
Miskolci Napló
2019. június 8.  |  23. hét  |  XVI. évfolyam 23. szám Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 85 000 példányban – térítésmentes

2.
oldal

KRIZA ÁKOS MISKOLC  
POLGÁRMESTERJELÖLTJE 

ÚJ KORSZAKOT NYITUNK!  

4.
oldal

3.
oldal

NEMZETI ÖSSZE- 
TARTOZÁS NAPJA 

MISKOLC A GYÉMÁNTRANGLISTA ÉLÉN 



Nagyívű, bő egy évtizedre előretekintő beszámolót tartott „Ki-
számíthatóság, fejlődés, biztos jövő – Miskolc 2030” címmel Kri-
za Ákos polgármester kedden a Művészetek Házában.

Kriza Ákos programszerűen 
számolt be arról, hová szeret-
nének eljutni a következő évti-
zed végére, 2030-ra. – Érezzük, 
hogy ma a 21. század Miskolcá-
nak megépítésére nyílt lehetősé-
günk – hangoztatta. De milyen 
lesz ez a város? A választ a Mis-
kolc 2030 program három nagy 
pillére köré csoportosíthatjuk: a 
megkezdett vagy már belátható 
távolságba került beruházások, 
a nagy városrészi fejlesztések si-
keres befejezése (1. pillér); a zöld 
és okos város válás (2. pillér); és 
végül: Miskolc legyen a legbiz-
tonságosabb megyei jogú város 
(3. pillér).

Minden beruházást sikere-
sen be kell fejezni

A teljesség igénye nélkül né-
hány nagyobb fejlesztés: meg-
épül a Miskolctapolcai Strand 
második üteme, ősparkkal, 
csónakázó-tóval, sétányokkal, 
utakkal – ezzel a beruházással 
Miskolc bekerül a világ fürdő-
kultúrájának elitjébe, hangoz-
tatta a polgármester. Újjáépül 
eredeti formájában a Diósgyőri 
vár, ami Közép-Kelet Európa 
legnagyobb rekonstruált vár-
komplexuma lesz. Megújulnak a 
vár környékén az utcák és a te-
rek is.

A 21. századi közösségi funk-
cióknak megfelelően újjáépí-
tik a főteret, vagyis a Szent Ist-
ván teret: egyszerre lesz korzó, 
rendezvénytér és pihenőpark a 
Szinva ölelésében, ahol minden 
korosztály élvezettel pihenhet, 
szórakozhat. Elkezdődik aztán 
a történelmi Avas megújítása, 
újjáépül a kilátó is – így a kilá-
tótól lefelé a történelmi Avas és 
a Szent István tér egy egységes, 
lüktető, borászati, gasztronómi-
ai és szórakozási centrumává vá-
lik Miskolcnak.

Elkezdődött az Y-híd köz-
beszerzése is, továbbá a Mis-
kolc-Kassa autópálya 3 éven 
belül valósággá válik. Ezeken kí-
vül még több mint 100 oktatási, 
egészségügyi és egyéb, városszö-
vetet megújító beruházás való-
sul meg.

Okos és zöld város:  
az energiafüggetlenség 
versenyelőny lesz

Ezeken a területeken is jó 
alapokkal rendelkezik a város, 
mondta el a polgármester. – Ha 
csak az energiafelhasználásból 
indulunk ki, akkor elmondhat-

juk, hogy Miskolc ma is a zöld 
energia, a geotermia legnagyobb 
használója a magyarországi vá-
rosok közül – emelte ki, hozzáté-
ve: naperőmű-telepítésekkel, és a 
megújuló energiaforrások hasz-
nálatának bővítésével 2030-ra 
jelentősen csökkentenék a káro-
sanyag-kibocsátást. – Akár 100 
százalékos energiafüggetlensé-
get érhetünk el a következő év-
tized végére a város intézményei 
és cégei esetében. Ez komoly 
gazdasági versenyelőny lesz a 21. 
századi települések versenyében 
– hangsúlyozta Kriza Ákos.

A smarttá, vagyis okossá vá-
lás egyik fontos alapja pedig az 
oktatás és a kutatás. – Miskol-
con minden feltétel adott ahhoz, 
hogy 2030-ra az egyetem egy-
fajta „Jövőegyetemmé” váljon, 
amely szervesen kapcsolódik a 
város innovációinak hálózatába, 
okos működtetésébe – mondta.

2030-ra Miskolc lesz  
a legbiztonságosabb  
megyei jogú város

– Ebben engem nem fog sen-
ki megállítani – emelte ki a vá-
rosvezető a harmadik pillérre, a 
közbiztonság további javításá-
ra rátérve. Sorolta: 2020 végére 
teljes térinformatikai rendszert 
építenek ki Miskolcon, 800 in-
telligens kamera áll szolgálatba 
és ehhez illő méretű diszpécser-
szolgálatot állítanak rendszer-
be. A rendészeket továbbképzik, 
szorosabbra fűzik a kapcsola-
tot a rendőrséggel, folytatják a 
nyomornegyedek felszámolását, 
„Miskolcon 2030-ra szinte elle-
hetetlenítjük a bűnözők életét”, 
hangsúlyozta.

„Ez tehát a három pillére a 
Miskolc 2030 programunknak. 

És ehhez kiszámíthatóságot 
ígérünk a városvezetésben, sta-
bil fejlődést a városban, s mind-
ezek által biztos jövőt az elkö-
vetkező évtizedekben, talán 
évszázadban is” – fogalmazott 
Kriza Ákos.

Visszatekintés  
– Mi történt 2010 előtt?

Kiszámíthatóság, fejlődés, 
biztos jövő – ezek azok, amik 
biztosan nem voltak meg 2002 és 
2010 között városunkban – érté-
kelte a kormányváltás előtti idő-
szak teljesítményét Kriza Ákos, 
hozzátéve: Miskolc, az ország 
második legnagyobb lélekszá-
mú települése a rendszerváltozás 
után „az egész Észak-magyaror-
szági válságrégió központja lett; 
leszakadása 25 éven át tartott”. 
Hozzátette: a helyi nehézipar be-
dőlésével óriási lett a munkanél-
küliség, az elszegényedés, 2010-
re a csőd szélére került Miskolc: 
36 milliárdos adósságot halmo-
zott fel a város. A munkanélkü-
liség 2002 és 2010 között a KSH 
adatai alapján 50 százalékkal 
nőtt, és 2010-re meghaladta a 12 
ezer főt. Hiába adott a város két 
szocialista minisztert is, Miskol-
cot „rendre elkerülték a jelentő-
sebb, munkahelyteremtő beru-
házások” – „még a messiásnak 
hitt almazselé gyár is csak álom 
maradt”, fűzte hozzá a fideszes 
polgármester.

Munkanélküliség, szegény-
ség, társadalmi lecsúszás, a kö-
zösségi önbecsülés hiánya, a 
morál és a rend megbomlása – 
ez a folyamat ment végbe Kriza 
Ákos meglátása szerint 2002 és 
2010 között Miskolcon. Gomba-
mód szaporodtak a nyomortele-
pek. 2006-ban már 13 ezer bűn-
cselekményt regisztráltak, napi 
35-36-ot, ami azt jelenti, hogy 40 
percenként követtek el bűncse-
lekményt. A „fészekrakóknak” 
„köszönhetően” pedig az Avas 
lett az ország egyik legrémisz-
tőbb lakótelepe.

A Miskolc Holdingban át-
láthatatlan ügyletek zajlottak 
– folytatta a polgármester –, a 
városi cégek állapota kataszt-
rofális volt, miközben a veze-
tők milliós összegeket vettek fel 
év végi prémiumként, amúgy 
sem kevés fizetésük mellé – 
mutatott rá, hozzátéve: „és ha 
ilyen a gazda, akkor ilyen lesz a 
környezete is; kezd minden az 
enyészeté lenni, vagy ami nem, 

az eltűnik”. Példaként megem-
lítette a miskolctapolcai stran-
dot, a selyemréti fürdőt.

2010: „Rendet! Munka- 
helyeket! Lét- és  
közbiztonságot akarunk”

– Rendet az önkormányzat-
nál és a holdingban és rendet 
a közterületeken, mert ez ad 
majd nyugodt hétköznapokat a 
miskolciaknak – folytatta Kri-
za Ákos. Először rendezték az 
adósságot, a polgármester aztán 
megtiltotta az év végi milliós ju-
talmak osztogatását, felülvizs-
gálták és átalakították a válla-
latok működését. Elkezdték a 
vállalkozás- és befektetőbarát 
környezet kialakítását. Ennek 
eredményeként a miskolci nagy-
vállalatok ma már több mint 18 
ezer embernek adnak munkát 
– 2010-ben összesen alig 9 ezer 
főt foglalkoztattak. És ma már 
nemcsak összeszerelő üzemek 
jönnek – hangoztatta a polgár-
mester –, hanem az olyan ma-
gas hozzáadott értéket képvise-
lő, magasan képzett munkaerőt 
igénylő cégek is, mint a Lufthan-
sa-Technik, amely az elmúlt 30 
év legnagyobb egyösszegű mis-
kolci beruházását jelentette be 
nemrégiben.

