére közkinccsé tenni. Azt hiszem, hogy
ez nagyrészt sikerült is – összegzett Koncz Károly György.
A kilencvenkilenc alkalmon
verset olvasott fel az említett
szervezők mellett többek között Ötvös Éva, Petri Nóra, Vajda Éva, Perecsenyi Attila, Rajna
Andrea és Hortai Rita. Többször fellépett Vihula Mihajlo gitárművész. A felsorolt előadók
mindegyikét várták a szervezők a századik összejövetelre,
mint ahogy a Róka Lánya zenei
együttest is, ami zenei betétekkel
tette színesebbé a versekkel átitatott napot a Múzsák Kertjében.

Majális a kastély
parkjában
Kastély majális várta
a gyerekeket a Bárczay
Kúria udvarán egy kis
könnyed közös szórakozásra. A Gárdonyi Géza
Művelődési Ház már évek
óta virágzik, múlt vasárnap virágcsomagot is ajándékoztak az első ötszáz
helyszínre érkezőnek.

Valódi majálisi hangulatot varázsoltak a hatalmas
fák árnyékában meghúzódó
kertbe a szervezők, a Bárczay
Alapítvány Miskolc és Környéke Fejlesztéséért képviselői. A majálisozókat Csöbör
Katalin köszöntötte. – Vasárnap délelőtt vannak, akik
templomban vannak, mások pedig eljöttek ide szórakozni. A legfontosabb, hogy
tartozzunk egy közösséghez, erősítsük egymást, egységben legyünk. Pénteken
Gulyás Gergely előadásán
vehettem részt, tegnap a református egység napján voltam Debrecenben, mindkét

helyen egységet mutattunk.
Ezren érkeztek Kárpátaljáról,
hogy erősítsék a református
egységet. Nekünk nagyon
fontos, hogy itt a hejőcsabaiak, a miskolciak erősítsék
egymást, mert együtt, közösen hegyeket tudunk megmozgatni. Azért, hogy nemzetünk egységes maradjon,
mindenkinek tenni kell –
összegzett az országgyűlési
képviselő, aki úgy nyilatkozott, a hejőcsabai közösség
híres az összefogásról.
Míg a bátrabb gyerekek
hajmeresztő mutatványokkal kergették őrületbe szüleiket a csúszdán, addig a
koruknál fogva tapasztalatlanabbak a kisebb ugrálóvárat választották a tombolásra. A fiatalabbak arcfestést
kértek, míg a nagyobbak a
szolid „tetoválások” mellett
döntöttek, ami a karjukon
díszelgett. Állatsimogatóval
is várták a gyerekeket, de
nem maradhatott el a vattacukor és a fagylalt sem.
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Bulgárföldi
Háztartási Bolt

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

Az akció érvényes:
2019. 05. 25-től 2019. 05. 31-ig.

FELVÁSÁRLÁS!
Pannónia Hotel

Miskolc, Kossuth u. 2.
március 19., április 9.,
április 30., május 28. 10-14 óráig.

Törtarany-fazonarany, briliáns
ékszerek, karórák-zsebórák, ezüsttárgyak,
festmények, antik bútorok,
forgalomból kivont valuták,
régi lakástextíliák (horgolások, csipkék,
hímzések), hagyaték.
louisgaleria.hu, email: lakatos@mconet.hu,
tel.: 06-30/944-7935

Apróhirdetés

Nem italozó, önállóan dolgozni tudó ácsot
és korábban ács mellett dolgozó segédmunkást keresek Miskolc és környékére,
nem csak tetőn végzendő munkákra. Tel.:
06-20/460-6775.
Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 65 900
Ft-tól, továbbá nyílászárók (műanyag, fa,
alumínium), garázskapuk cseréje óriási kedvezménnyel, teljeskörű árnyékolástechnikával. Tel./fax: 46/402-292, mobil: 30/336-5528,
web: www.aluport.hupont.hu, bemutatóterem: Miskolc, Bükk áruház I. emelet. Nyitva: h-p: 9–14 óráig, szo: 9–12 óráig.

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

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 ügyfélkiszolgálást változatlan nyitvatartási
időben, korlátozott technikai feltételek
mellett biztosítjuk. Amennyiben
a felhasználói kérelem feldolgozásához
informatikai háttér, illetve vállalatirányítási 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.

14 Sport

Miskolci Napló

JÖVŐRE IS ÉLVONALBAN A DVTK Az MVLC-é

az 5. hely és az
Euro-kupaindulás

Megérdemelten, 3-0 –ra
győzte le a DVTK az Újpestet a labdarúgó NB 1 záró
fordulójában. A több mint
12 ezer szurkoló keltette remek hangulatban elért hazai
győzelem azt jelenti, hogy
ha csak az utolsó fordulóban
is, de sikerült megőrizniük
a miskolci piros-fehéreknek
élvonalbeli tagságukat.