Látványos az iparűzési-adó-
bevétel változása is: amíg 2010-
ben összesen 5,9 milliárd forin-
tot fizettek be a cégek a városi 
büdzsébe, addig tavaly már 10,9 
milliárdot. A város teljes adóbe-
vétele pedig 15,5 milliárd forint-
ra rúg. 2010 januárjában 13 200 
regisztrált állástalan élt Miskol-
con és a munkanélküliség 11,2 
százalékos volt. 2019 januárjá-
ban ehhez képest már csak 4700 
embernek nem volt munkája. – 
Miskolcon ma már csak az nem 

dolgozik, aki nem akar, vagy va-
lamilyen okból nem alkalmas 
munkavégzésre – mondta Kri-
za Ákos, hozzátéve: a lakhatá-
si helyzet is jelentősen javult, a 
miskolci ingatlanpiac tagadha-
tatlanul fejlődik.

Nagy turisztikai  
fejlesztések

2010 óta tizenhárom nagy tu-
risztikai fejlesztést vittek végig, 
ami 38 milliárd forint értékű be-
ruházást jelent. – Felújítottunk 
szinte mindent, amit korábban 
hagytak lepusztulni, és újranyi-
tottunk szinte mindent, amit 
korábban bezártak. 2010-hez 
képest az idegenforgalmi adóból 
származó bevételünk több mint 
kétszeresére nőtt – mutatott rá 
a városvezető. Felújították a ko-
rábban enyészeté lett selyemré-
ti strandot, és kinyitották a ko-
rábban bezárt Miskolctapolcai 
Strandfürdőt. Részben újjáépí-
tették a Diósgyőri várat, mellé 
felépült a Lovagi Tornák Tere. 
Megújult a lillafüredi függőkert 
is.

2010-ben a Fidesz-KDNP vá-
rosvezetés eldöntötte: kiteszik 
a „fészekrakók” szűrét, felszá-
molják a nyomortelepeket, „és 
elhatároztuk, hogy tűzzel-vassal 
küzdeni fogunk gyermekeink, 
asszonyaink és szüleink, nagy-
szüleink biztonságáért, mert ez 
a város a miénk, mi építjük, mi 
dolgozunk érte, és nem enged-
jük, hogy mások tönkre tegyék”. 
– Támadtak is minket minden-
honnan és személy szerint en-
gem is. Mindennek elmondtak, 
rasszistának, fasiszta módszere-
ket alkalmazónak, gonosznak… 
Ennek ellenére összehangolt 
munkával a kitűzött céljainkat 
elértük. A „fészekrakó” közel 
kétszáz lakást kiürítettük, a nyo-
mornegyedekben pedig csak-
nem 300 ilyen lakást számol-
tunk fel. Ígérhetem, hogy ebben 
a munkában nem fogok meg-
hátrálni. Jöhet ide bárki, min-
dig ugyanazt fogom mondani 
nekik: nem ők fogják Miskol-
con megmondani, hogy hogyan 
védjük meg gyermekeinket, szü-
leinket és nagyszüleinket – szö-
gezte le Kriza Ákos.

A rendvédelmi feladatokra 
2018-ban már több mint 1 mil-
liárd forintot fordítottak. Tavaly 
a kiemelten kezelt bűncselek-
mények száma a 2010. évi adat-
hoz képest 50 százalékra mér-
séklődött. A rendteremtéssel 
együtt közösséget is építettek a 

sportban, kultúrában, a miskol-
ci szépkorúak között. – Óriási 
dolog ez; a kilátástalan, remény-
vesztett egykori miskolciak ma 
szoros közösségi kötelékekben 
érezhetik: jó miskolcinak lenni 
és büszkék lehetünk városunk-
ra – hangoztatta a polgármester.

Új korszakot nyitnak
– Lélekben ma le is zárok 

egy korszakot, és pont ezért 
többet nem fogok beszélni a 
múltról; se a „fészekrakókról”, 
se a szocialisták városrombo-
ló időszakáról. Egy korszak-
nak számomra vége és egy újat 
nyitunk. Jövőre, ha ősszel az 
önkormányzati választásokon 
támogat a város, akkor ígérem, 
csak arról fogok már beszélni, 
hogy például hol állnak a be-
ruházásaink; hogy mivel akar-
juk bővíteni a Salkaházi Prog-
ramot… – zárta beszámolóját 
Kriza Ákos polgármester, hoz-
zátéve végül: ehhez kéri ősszel 
a támogatást, „hogy egy követ-
kező önkormányzati ciklusban 
együtt építsük tovább Miskolc 
21. századi zöld, okos, bizton-
ságos, versenyképes és legin-
kább boldog arculatát!

„Miskolc a jövő városa”
A rendezvényen Palkovics 

László azt mondta: Miskolc a 
jövő városa, minden adottsága 
megvan ahhoz, hogy az ország-
határokon is túlnyúló gazdasági, 
ipari, innovációs, oktatási, tudo-
mányos és kulturális központtá 
váljon. Az innovációs és tech-
nológiai miniszter hozzátette, 
Miskolc és a megye a rendszer-
váltást követően magára ma-
radt, a munkanélküliség itt volt 
a legnagyobb, ám 2010-től a kor-
mány minden támogatást meg-
adott ahhoz, hogy a város és a 
megye megújuljon.

– Az elmúlt évek eredményei 
fényesen igazolják, hogy a mis-
kolciak készek és képesek is élni 
a lehetőségekkel. Miskolc min-
taként szolgálhat más települé-
sek számára, kiugró teljesítmé-
nyével közvetlen környezetében 
és a tágabb térségben is gazda-
ságélénkítő, ösztönző hatást kelt 
– fogalmazott a miniszter. – A 
folyamatban lévő és tervezett 
fejlesztések nyomán Miskolc 
húzóerejévé válhat az országos 
gazdasági növekedésnek; vonzó, 
gyarapodó nagyvárosként erő-
sítheti helyzetét Kelet-Magyar-
országon és Kelet-Európában – 
zárta szavait a miniszter.

KRIZA ÁKOS MISKOLC POLGÁRMESTERJELÖLTJE
A Fidesz miskolci szervezete csütörtökön 

tartott taggyűlést. Ezen egyhangú szavazással 
döntöttek arról, hogy a jelenlegi városvezetőt 
választják a Fidesz-KDNP polgármester jelölt-

jévé. Az őszi önkormányzati választáson tehát 
Kriza Ákos lesz a Fidesz-KDNP polgármester 
jelöltje, aki 2010 óta immár második ciklusát 
tölti Miskolc élén.

Város
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Megemlékezést tartott Mis-
kolc önkormányzata a nem-
zeti összetartozás napja, 
június 4. alkalmából a Nép-
kerti Országzászlónál. 

Kriza Ákos polgármester be-
szédében kiemelte, ezen a na-
pon mindazokkal együtt ün-
neplünk, „akik megőrizték 
közös anyanyelvünket, közös 
történelmünket, közös hagyo-
mányainkat az országhatáron 
belül és azon túl, a Kárpát-me-
dence és a világ bármelyik szeg-
letében”. – Tiszteljük meg azo-
kat, akik utódaikra örökítették 
magyarságukat, akár saját érvé-
nyesülésük és szabadságuk árán 
is – húzta alá a városvezető. Kri-
za Ákos annak a véleményének 
adott hangot, hogy ma ezekről 
„beszélni kell, józanul és tiszta 
fejjel”. – Ragaszkodni kell a ha-
tárainkon túl élő honfitársaink 
jogainak megvédéséhez. Ha úgy 
tetszik, kisebbségi önrendelke-

zésük megvalósításához – mu-
tatott rá a polgármester.

A miskolciakhoz szólva el-
mondta, az összetartozás helyi 
szimbóluma a Népkerti Ország-
zászló, amit 2011-ben közada-
kozásból építettek és állítottak 
fel. A cserkészek a történelmi 
Magyarország 64 pontjáról hoz-
tak az alapjához egy-egy ma-
réknyi földet. – Aprónak tűnő 
tettekből épül a nagy egész; a mi 
Miskolcunk is. Az összetarto-
zás képes a mindennapokban a 
közös jó érdekében mozgósítani 
a bennünk lévő erőt – mondta 

a városvezető, hozzátéve: a tu-
dást összeadva formálhatjuk a 
várost, olyanná, amilyenné sze-
retnénk. 

A Kárpátaljáról érkezett tör-
ténész, Dupka György beszédé-
ben úgy fogalmazott: a száz év-
vel ezelőtti tragédiát „azóta sem 
hevertük ki”, valamit azonban 
„nem tudtak elvenni tőlünk: 
nyelvünket és hitünket”.

A trianoni békeszerződés-
ről Dupka György emlékezett 
meg. A történész, a Szolyvai 
Emlékbizottság felelős titkára, 
a kárpátaljai magyarság min-
denese arról szólt, hogy a tria-
noni békediktátum „sokkolta 
az országot és gyászba borítot-
ta” és „indokolatlanul büntet-
ték meg a magyarságot”. – A 
szerződés kapcsán érzett vesz-
teséget és fájdalmat örökké át 
fogjuk érezni – hangoztatta.

Családja példáján keresztül 
ecsetelte, hányszor változott 
az állampolgárságuk az elmúlt 

évtizedekben, majd dicsérte a 
rendszerváltás utáni, jobbolda-
li magyar kormányok nemzet-
építő programját. – Ennek egyik 
történelmi csúcsteljesítménye 
volt, hogy a nemzethez való tar-
tozást magyar igazolvánnyal, a 
kettős állampolgárság megszer-
zésével is igazolhatjuk ma már 
– fejtette ki Dupka György, hoz-
zátéve: „nagyapáink, apáink ne-
vében is felvettük a magyar ál-
lampolgárságot”.