Az E.ON Férfibajnokság helyosztóján Sike József együttese Csoma Kristóf remeklésével 6-2-re győzte le a BVSC-t.

A 12 ezres miskolci nézősereg az újdonsült Magyar Kupa
ezüstérmes női csapat köszöntésével kezdte a vasárnap délutánt. A szezon legfontosabb
mérkőzésén Bacsa Patrik volt
a csapatkapitány, visszatért
a kapuba Bukrán Erik, valamint az eltiltását letöltő Szabó
Bence is. A 33. percben alakí-

tekert a hálóba, 1-0. A második félidő elején rákapcsolt a
vendégcsapat, Rácz a kapufáig
jutott, majd egy nagyon csúnya jelentet is láthattunk, So-

totta ki első igazán veszélyes
helyzetét, az agresszíven letámadó piros mezes házigazda,
majd két perc múlva vezetett
a DVTK. A szabadrúgást Tajti végezte el, aki védhetetlenül

lomon Theophilus ezért megkapta a második sárgát és így
a pirosat is. Három perc elteltével, a 82.-ben nemes bos�szút vett a DVTK, a becserélését követő első labdaérintésből

DO60 az Atlétikai
Centrumban
Első alkalommal rendeztek
DO60 sportfesztivált Miskolcon. Az atlétikai centrumba négyszáz gyerek
érkezett, hogy megtapasztalják, a sport nem csak
egészséges, de egy egész
életet meghatározhat.
A Magyar Diáksport Szövetség (MDSz) kísérleti jelleggel teszteli az alsó tagozatos gyerekek körében a
fesztivál típusú sporteseményeket. Ezek az események a
sportban tehetséges diákok
felfedezését szolgálják, valamint azt is, hogy a sportélményeken keresztül a gyerekek életébe beépüljön a
napi legalább hatvan percig
tartó testmozgás. A fesztivált Dombi Rudolf nyitotta
meg. – Fontosnak tartom,
hogy megismertessük a gyerekeket a sportolással, válasszanak valamilyen sportot, továbbá közösségben

lehessenek, ahol barátokra
tehetnek szert. A sportnak
köszönhetem mindent, a
családomnak és az országnak az örömét is – hangsúlyozta a magyar olimpiai és
Európa-bajnok kajakozó.
Kókai Dávid, a Magyar
Diáksport Szövetség projektjének szakmai vezetője
elárulta, mit jelent a DO60
elnevezés. – A do az angol
csinálni ige, ehhez pedig
hozzájön az a napi percszám,
amennyit a gyerekeknek kell
tölteniük testmozgással. A
fesztiválon az alapvető mozgáskészségeket tudják elsajátítani a kicsik a közös
sportolással, ezáltal fejlődik
a szociális kompetenciájuk.
Szeretnénk, ha megszeretnék a sportot és életvitelükké
válna. Valamint szeretnénk
ösztönözni a pedagógusokat
arra, hogy hasonló rendezvényeket hozzanak létre –
összegzett Kókai Dávid.

ugyanis betalált a 18 esztendős
akadémista, Korbély Kristóf. –
Első labdaérintés volt. – Egy
ilyen gól egy akadémistának
az álma. Egy fontos meccsen,
egy Újpest ellen, aki nagy riválisunk, gólt rúgni, fenomenális
érzés volt – vélekedett Korbély
Kristóf.
De maradt még esemény a
szezonzáró bajnokin, ugyanis
a 91. percben Hasani állította be a teljesen megérdemelt
győzelmet hozó mérkőzés végeredményét: DVTK – Újpest
3-0. Miután az MTK sima vereséggel zárt, így eldőlt, hogy
ők esnek ki, a DVTK a következő szezonban is az élvonal
tagjaként folytatja.
– Már az első perctől úgy
jöttünk ki, hogy ezt meg fogjuk nyerni mindenáron. Bármi is történjen a pályán. Ez
egy lehetőség volt számunkra, hogy megmutassuk, itt a

OTP Bank Liga 33. forduló
Diósgyőri VTK - Újpest FC
3-0 (1-0)
Miskolc, DVTK Stadion,
12203 néző. Játékvezető:
Iványi Zoltán
DVTK: Bukrán - Polgár,
Brković, Karan, Tamás M.
- Szabó B., Márkvárt, Tajti
M., Bacsa - Hasani, Prosser. Vezetőedző: Fernando
Fernández.
ÚFC: Banai - Balázs B.,
Bojović, Ristevski, Bureković - Sanković, Onovo Zsótér, Rácz B., Pauljević
- Solomon. Vezetőedző: Nebojša Vignjević.

Parázs előzmény és parázs
felvezetés után feszült egymásnak az 5., nemzetközi
kupaindulást jelentő helyért
küzdő Miskolc, BVSC duó.
Szoros mérkőzés volt kilátásban, ám végül nem így lett.
Nem így lett, mert hazai oldalon nem csak a védekezés volt
elsőrangú, hanem a kapuban
Csoma Kristóf igazán extrát
nyújtott – 9/11-gyel, 82%-os
védési hatékonysággal zárt.
Ezt meglovagolva haladt
célja felé Sike József együttese: az első negyedet 3-0-ra, a
másodikat 1-0-ra nyerte meg.
S ugyan a Szűcs Levente csapata (amely a 14. percben elveszítette egy végleges kiállítás
miatt centerét, Kovács Pétert)
térfélcsere után 2-0-ra nyerte meg a harmadik etapot,
és nagyot küzdve visszajött
a meccsbe, ám a záró felvo-

násban a felettébb aktív Nagy
Ádám, majd Ognjen Sztojanopvics akcióból szerzett találata ezen a kevés gólos összecsapáson mindent eldöntött.
Úgy nyert a Miskolc 6-2-re,
hogy három negyedben sem
kapott gólt. A BVSC védekezését és Györke Zsolt kapusteljesítményét (11/17, 65%)
sem érhette kritika, de a zuglóiaknak ezúttal ez kevés volt.
A Miskolc végzett az 5. helyen és indulhat a következő
szezonban az Euro-kupában.
E.ON Férfibajnokság, rájátszás Az 5. helyért, 3. mérkőzés PannErgy-Miskolci VLC–
BVSC-Zugló 6-2 (3-0, 1-0,
0-2, 2-0). Gólszerzők: Nagy Á.
2, Bedő 2, Sztojanovics 2, ill.
Csapó, Czigány. Az egyik fél
második győzelméig tartó párharc végeredménye: 2-1, a Miskolc javára

helyünk és megragadtuk és
megnyertük a mérkőzést – értékelt Bacsa Patrik. A szezon
legfontosabb mérkőzésén mutatta be a legjobb produkciót a
DVTK.

Huszadszor zsongott Lillafüred
A Zsongó Lillafüred Sport
és Kulturális Rendezvény
idén már huszadszorra
kínált nemcsak egyszeri sportolási lehetőséget a
gyönyörű bükki helyszínre
kilátogatóknak.

A kétnapos rendezvény
megnyitóján Hubay György
országgyűlési képviselő elmondta, két évtized nem kevés idő. – Az első pillanattól

kezdve az volt a legfontosabb
szempontunk, hogy a fiatalokat próbáljuk az egészséges
életmódra nevelni. Ezen túl
bővítettük a programsoroza-

A rendezvény célja, hogy az
érdeklődők egész évre vagy
akár egy életre válasszanak maguknak a kínálkozó sportágak
közül. Számos sportegyesület mutatkozik be, így például
több önvédelmi sporttal foglalkozó egyesület és az MVSC
szakosztályai is. A város egyéb
helyszínein volt futó-, úszó- és
asztalitenisz-verseny, gyaloglás,
túrázás is a Bükkben.

tot kultúrával és szórakozással. Minden évben gondoskodtunk arról, hogy legyenek
újdonságok is – mondta a politikus.
Idén megszervezték a II.
Rákóczi Ferenc Emlékfutást, ami a belvárosból, a Rákóczi-háztól indult – ezzel a
programmal tették tiszteletüket a II. Rákóczi Ferenc Emlékév előtt.
A húsz év alatt több mint
harminc sportág vonult fel,
idén mintegy tizenöt sportág vett részt a rendezvényen.
Élsportolók meséltek arról,
hogy a Zsongó Lillafüreden
ismerkedtek meg gyerekkorukban sportágukkal.

A Bükki Műhely nyerte a Kassa-Miskolc
Ultramaratont
A két évtized után Miskolc
újra megrendezte a testvérvárosok közötti futóversenyt.
A II. Kassa – Miskolc Ultramaraton versenyzői hatalmasat küzdöttek. Hűvösben rajtoltak, a táv felétől pedig már
igen melegben kellett teljesíteniük a 113 kilométert, de ez az
abszolút győztes csapatot kicsit
sem hátráltatta.
Egészen szenzációs időeredményt elérve, elsőként szakította át a célszalagot Harsányi
Tamás, a Bükki Műhely 5 fős
váltócsapatának utolsó embere. A 7 óra 50 perc 7 mp-es
időeredményt elérő csapat ide-

je egyben a verseny abszolút
legjobb ideje is lett.
A miskolci csapat teljesítményét erősíti a másodikként célba érkezett a kassai Active Life
csapatának az eredménye. Ők
ugyanis 10 fős váltóban futottak
és 8 óra 17 perc alatt teljesítették a távot. Újabb 45 perc elteltével pedig a szintén 5 fős váltó,
a Spartak Medzev érkezett harmadikként a Városház térre.
A miskolci önkormányzat
tíz fős csapatában versenyzett
az esemény védnöke Rakaczki
Zoltán, aki szerint a verseny
lebonyolítása jól sikerült és a
tervek szerint jövőre is megrendezik a Kassa – Miskolc közötti futóversenyt.