A történész végül rámuta-
tott, a nemzeti összetartozás 
napja lehetőséget teremt arra, 
hogy „lélekben ismét eggyé 
váljon a nemzet”, azaz „min-
den magyar felelős minden 
magyarért”. – Trianon ugyan 
szétválasztotta a magyarságot, 
de a szeretet összeköti a nem-
zetet – hangoztatta.

A beszédeket követően kö-
zös imát mondtak a történelmi 
egyházak képviselői a hátáron 
túli magyarokért.
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Miskolc 1944. június 2-ai 
bombázásának emléké-
re és az áldozatok tiszte-
letére kopjafát állítottak 
1994-ben. A Búza téri 
Görögkatolikus Székes-
egyházban és a kopjafánál 
a miskolci áldozatokra 
emlékeztek.

Miskolc 1944. június 2-ai 
bombázása az egyik legsú-
lyosabb bombatámadás volt 
a második világháborúban, 
amely Magyarország leg-
fontosabb vasúti csomó-
pontjai ellen irányult. 75 
évvel ezelőtt három hul-
lámban, száznál is több lé-
gicsapást mértek a városra. 
Körülbelül 200 tonna rob-
banóanyagot (romboló-, il-
letve gyújtóbombát) dobtak 
le a Tiszai pályaudvartól a 
piactérig érő sávban: a pá-
lyaudvart, kórházakat, és la-
kóházakat vették célba. A 
bombázás következtében 
420 ember megsebesült, 
206-an meghaltak.

Miskolcon 1994-ben a 
bombázások áldozatainak 
tiszteletére kopjafát állított 
a Miskolci Polgári Védel-
mi Kirendeltség a Búza téri 
Görögkatolikus Székesegy-
házban. Hétfőn a világhá-
ború bombatámadásainak 
miskolci áldozataira emlé-
keztek a székesegyházban és 
mellette a kopjafánál.

„Miskolcot olyan bomba-
támadás érte, ami párját ritkí-
totta, mind emberáldozatok-
ban, mind anyagi javakban 
is” – nyilatkozta Somorjai 
Lehel történész. A megem-
lékezésen kifejtette: Miskol-
con 206 áldozatot követelt a 
bombatámadás, több mint 
160 lakóház összedőlt, az ipa-
ri üzemek, illetve a rendező 
pályaudvar, valamint az Er-
zsébet kórház, a Népkert, a 
mindszenti temető, mind, 
mind bombatalálatot kapott. 
Értelmetlenül pusztultak el 
olyan objektumok, amelyek 
nem voltak a háború részesei 
– tette hozzá.

A remény és az újrakezdés napjának nevez-
te Kovácsné Budai Mária önkormányzati 
képviselő június 4-ét. A nemzeti összetarto-
zás napján megemlékezést tartottak a Fesz-
ty Árpád utcai országzászlónál is.

A Jókai Mór Református Általános Iskola és 
a Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola diák-
jaival tartották meg kedden a megemlékezést.
Kovácsné Budai Mária önkormányzati képvi-

selő beszédében rámutatott: a Trianonban ránk 
erőltetett békeszerződés nemcsak területétől és 
a gazdasági fejlődés alapjaitól fosztotta meg ha-
zánkat, hanem szétszakította a magyar nemzetet 
és megtörte nemzeti önérzetünket is. – Példátlan 
módon büntettek meg bennünket, koncként vet-
ve oda az ezeréves Magyar Királyság területeit, 
javait és lakóit – fogalmazott a kormánypárti po-
litikus.

Hozzátette: a hallgatás és elhallgatás évtize-
dei után mi, magyarok felismertük, kimondtuk 
és ma is megéljük, hogy „a nemzet nélkül nincs 
haza, a külhoni magyarság nélkül pedig nincs 
nemzet”.

– 2010. június 4-étől e nap elsősorban a re-
mény, az újrakezdés, a nemzeti összetartozás 
napja. Amíg a magyarság egészében megvan 
az összetartozás tudata, az egymásért érzett fe-
lelősség és az önző egyéni érdekek, az anyagi ja-
vak hajszolása helyett a nemzet érdekeiért vállalt 
szolgálat, addig ez a nemzet erősödik – húzta alá 
Kovácsné Budai Mária.

„NEMZET NÉLKÜL NINCS HAZA”

„AZ ÖSSZETARTOZÁS ÉRZÉSÉT 
NEM TUDTÁK ELVENNI TŐLÜNK”

Miskolc emblematikus 
katonáira, a 10-es honvéd 
gyalogezred tagjaira emlé-
keztek.

A Herman Ottó Gimnázi-
umban műsort adtak és meg-
koszorúzták az emlékfalat, 
majd a 10-es honvéd emlék-
műnél is elhelyezték az emlé-
kezés virágait. 

A 10. honvéd gyalogezred 
Miskolc híres, szinte legendás 
háziezrede volt. Magja már 
1869-ben létrejött. A háziezred 
jellegnek megfelelően szoros 
kapcsolatot ápoltak Miskolc 
városával, annak vezetésével és 
a civilekkel. A 10-es honvédek 
bázishelye a Serház (illetve a 
tiszteletükre később átnevezett 
Tizeshonvéd) utcán álló Jó-
zsef laktanya volt. Az egykori 
épületben ma a Herman Ottó 
Gimnázium működik.

A LEGENDÁS 10-ES HONVÉD  
GYALOGEZRED

Ismét történelmi helyzetbe 
került a magyarság, a nem-
zeti gondolkodás újra lét-
kérdéssé vált, hangsúlyozta 
Csöbör Katalin, a felsőzsol-
cai trianoni emlékparkban 
tartott megemlékezésen. 

A nemzeti összetartozás 
napja a nemzeti gyász, az el-
fogadhatatlan trianoni diktá-
tum napja, fogalmazott az or-
szággyűlési képviselő. Csöbör 
Katalin szerint a békediktá-
tummal elvették az ország két-

harmadát, ma pedig még na-
gyobb veszély fenyeget, ezért 
jogunk van félni. A képviselő 
hangsúlyozta, a magyarság is-
mét sorsfordító eseményeket él 
át, ma ismét a hazáért kell har-
colnunk, a magyarságnak pe-
dig ébernek kell lennie. 

– Ma már nem csak az el-
szakított területek magyarjai-
ért kell félnünk, hanem egész 
Európáért. Európát és szűkebb 
értelemben a Kárpát-medencét 
pedig csak együtt tudjuk meg-
védeni mi magyarok és a többi 
harcra kész európaiak – mond-
ta beszédében Csöbör Katalin, 
országgyűlési képviselő.

Megemlékezés Felsőzsolcán

Egykori  
bombatámadás

A Gyula utcai trianoni em-
lékműnél is elhelyezték az 
emlékezés virágait. Az ünnep 
napjára a Szent Imre Katoli-
kus Általános Iskola diákjai 
készültek műsorral. A város 
részéről Hollósy András, a 
terület önkormányzati kép-
viselője mondott ünnepi be-
szédet.

A Győri kapui emlékműnél 
Miskolc Megyei Jogú Város ko-
szorúját Hollósy András, a terü-
let önkormányzati képviselője 
helyezte el, aki ünnepi beszé-
dében a Himnusz utolsó sorát 
idézte. – „Megbűnhődte már e 
nép / A múltat s jövendőt!” Köl-
csey 1823-ban, csaknem száz 
évvel az 1920-as trianoni bé-
keszerződés aláírása előtt írta 

ezt a sort. Most, csaknem száz 
évvel Trianon után még mindig 
él a magyar nemzet. Azt gondo-
lom ez azért lehetséges, mert a 
nehézségekben mindig képesek 
vagyunk összefogni.

Ezért is nyilvánították a nem-
zeti összetartozás napjának jú-
nius 4-ét. Ez az összetartozás 
megvalósul kisebb közösségek-

ben is, így a Győri kapuban la-
kók kis közösségében vagy akár 
az intézmények, így az iskolák 
kis közösségében – hangsú-
lyozta a képviselő, aki azt kérte 
az ünnepi megemlékezésen fel-
lépő diákoktól, vigyék tovább 
azokat az eszményeket, amit a 
nemzeti összetartozás napja is 
hordoz magában.

Koszorúztak a nemzeti összetartozás napján



Elismerték egyebek mellett 
a Bike Day-t, az Advent Mis-
kolcot, az Avasi Borangolást 
és a Salkaházi Programot is.

Ötödik alkalommal adták át 
az országos városmarketing dí-
jakat Budapesten. Ahogy a tu-
rizmus, úgy maga a pályázat is 
rekordévet zárt, tavalyhoz ké-
pest megduplázódott a pályá-
zók száma, 125 pályázatot nyúj-
tottak be. Ebből 97-en vehettek 
át elismerést – mondta Piskó-
ti István, a Magyar Marketing 
Szövetség elnökségi tagja.

A díjkiosztón egyszeres, há-
romszoros, ötszörös, hatszo-
ros, hétszeres, kilencszeres, 10 
és 12-szeres gyémántdíjasok 
vehettek át oklevelet.