– A verseny nemcsak a futóknak volt egy komoly erőpróba, hanem a szervezőknek
is. Egészen hihetetlen, hogy
milyen sok munkaórát, energiát, lelkesedést beletettek, hogy
egy húsz évvel ezelőtti versenyt felélesszenek – hangsúlyozta Rakaczki Zoltán. Mint
fogalmazott, azon túl, hogy
sportolni, versenyen indulni
nagyon jó, a hangulat pedig

kiváló, szép üzenete van annak, hogy a két testvérváros
hagyományosan jó kapcsolatát
a sporton keresztül sikerült tovább erősíteni.
A verseny abszolút legjobb
idejét elérő miskolci Bükki
Műhely pedig az aranyérmek
mellett, a megye legjobb váltója különdíjat is begyűjtötte a II.
Kassa – Miskolc Ultramaratonon.
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PROGRAMAJÁNLÓ Tavaszi fesztiválon a miskolci
MOZIMŰSOR
Művészetek Háza: URÁNIA-TEREM:
Május 29. szerdáig, naponta 15:30
Pokémon - Pikachu, a detektív |
naponta 17:45 Átkozottul veszett,
sokkolóan gonosz és hitvány |
naponta 20:00 A gyermek
Május 30. csütörtök – június 5. szerda,
naponta 15:30 Hamupipőke és az
elvarázsolt herceg | naponta 17:45
Átkozottul veszett, sokkolóan gonosz
és hitvány | naponta 20:00 Dominó
Művészetek Háza: BÉKE ART-MOZI:
Május 29. szerdáig, 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
Május 30. csütörtök – június 5. szerda,
naponta 16:00 A szavak ereje |
naponta 18:00 Colette | naponta
20:15 Apró mesék
Művészetek Háza: CINEMA CITY:
Május 23. csütörtök-május 29. szerda,
naponta több időpontban – A
gyászoló asszony átka | A gyermek
| Aladdin | Átkozottul veszett,
sokkolóan gonosz és hitvány |
Bosszúállók: végjáték | Brightburn
– A lángoló fiú | Csaló csajok |
Csodapark | Hotel Mumbai | John
Wick: 3. felvonás – Parabellum |
Két lépés távolság | Mia és a fehér
oroszlán | Pokémon - Pikachu, a
detektív | Undipofik
CSODAMALOM BÁBSZÍNHÁZ:
Május 26. vasárnap 10:30 Gyermeknapi
játszóház
Június 2. vasárnap 10: 30 Jancsi és Juliska
KIÁLLÍTÁS:
Május 26. vasárnap 10:00-18:00
Kutyakiállítás, Stromfeld Laktanya
Május 28-ig, keddtől szombatig
naponta 9:00-17:00 Barabás Márton:
„Nyitány”, Miskolci Galéria
Május 30. csütörtök 17:00 Pazár Éva
kiállításmegnyitója, Feledy-ház
Május 31. péntek 17:00 Zoz fotók –
Úton: Kecskeméti Zoltán fotóriporter
emlékkiállításának megnyitója,
Művészetek Háza
Május 31-ig, péntekig Kertész Attila:
Mandalák, Ifjúsági és Szabadidő Ház
83 éve született Lázár Ervin, Petőfi
Sándor Könyvtár
A 100 éve elhunyt Ady Endre, Tompa
Mihály Könyvtár
A tündér – Weöres Sándor-illusztrációk,
Móra Ferenc Könyvtár
ELŐADÁS:
Május 27. hétfő 15:00 Zenetörténet,
II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár

17:00 Pál Feri atya, Földes Ferenc
Gimnázium
Május 28. kedd 16:00 Papírszínház,
Petőfi Sándor Könyvtár
Május 31. péntek 20:00 Slam poetry
verseny, Helynekem
HANGVERSENY:
Május 31. péntek 18:00 Évszakok és
elemek, Selyemréti Szent István király
templom
KONCERT:
Május 25. szombat 19:00 Omegakoncert, Generali Aréna
20:00 Popper Péter zongoraest, Avalon
Ristorante
22:00 UV Color Festival, Rockwell
Május 30. csütörtök 13:00 Dallamkaland,
VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési
Ház
Május 31. péntek 22:00 Curtis, Rockwell
FOGLALKOZÁS:
Május 25. szombat 10:00-18:00
Gyermeknap, Szinvapark
Május 26. vasárnap 8:00-17:00
Gyermeknap, Repülőtér
9:00-18:00 Gyermeknapi programok,
Diósgyőri vár
10:30-22:00 Gyermeknap és Ezer lámpás
éjszakája, Népkert
10:00-18:00 Gyermeknap, Avalon
Gyermeknap, Lillafüredi Sport és
Kalandpark
10:30-16:00 Gyermeknap, Miskolci
Állatkert és Kultúrpark
11:00-12:00 Gyermeknap, Grabovskyban
(Rákóczi 13.)
Gyermeknap, Decathlon
Gyermeknap, Miskolctapolcai
Barlangfürdő
Gyermeknap, Miskolctapolcai
Strandfürdő
Május 27. hétfő-június 1. szombat,
naponta 9:15-15:30 Gyermek Borsodi
Fonó, Diósgyőri vár
Május 28. kedd 16:00 Német társalgási
klub, Szabó Lőrinc Idegennyelvi
Könyvtár
EGYÉB:
Május 27. hétfő 17:30 A Mályi-tó jegétől
a Steel Arénáig, Művészetek Háza
Május 30. csütörtök 16:30 Reiman
Zoltán: Miskolc a várad, az életed!
– könyvbemutató, Petőfi Sándor
Könyvtár
Június 1. szombat 19:00 Bud Spencer és
Terence Hill emlékparti, Győri kapui
ifi pálya
MOZGÁS:
Május 25. szombat 11:00-15:20 Építsd
újra önmagad, Miskolci Egyetem
Körcsarnok
Május 23. csütörtök-26. vasárnap,
naponta 17:00-től VII. Utánam,
Srácok Fesztivál, Népkert és környéke
Május 31. péntek-június 1. szombat
18:00-13:00 Salsa és bachata
workshop, Selyemréti Általános Iskola

SZÍNHÁZI MŰSOR

Május 25. – június 1.
MÁJUS 25. SZOMBAT 19:00
HUNYADI LÁSZLÓ, Egressy (Alap, Arany, Ezüst)
bérlet, Nagyszínház
19:00 A MI OSZTÁLYUNK, Kamaraszínház
19:00 LEAR HALÁLA,
Játékszín
MÁJUS 28. KEDD 19:00
HELLO, DOLLY! Nagy
színház (bérletszünet)
19:00 AGAVE, Játékszín
MÁJUS 29. SZERDA 19:00
A VELENCEI KALMÁR,
Lehár (Arany, Ezüst) bérlet,
Kamaraszínház

19:00 DANCELAB –
GERA ANITA IMAGE, Já
tékszín
MÁJUS 30. CSÜTÖRTÖK 19:00
JÁTÉK A KASTÉLYBAN,
Kamaraszínház (bérletszünet)
19:00 AGAVE, Játékszín
MÁJUS 31. PÉNTEK 19:00 JÁTÉK A KASTÉLYBAN, Ka
maraszínház (bérletszünet)
19:00 AGAVE, Játékszín
JÚNIUS 1. SZOMBAT 11:00
FÉLŐLÉNY, Kamaraszín
ház (zártkörű előadás)
19:00 ÜNNEP, Latinovits
(Arany, Ezüst) bérlet, Kama
raszínház
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szimfonikusok

Mintegy húsz éve ápol baráti kapcsolatot Kassa állami filharmonikus zenekarával a Miskolci Szimfonikus Zenekar.
A két testvérváros között
gyakoriak a közös, kulturá
lis programok. A miskolci ze
nekar kétévente koncertezik
Kassán, de az ottani művészek
is rendszeres fellépők Miskol
con. Múlt vasárnap a Miskolci
Szimfonikus Zenekar utazott a
szlovák városba. A Kassai Ta

vaszi Fesztiválon muzsikáltak
Antal Mátyás vezényletével és
Csajkovszkij, valamint Rahma
nyinov darabokkal varázsolták
el a komolyzene kedvelőit. A
kassai filharmonikusok jövőre
érkeznek Miskolcra, és a szim
fonikusok Tűzvarázs bérletével
hallhatja majd őket a közönség.

PÖRGŐS TÁNCOK, NAGY KONCERTEK
ÉS ÉLŐ HAGYOMÁNYOK

Autentikus magyar népzene és világzene, táncházak,
népművészeti bemutatók és
sokszínű kísérőprogramok
várják a látogatókat a Borsodi Fonó Folkfesztiválon a
Diósgyőri várban és a Lovagi
tornák terén június 8-9-én.