Az eseményen Miskolc ki-
lenc gyémántdíjat zsebelt be. 
Elismerték a miskolci Bike 
Day-t, az Advent Miskolc 2018 
rendezvényt, a miskolc.hu web-
oldalt és a miskolcatehelyed.
hu microsite-ot, Miskolc város 
unikális megjelenését a buda-
pesti Utazási Kiállításon, a VII. 
Avasi Borangolást, a Salkaházi 
Program 2018-as programjait, a 
Pannon-tenger Múzeum szere-
pét Miskolc kulturális életében, 
valamint a 2018-as Miskolci 
adventi villamost.

A díjakat Piskóti István, az 
Magyar Marketing Szövet-
ség (MMSZ) elnökségi tagja, a 
Miskolci Egyetem Marketing 
és Turizmus Intézetének veze-
tője, valamint Papp-Váry Ár-
pád, az MMSZ alelnöke adta 

át. A miskolci elismeréseket 
Nagy Réka kultúráért és kom-
munikációért felelős polgár-
mesteri biztos vette át.

– Ez az alkalom egy jó pél-
da és nagyszerű bizonyítéka 

annak, hogy Miskolcnak olyan 
értékes programjai, rendezvé-
nyei és akciói vannak – mind 
a marketing, mind a turizmus,  
mind a rendezvényszervezés 
területén, amik országos figye-

lemre méltóak – nyilatkozta 
Nagy Réka.  

Az elmúlt évben hét gyé-
mántot, idén pedig kilenc gyé-
mántot sikerült szereznünk a 
városnak, ez mindenképpen 
azt jelzi, hogy az a munka,  ami 
Miskolcon elkezdődött,  meg-
hozta a gyümölcsét. 

Miskolc továbbá különdíj-
ként idén is felkerült a Gyé-
mánt ranglista első helyére, 
Győr városával holtverseny-
ben. 

A díjon tavaly is osztozott a 
két város. Ez az előző öt év ösz-
szesített eredményeit fémjel-
zi. Miskolc öt év alatt 28 gyé-
mántdíjat szerzett az országos 
versenyen.

Egy egész délután szólt 
Miskolcról Budapesten. A 
fővárosban megrendezett 
konferencián a szolgálta-
tó központok voltak közép-
pontban. Miskolcon jelen-
leg négy ilyen cég működik, 
amelyek több mint 1200 em-
bert foglalkoztatnak. A város 
még több hasonló intézmény 
letelepedését szeretné ösz-
tönözni. A konferencián el-
hangzott: Miskolcon minden 
adott, amire a vállalkozások-
nak szükségük lehet.

Pénzügy és számvitel, HR, 
ügyfélszolgálat, beszerzés - a 
szolgáltató központok a vál-
lalatirányítási területek nagy 
részén nyújtanak segítséget. 
Miskolcon telefonos ügy-
félszolgálatok működnek. 
A négy válla-
lat - a Vodafo-
ne, az United 
Call Centers, a 
Call Factory és 
a 112-es segély-
hívó - több mint 
1200 embernek 
ad munkát a vá-
rosban. A szol-
gáltatóközpon-
tok Miskolcra 
telepedésének 
ösztönzése a cél. 
Ezért mutatkozott be a borso-
di megyeszékhely egy buda-
pesti konferencián. Miskolc 
gazdasága három pilléren 
nyugszik. Az egyik az ipar, a 

másik a turizmus, a harmadik 
pedig a szolgáltató szektor. 
Iparban és turizmusban sike-
resen teljesít a város.

- Nagyobb hozzáadott ér-
tékű szolgáltató központok 
vagy Business Centerek irá-

nyába me-
gyünk el, 
ahol kva-
l i f i k á l t , 
ny e l v e k e t 
beszélő fi-
atalok ta-
lálják majd 
meg a szá-
mításaikat. 
Tehát nem 
egy egy-
szerű call 
centert sze-

retnénk Miskolcra csábítani, 
hanem back office-tevékeny-
séget, mérnöki szolgáltató 
tevékenységet, informatikai 
szolgáltató tevékenységeket - 

ez lesz a fókusz – nyilatkozta 
Szélyes Domokos, gazdaságfej-
lesztésért és ingatlangazdál-
kodásért felelős polgármeste-
ri biztos

Miskolc viszont nemcsak 
a munkaerő és a város frek-
ventált területein elhelyez-
kedő irodaházak miatt lehet 
vonzó. Pfliegler Péter a város 
fejlesztéseit, eredményeit, tu-
risztikai lehetőségeit és kör-
nyezettudatos megoldásait is 
bemutatta. Az alpolgármester 
elmondta: két szempontból is 
fontos ez a konferencia.

- Az egyik az, hogy az imá-
zsunkat, a városról kialakult 
képet jó irányba módosítsuk, 
erősítsük, ami már most ki-
alakulófélben van. Hogy Mis-
kolc egy modern, okos és zöld 
város, ahol jó élni és jól lehet 
élni, a másik pedig természe-
tesen az, hogy ezeknek a cé-
geknek megmutassuk azokat 
a gazdasági előnyöket, ame-
lyeket városunk tud ajánlani 
számukra – mondta Pfliegler 
Péter alpolgármester. 

A konferencián a Miskolci 
Egyetem és a Miskolc Hol-
ding is bemutatkozott. Jakab 
Nóra rektorhelyettes elmond-
ta: a campus nyitott a munka-
erő-piaci igényekre és megfe-
lelő számú hallgatót tudnak 
képezni a szolgáltatói szektor 
számára is. Gerencsér Nóra, 
HR igazgató pedig a munka-
erő helyzetről, a bérekről és az 
oktatási rendszerről beszélt.

Száz Miskolciból hetven 
kis- és középvállalkozásban 
dolgozik, vagyis ez a szektor 
adja a város foglalkoztatá-
sának hetven százalékát. 

A helyi kkv-szektor megfe-
lelő pályán mozog a gazdaság 
minden ágában, sőt: termelé-
kenységben, hatékonyságban 
ezek a cégek közelítenek a 
nagyvállalatokhoz, ezt régen 
mondhattuk ki – értékelte 
Miskolc és a megye gazda-
sági teljesítményét Bihall Ta-
más BOKIK-elnök.

Leszögezte: a 2018-as po-
zitív megyei gazdasági mér-
leg után idén is folytatódik a 
tendencia, és „egészen biztos, 
hogy ki is tart ebben az év-
ben”. Bihall Tamás részletez-
te, az ipari vállalkozásoknál 
egyértelműen látszik az erő-

södés, elsősorban az export-
teljesítmény és a nagyvállala-
ti dinamika húzza a szektort, 
de a kis- és középvállalkozá-
sok is kiveszik a részüket a 
növekedésből. – A gazdasági 
bővülés esetenként eléri a 10 
százalékot, de vannak olyan 
területek, mint például a jár-

műipar, ahol 15-16 százalé-
kos ez a mutató – emelte ki a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Kereskedelmi és Iparka-
mara elnöke.

Az idegenforgalmi mu-
tatók is egyre jobbak, jelen-
tősen meghaladják a 2017, 
2018-as adatokat. A keres-
kedelmi forgalom és a szol-
gáltatási szektor is bővült. 
– Úgy látom, hogy a megye 
gazdasági teljesítménye a 
4-5 százalékos GDP-bővü-
lést idén is hozni fogja, ezzel 
tovább erősödhetnek a me-
gyében található gazdasági 
csomópontok – hangoztatta.

A kkv-szektor a kamara mé-
rései szerint termelékenység-
ben, hatékonyságban közelített 
a nagyvállalatihoz – ez megint 
egy rég nem látott jelenség Bi-
hall Tamás elmondása szerint. 
– Nem nyílik tehát az olló a két 
szegmens között, sőt bizonyos 
mértékben a kkv-szektor is fel-
zárkózik ahhoz az exporttelje-
sítményhez, amit a nagyválla-
lataink mutatnak – emelte ki.

Az elnök felhívta végül 
a figyelmet az Ipar 4.0-ban 
is lefektetett célokra: az in-
formatikai fejlesztések fon-
tosságára például, amit a 
kamara is támogat. Ahogy 
képzéseikkel abban is segíte-
nek, hogy az olyan új kihívá-
sokra, mint a digitalizáció, új 
menedzsment-módszerek, 
alkalmazkodni tudjanak a 
cégek vezetői, munkatársai.

Jövő szeptembertől atom-
erőművi üzemeltetési szak-
mérnök továbbképzésben 
vehet részt tíz hallgató a 
Miskolci Egyetemen. 

A Paks II. Atomerőmű Zrt. 
hallgatónként félmillió fo-
rint támogatást nyújt. Ezzel 
jelentősen csökkenthető a 
jelentkezők tandíja. Erről tá-
mogatási szerződést írták alá 
a Miskolci Egyetemen.

A Paks II. az ország egyik 
legnagyobb beruházása, ahol 
nagyon fontos a magasan 
képzett munkaerő, ezért is 
alakították meg a Paks 2. Aka-
démiát, amely színvonalas 
képzést kínál a hallgatóknak.

- Nem szabad azt hinni, 
hogy itt speciálisan atom-
erőmű-energetikai mérnö-
kök kellenek, hanem olyan 
mérnökök kellenek, akik az 
építés minden területét ural-
ni tudják. Gépészmérnökök, 
anyagvizsgálattal foglalko-
zó mérnökök, informatikus 
mérnökök, villamosmérnö-

kök építészek és így tovább – 
nyilatkozta  Lenkei István, a 
Paks II. Zrt. vezérigazgatója.