Június 8-án és 9-én pedig
szintén a Diósgyőri várban
és a Lovagi tornák terén ren
dezik meg a XXIII. Borsodi
Fonót. A felső várudvarban
a gyerekeknek kézműves be
mutatókat tartanak, ahol a

Június 1-jén Tavaszi Kis
Borsodi Fonót rendeznek a
várban. A felső várudvaron
játszóház Török Eszterrel, fa
zekas és kosárfonó kézműves
bemutatók, valamint a Pa
rapács zenekar táncháza vár
ja az érdeklődőket. Fél tíztől
Pék Dudás Zsuzsi interaktív
meseelőadását nézhetik meg
a gyerekek. A Mátyás király
dudása című darabban a ma
gyar kecskeduda hiedelemvi
lágát és működési elvét dol
gozzák fel.

Az egészségünk a
CÖF Klub programján
A CÖF Klub Mis
kolc vendége Dr. Várhe
lyi Krisztina egészségügyi
szakközgazdász, Prof. Dr.
Pfliegler György ritka beteg
ségek szakorvosa és Gyukits
György egyetemi adjunktus,
szociológus, akik az előadást
követő pódiumbeszélgetés
során az írásban feltett kér
désekre szívesen válaszol
nak.
A találkozóval az a szer
vezők célja, hogy objektív
közgazdasági és szocioló

giai értékelésre, valamint
a gyakorló orvos szak
mai tapasztalatára alapoz
va olyan rendszerspecif i
kumokra mutassanak rá,
amelyek módosításával az
egészségügy
társadalmi
megítélése javul és a tevé
kenysége a megelőzés irá
nyába mozdul el. A találko
zóra a szokásos helyszínen,
a Tudomány és Technika
Házában május 28-án 18
órakor kerül sor. A részvé
tel ingyenes.

EGYHÁZI HÍREK
A Miskolc Televízió Hívőszó című műsorában
május 26-án 17 órai kezdettel a Diósgyőri római
katolikus templomból
közvetítenek szentmisét,
bemutatja: Maksó Péter
káplán.
Vasárnap lesz a tömeg
tájékoztatás világnapja. A
katolikus sajtó munkatár
saiért, szerkesztőkért és új
ságírókért is imádkozni fo
gunk.
Május 26-án, vasárnap 12
órakor lesz a bérmálkozás
az Avas-déli Ige templomá
ban. A szentmisét bemutat
ja és a szentséget kiszolgál
tatja Szabó József, az egri
szeminárium spirituálisa.

Kedden, 28-án Kelemen
Didák boldoggáavatásáért
mutatnak be szentmisét 18
órától a minorita templom
ban.
Május 30-án, csütörtökön
17 órakor kezdődik a diós
győri templomban a Szent
ségimádási iskola újabb
előadása. Tanítás az oltári
szentségről, valamint szent
ségimádás és szentmise.
Június hónapban min
den katolikus templomban
a helyben meghirdetett idő
pontban imádkozzák a Jézus
Szíve litániát.
Június 2-án, vasárnap 16
órakor mocorgós mise lesz
az Avas-déli Ige temploma
kápolnájában a kisgyerme
kes családoknak.

fazekas, a kovács, a teknő
vájó, a fafaragó, és a gyöngy
fűző mesterség is megmutat
ja magát. Vásártér is tartogat
programokat a fonó mind
két napján. Itt szekrényjáté
kokkal, szalmalabirintussal

készülnek, de lesz egy falu
si „utcácska” ahol a Számadó
zenekar húzza a talpalávalót.
Egész nap kiszabadulhatunk
a szalmabála-labirintusból
és a gasztronómiai különle
gességek is várják a vendé
geket.
Szombaton este Magyar
ország egyik legkarizmati
kusabb és legszimpatikusabb
énekesnője, a „kishegyesi
díva”, Rúzsa Magdi lép fel a
Lovagi Tornák Tere színpa
dán. Június 9-én pedig a „zsi
vány popot” játszó Kowalsky
meg a Vegáé lesz a színpad.
A számok szöveg- és dallam
világa a már ismert Kowalsky
stílusjegyek mellett a humort,
az öniróniát és rengeteg más
elemet is felvonultat, mindezt
látványos színpadképpel egé
szítik ki a srácok.

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
Május 27. hétfő: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismétlése 15:00 Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó)
18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Programpont (programajánló) 18:25 Miskolci Napló (közéleti magazin) 19:00 Miskolc
Ma ism. (híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programajánló)
19:25 Építech (építészeti magazin) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság
Május 28. kedd: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismétlése 15:00
Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Programpont
(programajánló) 18:25 Sportpercek (sportmagazin) 19:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 19:25 Mérkőzés 21:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 21:17 Időjárás-jelentés 21:20 Programpont ism.
(programajánló) 21:25 Képújság
Május 29. szerda: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismétlése
15:00 Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Programpont (programajánló) 18:25 Testközelből ism. (szórakoztató-ismeretterjesztő magazin) 19:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism.
(programajánló) 19:25 Generációk (nyugdíjasok magazinja) 20:00 Miskolc Ma ism.
(híradó) 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 20:25
Képújság
Május 30. csütörtök: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismétlése
15:00 Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Programpont (programajánló) 18:25 Promenád (kulturális magazin) 19:00 Miskolc Ma ism.
(híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 19:25
Kedvenceink (állatbarát magazin) 19:40 Gasztrokaland ism. (gasztronómiai magazin) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism.
(programajánló) 20:25 Képújság
Május 31. péntek: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismétlése
15:00 Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Programpont (programajánló) 18:25 Egészségpercek (egészségügyi magazin) 18:45 Egészségére (egészségügyi magazin) 19:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 19:25 Forgószínpad ism. (színházi
magazin) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság
Június 1. szombat: 07:00 Az előző esti adás ismétlése 14:00 Képújság 18:00 Krónika
(heti hírösszefoglaló) 18:30 Testközelből ism. (szórakoztató-ismeretterjesztő magazin) 19:00 Krónika ism. (heti hírösszefoglaló) 19:30 Sportpercek ism. (sportmagazin) 20:00 Krónika ism. (heti hírösszefoglaló) 20:25 Képújság
Június 2. vasárnap: 07:00 Az előző esti adás ismétlése 14:00 Képújság 17:00 Hívőszó
(vallási magazin) 18:00 Miskolci Napló ism. (közéleti magazin) 18:30 Egészségpercek ism. (egészségügyi magazin) 18:50 Egészségére ism. (egészségügyi magazin)
19:00 Promenád ism. (kulturális magazin) 19:30 Gasztrokaland ism. (gasztronómiai magazin) 19:45 Kedvenceink ism. (állatbarát magazin) 20:00 Köztünk élnek ism.
(portré) 20:15 Köztünk élnek ism. (portré) 20:30 Képújság
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Miskolci Napló
A hét fotója
VÉGH CSABA
FELVÉTELE

Anyák és gyermekek
főszerepben
Ezúttal az anyák és gyermekek voltak a főszerepben a Miskolci
Termelői Napon. Az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület sátrában a gyermekek kézműveskedhettek, ajándékot készíthettek az
édesanyjuknak, valamint arcfestés és csillámtetoválás is szerepelt a
programok között.

A városért tettek
2

VIRÁGVÁSÁR
A KIS-HUNYAD UTCÁBAN
Együtt, közösen a szebb környezetért. Ehhez járult hozzá az a kedvezményes virágvásár is, amit a Kis-Hunyad utcai lakótelepen
élőknek rendeztek. Begónia, jegecske, dragon, petúnia és fűszernövények széles választéka várta a környéken élőket. Minden növény
a Debreczeni Márton Mezőgazdasági Szakképző Iskola tankertészetéből érkezett. Lakcímkártyával az első 250 vásárló ingyenes, három virágból álló színpompás csomagot kapott. A vásárt önkormányzati támogatással, a Virágosítsuk közösen Miskolcot mottóval
rendezték meg.
(FOTÓ: MOCSÁRI LÁSZLÓ)

FORRÓ NYOMON

Elfogás két napon belül
Súlyos testi sértés miatt folytat büntetőeljárást a
Miskolci Rendőrkapitányság egy 16 éves taktaharkányi fiúval szemben. A gyanúsított május 18-án hajnalban az egyik
helyi söröző előtt kialakult vita során egy saját maga által készített
pengével megvágta egy fiatalember arcát, aki súlyos sérülést szenvedett. A nyomozók két napon belül megállapították az elkövető kilétét, majd elfogták és őrizetbe is vették.

Záróvonalat átlépve előzte meg a rendőrautót
Három hónapra eltiltotta a rendőrség a vezetéstől azt a sofőrt,
aki a 37-es főúton a tiltás ellenére átlépte a záróvonalat és egy rendőrautót előzött meg. A járőrök május 17-én délelőtt észlelték, hogy
Gesztely és Újharangod egy férfi figyelmen kívül hagyta a felfestett
záróvonalat és megelőzte az előtte haladó rendőrautót. A tetten ért
sofőrt előállították a Miskolci Rendőrkapitányságra, ahol a hatóság – még aznap meghozott – elsőfokú határozatában a szabálysértőt három hónapra eltiltotta a járművezetéstől, és pénzbírsággal
sújtotta. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
Közlekedésrendészeti Osztálya felhívja a közlekedők figyelmét,
hogy a folyamatos közúti ellenőrzések során a rendőrök a kiemelt
szabálysértéseket elkövetőkkel szemben alkalmazza az azonnali
Hirdetés

intézkedés és hatósági eljárás elvét a közlekedés biztonsága érdekében.