A képzési programban 
hat egyetem, köztük a mis-
kolci vesz részt. A tananya-
got is közösen dolgozták ki. 
A mérnökhallgatóknak a je-
lentkezéskor bizonyos felté-
telekkel már rendelkezniük 
kell.

A Miskolci Egyetem szá-
mára fontos minden együtt-
működési megállapodás, az 
pedig, hogy a nemzetgazda-
ság meghatározó cége jön el 
a Miskolci Egyetemre min-
dent elmond  az intézmény 
rektora szerint. - A Miskol-
ci Egyetem számára egy új 
kutatási terület nyílik meg 
és ezzel egy új oktatási lehe-
tőség a végzett mérnökhall-
gatók számára – nyilatkozta  
Torma András, a  Miskolci 
Egyetem rektora.

Az atomerőművi üzemel-
tetési szakmérnök szakirá-
nyú továbbképzés  szeptem-
bertől indul az egyetemen.
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KILENC GYÉMÁNT MISKOLCNAK 
Taroltunk az országos városmarketing versenyen

Miskolc a szolgáltató cégek  
számára is vonzó  

Helyi vállalkozások 
a gazdaságban

INDUL A PAKS 2 
AKADÉMIA



Újabb aszfaltréteget kapott 
a lyukói lejárónak nevezett 
terület. Deák Báros Mihály 
képviselői alapjából támo-
gatta az út harmadik szaka-
szának aszfaltozását.

Rengeteg bejelentést kapott 
Deák Bárdos Mihály önkor-
mányzati képviselő, a legtöbben 
azzal keresték meg, hogy gyak-
ran járhatatlan ez az útszakasz, 
nem lehetett száraz lábbal el-
jutni a buszmegállóig vagy az 

iskolába. Az autók pedig egy-
re nagyobb gödröket vájtak ki 
a zúzalékos útból. - 2016-ban 
kezdődtek el a munkák – nyi-
latkozta Deák Bárdos Mihály 
önkormányzati képviselő. Az 
elmúlt héten pedig befejező-
dött a beruházás harmadik sza-
kasza is: egy több mint száz mé-
ter hosszúságú részt töltöttek 
fel zúzalékkal és erre került rá 
ötszáz négyzetméternyi aszfalt. 
A beruházás megközelítőleg 5 
millió forintba került.

Három és félmillió forint-
ból új aszfaltburkolatot 
kapott a Pallós utca egy 
szakasza. Az útfelújítást a 
terület két önkormányzati 
képviselője, Kiss János és 
Kovácsné Budai Mária kö-
zösen finanszírozta.

Folytatódtak az aszfaltozási 
munkák a körzetben, a Pallós 
utcának erre a kátyús szaka-
szára már ráfért a felújítás. 
Előkészítve a terepet, a koráb-
bi burkolatot a szakemberek 

felmarták és kiemelték az ak-
nafedeleket is.

Kovácsné Budai Mária ki-
emelte: nagyon fontos volt, 
hogy újraépítsék az útsza-
kaszt, mivel az a lakótelep épí-
tésekor készült, igen rossz álla-
potban volt már. Ráadásul két 
intézmény, egy óvoda és egy 
bölcsőde is van az utcában, 
ahová sokan autóval hordják a 
gyermeküket. Ők és a lakók is 
kérték az aszfalt rendbetételét.

Az útszakasz felújítása 3,5 
millió forintba került, de to-

vább folytatódik a munka. Kiss 
János önkormányzati képvise-
lő, alpolgármester ismertette: 
ez csak az első ütem volt, ha-
marosan folytatják, hiszen itt 
egy nagyobb útfelületet kell 
majd megújítani. – Úgy dön-

töttünk, két szakaszban végez-
zük el a felújítást, hogy a la-
kók minél előbb élvezhessék az 
aszfaltozás előnyeit – mondta 
a politikus, hozzátéve: a kör-
zetben várhatóan egy-két hét 
múlva folytatódik az útfelújítás.

Az ország legjobbjai ültek 
volán mögé Miskolcon. A 
közösségi közlekedési jár-
művezetők versenyét 22. al-
kalommal rendezték meg. 

Az idei megmérettetésre 46 
csapat nevezett be, köztük négy 
MVK-s páros. A járművezetők 
országos versenye fontos ese-
mény a közlekedési társaságok 
életében. A versennyel a közleke-
dési társaságok és a járműveze-
tők sokat tesznek a közlekedés- 
és utasbiztonság javulásáért. A 
viadalon a sofőrök ugyanis so-
kat tanulnak egymástól.

A találkozó jó alkalom arra, 
hogy népszerűsítse a járműve-
zetői hivatást, ami nem könnyű, 
viszont érdekes és felelősségteljes 
munka. Idén a versenyt a miskol-
ci közlekedési vállalat a nagykö-
zönség számára is nyilvánossá 
tette, azért, hogy ezt a szép hiva-
tást minél szélesebb körben meg-
ismerjék az érdeklődők.

Az országos megméretteté-
sen megjelent járművezetők 

minden szempontból a szak-
ma csúcsát képviselik, ezért az 
MVK Zrt. bízik benne, hogy 
a versenyzők, a résztvevők és 
a látogatók szép élményekkel, 
hasznos tapasztalatokkal tá-
voztak Miskolcról.

Május 23-án a trolibuszveze-
tők gyakorlati versenyét a BKV 
Zrt. Zách utcai trolibusz telep-
helyén megtartották, az elmé-
leti versenyre – minden kate-
góriában – pedig május 31-én, 
Miskolcon került sor, ahogy a 
villamos és autóbusz gyakorla-
ti versenyekre is.

Demeter Péter, az MVK Zrt. 
vezérigazgatója kifejtette: a he-
lyi közösségi közlekedési esz-
közöket 2,5 milliárd utas vet-
te igénybe, az elmúlt évben. 
– Ahhoz, hogy ez balesetmen-
tes legyen, kiváló és felkészült 

szakemberekre van szükség: ez 
a verseny is erről szól – fogal-
mazott. 

Juhász János üzemgazdálko-
dási és szolgáltatási igazgató 
szerint a versenyen résztvevő 

járművezetők a szakma csú-
csát képviselik. – Három hely-
színen, két autóbuszos pályán, 
illetve egy villamosos pályán 
zajlottak a gyakorlati verse-
nyek – részletezte.
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Lovas polgárőröknek tar-
tottak kiképzést Miskol-
con. Extrém szituációk-
ra készítették fel őket. A 
nyolc éve működő lovas 
tagozatnak köszönhetően 
jelentősen csökkent példá-
ul a falopások száma. 

A háromnapos kiképzés 
után a lovasok a miskolci 
rendészeknek is besegítenek 
majd. Az országban csak-
nem ezer lovas polgárőr tel-
jesít szolgálatot. A lovas ta-
gozat nyolc éve működik és 
ma már több mint kétszáz 
településen, ezren teljesíte-
nek szolgálatot lóháton.

– A lovasok olyan terü-
letekre is ki tudnak menni, 
ahová gépkocsival, esetleg 
gyalogosan nem tudnak el-
jutni a polgárőrök. Jelentős 
szerepet játszanak a külte-
rületek biztonságának meg-
őrzésében – nyilatkozta 

Csóra György, az Országos 
Polgárőr Szövetség általános 
elnökhelyettese.

Miskolcon mostantól nem 
csak a rendőrökkel, de a vá-
rosi rendészekkel is együtt 
dolgoznak majd a lovas pol-
gárőrök. - A későbbiekben 
lesz lehetőségünk együtt 
szolgálatot teljesíteni. A Mis-
kolci Önkormányzati Ren-
dészet mezőőr munkatársai 
és a Polgári Lovas Tagozat 
munkatársai együtt fognak 
tudni járőrözni Miskolc kül-
területein, lóháton termé-
szetesen – nyilatkozta Ko-
vács László Csaba, a Miskolci 
Önkormányzati Rendészeti 
igazgatója.

Csak tavaly kilencvennégy 
ezer órányi szolgálatot telje-
sítettek a lovas polgárőrök. 
Ennek köszönhetően a falo-
pásokat és a mezőgazdasági 
bűncselekményeket is sikerült 
jelentősen visszaszorítani.

Miskolciak az ország legjobb 
járművezetői között!

Aszfaltozás 
Lyukóvölgyben

Lovas polgárőrök is 
segítik a rendészek 
munkáját

AUTÓBUSZ KATEGÓRIA:
•  I. helyezett: az MVK Zrt. járművezetői: Borsos István és 

Gara Csaba
•  II. helyezett: a BKV Zrt. járművezetői: Haibach János és Sze-

beni Attila
•  III. helyezett: a BKV Zrt. járművezetői: Szakács Péter és Var-

ga Zoltán

VILLAMOS KATEGÓRIA:
•  I. helyezett: a DKV Zrt. járművezetői: Orlik Balázs és Gom-

bos Pál
•  II. helyezett: a Szegedi Közlekedési Kft. járművezetői: Hajnal 

Zoltán és Garamvölgyi István Péter
•  III. helyezett: az MVK Zrt. járművezetői: Simon Gábor és 

Csík Dániel

2019-ben először egyéni díjakat is kihirdettek
•  Magyarország legjobb autóbuszvezetője: MVK Zrt. járműve-

zetője: Gara Csaba,
•  Magyarország legjobb villamosvezetője: a Szegedi Közleke-

dési Kft. járművezetője: Garamvölgyi István Péter
•  Magyarország legjobb trolibuszvezetője: a DKV Zrt. jármű-

vezetője: Zsákai István
•  Miskolc legjobb autóbuszvezetője: Gara Csaba
•  Miskolc legjobb villamosvezetője: Simon Gábor

Szomszédünnepre és köz-
biztonsági napra várták a 
családokat a Győri kapu-
ban, a József utcai sportpá-
lyán. A rendezvénnyel még 
erősebbre kívánták fonni a 
helyi közösségek, baráti tár-
saságok közötti szálakat.