A 22-es sorozat
Több hónapos nyomozás eredményeként azonosították és elfogták 2018 szeptemberében azt a férfit, aki tavaly nyáron huszonkét
alkalommal tört be különböző miskolci társasházak pincéibe, üzletekbe és gépkocsitárolókba. A 32 éves – jelenleg is letartóztatásban lévő – L. József készpénzt, laptopot, kerékpárokat, elektromos
kéziszerszámokat, ruhaneműket, szeszes italokat és élelmiszereket
tulajdonított el az esetek során. A Miskolci Rendőrkapitányság a
szükséges eljárási cselekményeket elvégezte és az iratokat átadta az
ügyészségnek.
Bíróság elé állhat a díler
Új pszichoaktív anyaggal visszaélés miatt folytatottak eljárást
egy 59 éves helyi férfival szemben. A gyanúsított tavaly június
előtt, több alkalommal új pszichoaktív anyagot szerzett meg és
adott tovább vásárlóinak. A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság az
ügyben szükséges eljárási cselekményeket elvégezte, és az iratokat
átadta az ügyészségnek.
További rendőrségi, katasztrófavédelmi, bírósági hírek első
kézből hírportálunkon, a www.minap.hu honlapon.

Négyrészes keresztrejtvény sorozatunkban ezúttal Miskolc kitüntetettjeinek neveit rejtettük el.
Kérjük megfejtéseiket a sorozat végén, együtt,
egy levélben vagy e-mailben küldjék el. Beküldési határidő: 2019. június 12. Szerkesztőségünk
címe: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad utca 9. E-mail
cím: info@mikom.hu. A helyes megfejtések beküldői között könyvjutalmat sorsolunk ki.

A JOGÁSZ VÁLASZOL

A pénzügyi békéltetésről
Miskolci olvasónk keresett meg problémájával, mely szerint, egy biztosító társasággal jogvitája van. Szeretné peren kívül
rendezni ezt az ügyet, kérdezi, hogy van-e
valamilyen lehetősége erre.
A pénzügyi szolgáltatókkal (bank, biztosító) szembeni vitás ügyben lehetőség van
békéltető testületi eljárást kezdeményezni.
A pénzügyi békéltetés azonban nem az általános hatáskörű békéltető testületekhez tartozik, hanem a Pénzügyi Békéltető Testülethez, mely országosan Budapesten működik,
a Magyar Nemzeti Bank keretében.
A Pénzügyi Békéltető Testület bíróságon
kívüli, alternatív vitarendezési fórum, mely
a fogyasztók és a pénzügyi szolgáltatók között fennálló szerződésből eredő jogviták
kezelésével foglalkozik. A Testület egyezség
létrehozását kísérli meg, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és
költségkímélő érvényesítésének biztosítása
érdekében.
A Pénzügyi Békéltető Testület eljárása a
fogyasztó kérelmére indul. A teljes eljárás
a fogyasztó számára ingyenes. A Pénzügyi
Békéltető Testület eljárása megindításának
feltétele, hogy a fogyasztó az érintett szervezetnél közvetlenül megkísérelje a vitás

ügy rendezését. A kérelmet a Pénzügyi Békéltető Testülethez kell írásban
benyújtani. A kérelemhez
csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát,
amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik. Az eljárás során a tanács elnöke egyezséget kísérel meg létrehozni a felek között.
Egyezség hiányában a tanács az ügy érdemében kötelezést tartalmazó határozatot hoz. Ezt akkor teheti, ha a kérelem megalapozott, és a pénzügyi szervezet önként
elfogadja a döntést (alávetés). Ennek hiányában ajánlást tesz, ha a kérelem megalapozott, azonban a pénzügyi szervezet úgy
nyilatkozott, hogy a tanács döntését kötelezésként nem ismeri el. Kötelezésre akkor is
sor kerülhet, ha a kérelem megalapozott és
annak összege nem haladja meg az 1 millió
forintot.
Kiemeljük továbbá, hogy a rendes békéltető testület, ezt követően is, változatlan formában működik, tehát a pénzügyi tárgyú
jogvitán kívül, minden fogyasztóvédelmi
tárgyú panasszal a Kereskedelmi és Iparkamarák mellett működő békéltető testületet
lehet megkeresni.
DR. STRASSBURGER GYULA ÜGYVÉD