A jó szomszédünnepek re-
mek alkalmak a találkozá-
sokra, beszélgetésekre, arra, 
hogy egymást jobban megis-
merjük. De nem lenne csalá-
di a program, ha a szervezők 
nem gondoltak volna a gyer-
mekekre. Természetesen nem 
feledkeztek meg róluk sem: 
ugrálóvárakkal, madarásszal, 
kutya- és lovasbemutatókkal, 
járműparkkal és játszóházak-
kal kedveskedtek nekik.

A szervezők részéről 
 Lichtenstein Raymond, az 

Esély és Részvétel Közhasz-
nú Egyesület (ERKE) mun-
katársa, a Kapuzörgetők 
szakmai vezetője elmondta, 
igyekeznek mindenkit meg-
nyerni annak a nemes cél-
nak, hogy maguk is vegyék 
ki a részüket egy-egy prog-
ram megszervezéséből.

Hollósy András önkor-
mányzati képviselő kiemel-
te, fontosnak érzik, hogy a 
Győri kapuban egy olyan 
programot szervezzenek, 
már a következő évekre is 
előre tekintve, ami összekö-
ti a családokat, baráti társa-
ságokat. – Nagy Ákos képvi-
selőtársammal éreztük azt, 
hogy egy olyan, egész éves 
programsorozatot tervez-
zünk meg, ami összehozza 
a városrészben élőket – han-
goztatta.

Hétmillió forintos fejlesz-
tés az Aulich és a Dankó 
Pista utcában, valamint a 
Testvérvárosok útján.

Új aszfaltot kapott egy jár-
daszakasz az Aulich 20. és 26. 
szám között. Fenyvesi István, 
egy itt élő lakó fordult Eperje-
si Erika önkormányzati kép-
viselőhöz segítségért, aki szí-
vesen támogatta az ügyet.

– Itt egy járdaszakasz új-
raaszfaltozásához adtam 
1,4 millió forintot képvise-
lői alapomból. A kérés már 
korábban felvetődött, idén 
azonban el is készültünk vele 
– nyilatkozott a politikus.

A Dankó Pista utcában, a 
Mindszenti temető melletti 
gyeprácsos parkolók is meg-

újultak. Az itteni beruházás 
összege 4,4 millió forint volt. 
Ugyanebben az utcában ki-
javították a járdaszegélyt és 
akadálymentesítették azt, öt-
százezer forintból. 

Ugyanilyen munkát vé-
geztek a Testvérvárosok útja 
22. szám előtt is, hatszázöt-
venezerből.

Szomszédünnep  
a Győri kapuban

Nyitott kapukat zörgetnekKözös finanszírozásban újult meg  
a burkolat

Új járdák és parkolók



Új és klasszikus operai élmé-
nyeket egyaránt kínál idén is 
a Bartók Plusz Operafeszti-
vál. Bemutatók, operaáriák, 
beavató előadások várják a 
kortárs és a klasszikus mű-
vek szerelmeseit június 14-e 
és 23-a között. 

Az idei fesztivál legnagyobb 
szenzációjának Eötvös Péter 
az „Aranysárkány” című ope-
rájának magyarországi bemu-
tatója ígérkezik. A témájában 
napjaink Európájának problé-
máit boncolgató „szociooperát” 
Frankfurt után először Miskol-
con láthatja a magyar közönség.

A klasszikus operai hagyo-
mányokat idéző mű nyerte a 
Bartók Plusz operaíró verse-
nyét 2018-ban, a Nora. Albin 
Fries osztrák zeneszerző darab-
ja a fesztivál színpadán mutat-
kozik be a nagyközönség előtt. 

Az „Operát mindenkinek!” 
jegyében készülő ezrek operá-
ja programban egy közkedvelt 
Mascagni-darab, a Paraszt-
becsület kerül a figyelem kö-
zéppontjába. A beavató előa-

dás utáni premier különleges 
szabadtéri helyszíne a mis-
kolci Kálvária domb. Egy má-
sik Mascagni-művet, az Irist 
a Miskolci Nemzeti Színház 

Nagyszínházában láthatják 
majd a plzeni Josef Kajetán Tyl 
Színház vendégjátékában.

A kiemelt koncertprogram-
ban két gálahangverseny is 
szerepel. A Bartók Plusz nyi-
tónapi operagáláján Pucci-
ni, Sosztakovics, Korngold és 
Finzi muzsikájáé a főszerep, 
míg a zárógála 3 tenor kon-
certjén Verdi, Puccini, Gou-
nod, Csajkovszkij és Strauss 
klasszikus operáinak legszebb 
áriáival igyekeznek a szólis-

ták egymással versengve meg-
nyerni a hallgatóság szívét.

A kísérőprogramok sokszínű-
ek lesznek idén is. Az idei egyik 
újdonság lesz, hogy a Szent Ist-
ván téri színpadon teljes ope-
ra-előadások is szerepelnek 
majd. Az OperaBár pódiumán 
naponta hangulatos jazz- és 
könnyűzenei koncertek lesznek. 
A hozzá kapcsolódó FesztiWi-
ne teraszon pedig fiatal kézmű-
ves borászatok, családi pincésze-
tek kínálják boraikat. A fesztivál 
csatlakozott egy országos prog-
ramhoz, a kórusok éjszakájához 
21-én, szombaton. Aznap este, 
az ezrek operája után a belvá-
rosban sétálók meghallgathatják 
a csaknem százfős fesztiválkó-
rus koncertjeit. Idén is lesz Lé-
gyott. A Spanyolnátha irodalmi 
folyóirat és az operafesztivál ti-
zenkilencedik éve rendezi meg 
közösen ezt a művészeti rande-
vút, aminek a Színészmúzeum 
ad otthont. A fesztivál idén is a 
Nyitóparádéval kezdődik, ami a 
Hősök teréről indul 14-én, pén-
teken este 6 órakor és a Szent Ist-
ván térre érkezik. 

Több mint száznegyven-
ezer néző, pozitív nézői 
és szakmai visszajelzések, 
fesztiválmeghívások – így 
foglalható össze a Miskol-
ci Nemzeti Színház 195. 
évada. 

Az idei évad sikerét a szá-
mok is mutatják: május 5-től 
már 3400 bérletet váltottak 
(762-vel többet, mint az elő-
ző évad azonos időszakában). 

A 2018-2019-es évadban ösz-
szesen 557 előadást tartottak 
a teátrumban, ebből közel 80 
tantermi előadás volt. 

– A miskolci teátrum a ré-
gió kulturális zászlóshajó-
ja; több „színházat’ is egye-
sít a miénk: kínálunk operát, 
művész előadásokat, balettet, 
musicalt, operettet. Ez nálunk 
mind egy színházban egye-
sül és ahogy az elmúlt évek-
ben, úgy ezután is igyekszünk 

a sokszínűség jegyében mű-
ködni és minden társadalmi 
réteget és korosztályt elérni 
művészeink tiszteletteljes és 
alázatos munkája révén, me-
lyet ezúton is nagyon köszö-
nök – mondta Béres Attila 
igazgató.

Nagy Réka, a miskolci ön-
kormányzat kulturális, mar-
keting és kommunikációs 
főosztályvezetője úgy fogal-
mazott, az országos díjak és 

elismerések a színház mun-
káját minősítik. – A város-
vezetés részéről az üzenet 
egyszerű: Miskolc rendkívül 
büszke a színházára, hiszen a 
színház elismertsége a város 
elismertségét is segíti – hang-
súlyozta.

Számos díjat átadtak az 
évadzárón. Kalászdi András 
gondnokságvezető, aki im-
már 48 éve tagja a teátrum-
nak, a Miskolci Nemzeti 
Színház örökös tagja lett. Az 
évad művészeit a színház dol-
gozói választották ki ebben az 
évben. A kollégák elismeré-
sét most Harsányi Attila érde-
melte ki. 

Máhr Ági színművésznőt 
és Szegedi Dezső színművészt 

is díjazták, az évad legjobb 
énekkari művésze Osváth 
Tibor lett, a zenekaré pedig 
Barba Péter. Az évad legjobb 
balettművésze idén Dragos 
Dániel. Az év színészének l 
Gáspár Tibort választották 
meg, az Ünnep pedig az évad 
előadása címet érdemelte ki. 
Az elmúlt évek hagyományát 
követve a Művészeti Tanács is 
díjazza a színházi dolgozókat. 
Ebben az évadban Guzi Eme-
se művészeti titkár vehette át 
a kitüntetést. A két éve ala-
pított Spiritus-díjat – ame-
lyet a színház vezetősége ítél 
oda egy kiemelkedő munkát 
végző munkatársnak – idén 
Csontos Nándorné könyvelő 
érdemelte ki.
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Magyarország egyik legka-
rizmatikusabb énekesnője, 
a „kishegyesi díva” szóra-
koztatja a Fonó közönsé-
gét, a Lovagi Tornák Terén 
szombaton este . Rúzsa 
Magdival a miskolci kon-
certje előtt beszélgettünk. 

Abszolút jól sikerült eddig 
minden miskolci koncer-
tem, mindig nagyon lelkes 
a közönség, úgyhogy na-
gyon várjuk már a hétvégét, 
és idén egy teljesen új reper-
toárral fogunk visszatérni – 
idézte fel miskolci emlékeit 
az énekesnő.

– Miután megjelent az új 
lemezem, elindult az Adu-
ász turném. Egész nyáron 
ezt a műsort visszük végig az 
országon, ami természete-
sen tele van újdonságokkal, 
így én is kíváncsian várom 
a szombatot – hangsúlyoz-
ta Rúzsa Magdi, hozzátéve: 
amiatt is várja a miskolci 

koncertet, mert ilyenkor azt 
is figyeli, hányan ismerik az 
új lemezt.

Mint mondta, azt szereti a 
legjobban, amikor a közön-
ség is énekel, „a miskolciak 
pedig mindig nagyon han-
gosak”. – Úgyhogy nagyon 
várom és ugyanazzal a len-
dülettel vágunk bele, mint 
eddig – mondta. 

– Abszolút ide illesz a Lo-
vagi Tornák Terére.

R.M.: Köszönöm szépen, 
igyekszem. Ezt csak miattatok 
csinálom, igazából (nevet).

– Ha egy mondatot mond-
hatnál a miskolciaknak, hogy 

miért jöjjenek ki szombaton a 
Fonóra, mi lenne az?

R.M.: Mert nálunk mindig 
lehet nagyon jókat táncol-
ni és nagyon jókat énekel-
ni. Hozom az összes slágert, 
amit már ismernek és azokat 
is, amiket még nem ismer-
nek, de mostantól szeretni 
fognak. 

Vasárnap érkezik, a ta-
valy 15. életévét betöltött 
zenekar a Lovagi Tornák 
Terére, így átütő szövegek-
ből, fülbemászó dallamok-
ból és színpadi energiából 
ezen az estén sem lesz hi-
ány. A vasárnapi koncert-
re hangolódva, Jimmy-vel 
beszélgettünk.

– Évente egyszer, maxi-
mum kétszer fordulunk meg 
Miskolcon, viszont mindig 
nagyon szeretünk ide jön-
ni, mindig nagyon jó itt a 
hangulat. A Lovagi Tornák 
Terén még nem voltunk, de 
képeket már láttunk róla és 
nagyon várjuk a koncertet – 
nyilatkozta Jimmy.

A szabadtéri fellépéseknek 
is és a kluboknak is megvan 
a maga varázsa – mondta. 
Már egyszer, vagy talán két-
szer játszottunk a Diósgyőri 
várban, de a Lovagi Tornák 
Terén még nem. Amikor 

ilyen helyen játszik az em-
ber, mint a vasárnapi, eleve a 
hangulat olyan, hogy ha még 
nincs is feltéve semmilyen 
díszlet, akkor is elájul az em-
ber tőle, hogy „ilyen van?”. 
Tehát egy teljesen más kö-
zeg, mint egy sportcsarnok, 
vagy egy klub – fogalmazott. 

– Hogy mit szeretünk iga-
zán? Szeretjük a fesztiválos 
nagyszínpadokat, és hál’ Is-
tennek van is belőle bőven a 
számunkra. 

„Azért jöjjenek el egy 
Kowalsky meg a Vega kon-
certre, mert rengeteg család 
jár ide, tehát több generációs 
programként tekinthető egy 
ilyen buli, illetve a tavalyihoz 
képest egy teljesen más mű-
sorral, látvánnyal érkezünk. 
Úgyhogy már csak ezért is 
érdemes kijönni, illetve az 
átlagostól hosszabb koncer-
tet fogunk adni.” – csalogat-
ta a miskolciakat a vasárnapi 
koncertre Jimmy.

PÉNTEKEN KEZDŐDIK  
A BARTÓK PLUSZ!

Szombati Fonó: 
Rúzsa Magdi

Pünkösdvasárnap a 
Fonóban Kowalsky

Évadot zárt a Miskolci Nemzeti Színház



Második alkalommal képviselte a miskolci gasztronómia íz-
világát az Avalon Ristorante a Nemzeti Regattán. Idén is két 
versenyszámban indult, és idén is (!) kétszer állhatott dobo-
góra a Nemzeti Regatta gasztroversenyén.

Hatalmas sikert aratott a hét-
végén az idén negyedik alka-
lommal megrendezett Nemzeti 
Regatta – Magyarország Tele-
püléseinek Vitorlás Fesztiválja, 
amit a Balatoni Hajózási Zrt. 
(BAHART) és szervezőtársai 
rendeztek meg. Az ország kü-
lönböző pontjairól 50 település 
16 megyéből mutatkozott be a 
nagyközönségnek, és mérette 
meg magát vitorlás versenyen, 
sárkányhajó futamokon, a Tele-
pülési Ízek Utcájában főzőver-
senyen, standszépségversenyen 
és a nagyszínpadon hazai pro-
dukciójával. Mindemellett kon-
certek és rengeteg program vár-
ta az idelátogatókat.

Megismerkedhettek a kiláto-
gatók a sátorpavilonokban a ki-

települő 50 településsel, így szin-
te az egész ország ízvilágát végig 
kóstolhatták a két nap alatt.

A kétnapos fesztivál közép-
pontjában nem csupán a vi-
torlás verseny és a sárkányha-
jó futamok álltak: nagy sikert 
aratott a közönség körében a 
Települési Ízek Utcája, ahol a 
települési csapatok megcsil-
logtathatták gasztrotudásukat 
is. Az 50-ből 36 település 3 féle 
szempont alapján próbálta a 
legfinomabb ízeket megalkot-
ni a verseny alatt. Ügyelni kel-
lett a tálalásra és az ízvilágra, 
illetve a profi zsűritagok össz-
benyomása is szerepet játszott 
a végeredmény alakulásában. 

A miskolci csapat ízvilágát 
az Avalon Park étterme testesí-

tette meg. „Miskolcot képvisel-
ni mindig öröm számunkra” – 
nyilatkozta lapunknak Bajusz 
Gergely, az Avalon Park gaszt-
ronómiai igazgatója. 

Mint mondta, bízik benne, 
hogy a miskolci csapat kiemel-
kedő vitorlás eredményéhez a 
finom ételek is hozzájárultak. 
– Az önkormányzat csapatá-
nak külön főztünk bogrács-
ban, amit én készítettem el, 
hogy addig a séfek készülhes-
senek a versenyre – mondta. 
Olasz babgulyást és tárkonyos 
szarvasragulevest készített a 
csapatnak, akik a vitorlás ver-
senyben 10. helyezést értek el, 
az 50 induló közül. 

Mivel semmilyen versenyki-
írás nem volt az ételekkel kap-
csolatban, így a helyi alapanya-
gokra helyezte a hangsúlyt 
Szepesi Gábor és Albók Gyula: 
gesztelyi mangalicából készült 
ételt tálaltak fel szombaton, va-

sárnap pedig bükki szarvast 
készítettek.

– Szombaton többfélekép-
pen készítették el a séfek a 

mangalicát: rántott manga-
lica csontos karajt, grillezett 
mangalica szüzet, valamint 
egy füstölt és szárazon érlelt 
mangalica szüzet tálaltak, ami-
hez spárgát és epret készítettek 
– részletezte a gasztronómiai 
igazgató. Hozzátette: a spárgát 
rántották és grillezték, az eper-
ből pedig krém és epermag zsü 
készült, amihez a séfek körül-
belül egy napon keresztül ma-
gozták az epret. Az Avalontól 
megszokott kifinomult eleg-
ancia a tálalásnál is megjelent, 
amivel elkápráztatták a zsűri-
tagokat. 

A „Nyári ködben megbújó 
bükki szarvas az erdő kincse-
ivel” fogással az Avalon Risto-

rante kiérdemelte a legszebb 
étel nevének járó címet, leg-
alábbis a zsűri így emleget-
te ezt a fogást. – A szarvast a 
Bükkből vittük, de a bodzát 
frissen szedték vasárnap reg-
gel a séfek a Balatonnál – árul-
ta el a kulisszatitkokat az igaz-
gató. Vadcseresznyés mártás 
készült a szarvashoz, amihez 
rántott bodzavirágot adtak, a 
köret csicsókával és vargánya-
gomba-krémmel töltött nud-
li volt. Mindezek mellé pedig 
vargányát grilleztek, amit pén-
tek reggel szedtek, Kácson. – A 
szarvast egy bükki fakéregben 
kínálták, amihez Bükkben sze-
dett falevelet és ehető virágot 
tálaltak.
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„Miskolcot képviselni mindig öröm számunkra”
 Idén is kétszer állt dobogóra az Avalon a Regattán

Vasárnapi főzőverseny 
dobogós eredmények:
I. helyezett: Nyim – Ugron 
Uram kedvence
II. helyezett: Miskolc – 
Nyári ködben megbújó 
bükki szarvas az erdő 
kincseivel
III. helyezett: Nagyszokoly - 
Pörkölt, fánk, malacsült.

Szombati főzőverseny dobogós eredmények:
I. helyezett: Csopak – Házi hagymás cipóban sült csülök zöldfű-
szeres dresszinggel
II. helyezett: Orfű – Husztóti paradicsomleves, medvehagymás 
süllőpofával, szárított vargányás kovászos kenyérrel az orfűi 
Malomból. Zöldfűszeres kéregben sült vaddisznószűz, Novák 
sajtos tarhonyarizottóval, spenóttextúrákkal.
III. helyezett: Miskolc – Gesztelyi mangalicakóstoló, ahogy még 
nem kóstoltad.
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Útlezárásokra, forgalomkorlátozásokra és elterelésekre kell 
számítaniuk a miskolci autósoknak június 13-án, 8 és 22 óra 
között a Tour de Hongrie kerékpárverseny ideje alatt.

A korlátozások érintik a kö-
zösségi közlekedést is. Lesznek 
olyan útszakaszok, amelye-
ket akár 90 perce is lezárhat-
nak. Kiemelten érintett terü-
let a Dél-Kilián és Tatárdomb, 
valamint Berekalja és Fel-
ső-Majláth egyes részei, ezek 
a városrészek nem lesznek 
megközelíthetők személygép-
járművel és autóbusszal sem a 
verseny ideje alatt.

A Tour de Hongrie nemzetkö-
zi kerékpárverseny június 13-án, 
csütörtök délután 15:45 és 18:00 
óra között érkezik Miskolcra, a 
versenyzők a várost átszelve ér-
keznek majd a Szent István téren 
felállított célvonalhoz.

A mezőny elhaladásáig a ren-
dőrség az érintett utcákat le-
zárja. A forgalmi változások az 
MVK Zrt. alábbi autóbuszvona-
lain érintik a járatok közlekedési 
menetidejét: 1; 5; 9; 14; 15; 19; 21; 
21B; 28; 29, 34; 35; 38; 43; 44; 53; 
54; 68; 69; Auchan1; ZOO.

08:00-22:00 között lezárás-
ra kerül a Rácz György utca, az 
Uitz Béla utca, a Kálvin utca, a 
Hunyadi utca a Dayka Gábor 
utca és Városház tér között. 

Az útlezárások tervezett 
időpontjai:

• 15:50-16:30 – 2505 számú 
Egri országút (megyehatár – 
Hollóstető közötti szakasz)

• 15:45-17:45 – Vadas Jenő sé-
tány, Hegyalja út, Árpád utca, 
Kökény utca, Bartók Béla utca, 
Tokaji Ferenc utca, Ferenci Sán-
dor utca, Szervezet utca, Muhi 
utca, Gózon Lajos utca, 2505 
számú Egri út (Hollóstető – Lil-
lafüred – Miskolc, Hegyalja út 
között, teljes szakaszon, mind-
két irányban)

• 16:00-17:10 – Mexikóvölgy 
utca, a 2519 sz. út végig, Bükk-
szentkereszt belterületén: Petőfi 
út, Kossuth utca, 

• 17:10-18:00 – Gózon Lajos 
utca, Vasgyári út, Kiss Ernő utca, 
Geró János utca, Petőfi Sándor 
utca, Rácz György utca, Megy-
gyesalja utca, Papszer Kálvin Já-
nos utca, Papszer utca, Szemere 
Bertalan utca, Uitz Béla utca.

Terelt útvonalon  
közlekedő autóbuszok

14-es autóbusz: Várhatóan 
17:10-18:00 között a Szemere utca 
lezárása miatt a Repülőtér/Bosch 
irányába közlekedő 14-es autó-
buszok nem érintik a Villany-
rendőr megállóhelyet, helyette a 
Vörösmarty utcán és a Centrum 
megállóhelyen állnak meg.

21-es autóbusz: A Tiszai pálya-
udvarról 08:00-22:00 között in-
duló 21-es autóbuszok az eredeti-
től eltérő útvonalon közlekednek. 
A Kandó Kálmán utca irányá-
ba nem érintik az Erzsébet tér 

megállót, helyette a Szemere-kert 
megállóhelyen állnak meg. 

08:00-22:00 között a Tiszai 
pályaudvar irányába az alábbi 
megállóhelyeken vehetők igény-
be a 21-es autóbuszok: a Nagy-
váthy utca helyett az Avasalja 
megállóhelyen, a Teleki utca he-
lyett a 38-as autóbusz Malom-
szög utca végállomásán, az Er-
zsébet tér helyett a Szemere-kert 
megállóhelyen, ezután Hősök 
tere, Villanyrendőr, Vörösmar-
ty Mihály utca, a megállóhelyei 
és útvonala a Vörösmarty város-
résztől változatlanok.

17:10 és 18:00 között, amikor a 
Kiss Ernő utcát lezárják, további 
változások lépnek életbe a 21-es 
autóbusz közlekedésében:

A járat ebben az időben nem 
érinti az alábbi a megállóhelye-
ket: Kenyérgyár, Tatárdomb, 
Bolyai Farkas utca, Vasgyári te-
mető, Vasgyár, Kiss Ernő utca, 
Tímár malom utca, Üveggyár, 
Szövő utca, Damjanich utca, 
Avasalja, Nagyváthy utca, Sze-
mere utca.

A 21-es útvonala és meg-
állóhelyei az alábbiak szerint 
változnak: a Tiszai pályaud-
var – Vörösmarty utca között a 
megállóhelyei változatlanok, Vö-
rösmarty utca, Centrum, Szeme-
re-kert megállóhely, az 1-es autó-
busz megállóhelyein áll meg az 
Aba utca, ezután a villamosmeg-
állókban áll meg a Balázs Győ-
ző tér és az Újgyőri piac között, 
1-es autóbusz megállóhelyein áll 
meg: Bulgárföld, a Könyves K. 

utca megállóhelyet csak a Tiszai 
pályaudvar felé érinti a 21-es, az 
Irinyi J. utca és Kandó K. utca 
megállóhelyei változatlanok. A 
Lidl áruházat ebben az időszak-
ban a 21-es autóbusz nem érinti.

21B-s autóbusz: 08:00-22:00 
között a Szondi György utca irá-
nyába az alábbi megállóhelyeken 
állnak meg a 21B-s autóbuszok: 
a Geró János utca megállóhelyet 
nem érinti a járat, a Nagyváthy 
utca helyett az Avasalja megál-
lóhelyen, a Teleki utca helyett a 
38-as autóbusz Malomszög utca 
végállomásán, az Erzsébet tér 
helyett a Szemere-kert megál-
lóhelyen vehető igénybe a járat, 
ezt követően a Hősök tere, Vil-
lanyrendőr, Vörösmarty Mihály 
utca, a megállóhelyei és útvonala 
a Vörösmarty városrésztől vál-
tozatlanok.

Várhatóan 17:10-18:00, amikor 
a Kiss Ernő utcát is lezárják, to-
vábbi változások lépnek életbe a 
21B-s autóbusz közlekedésében:

Nem érinti az alábbi megál-
lóhelyeket: Kenyérgyár, Tatár-
domb, Bolyai Farkas utca, Vas-
gyári temető, Vasgyár, Kiss Ernő 
utca, Tímár malom utca, Er-
nye bán utca, Wesselényi utca, 
Nagyváthy utca, Szemere utca.

A 21 B útvonala és megállóhe-
lyei az alábbiak szerint változik: a 
Tiszai pályaudvar – Vörösmarty 
utca között a megállóhelyei vál-
tozatlanok, Vörösmarty utca, 
Centrum, Szemere-kert megál-
lóhely, az 1-es autóbusz megálló-
helyein áll meg az Aba utca, ez-
után a villamosmegállókban áll 
meg a Balázs Győző tér és az Új-
győri piac között, 1-es autóbusz 
megállóhelyein áll meg: Bulgár-
föld, a Könyves K. utca megálló-
helyet csak a Tiszai pályaudvar 
felé érinti a 21-es, az Irinyi J. utca 
és Kandó K. utca megállóhelyei 
változatlanok.

14-es, 28-as, 34-es, 35-ös, 44-
es és Auchan 1-es autóbuszok: 
Várhatóan 17:10-18:00 között 
a 14-es, 28-as, 34-es, 35-ös, 44-
es és Auchan 1-es autóbuszok 
a Vörösmarty Mihály utcát (az 
OTP előtt) ideiglenesen érintik.

A Tour de Hongrie nem-
zetközi kerékpárverseny 
mezőnye 2019. június 13-án, 
csütörtök délután 15:45 és 
18:00 óra között, a várost 
átszelve érkezik Miskolcra, 
a Szent István téren felállí-
tott célvonalhoz. A mezőny 
elhaladásáig a rendőrség az 
érintett utcákat szakaszosan 
lezárja.

2019. június 13., 8:00-tól 
22:00 óráig lezárásra kerül:

• Rácz György utca (a Petőfi 
utcáról a belváros felé haladók 
a Dayka Gábor utcát tudják 
használni), 

• Uitz Béla utca, 
• Kálvin utca,
• a Papszer utca,
• Hunyadi utca, a Dayka 

Gábor utca és a Városház tér 
között.

További útlezárások idő-
pontja a kerékpárverseny 
szervezői szerint:

• 15:50-16:30 óra között a 
2505 számú egri országút me-
gyehatár – Hollóstető közötti 
szakasz;

• 15:45-17:45 óra között Va-
das Jenő sétány, Hegyalja út, 
az Árpád út Felső-Majláth 
végállomás és a Kökény utca 
között, a Kökény utca az Ár-
pád út és a Bartók Béla utca 
között, Bartók Béla utca, To-
kaji Ferenc utca, Ferenci Sán-
dor utca, Szervezet utca, Muhi 
utca, a 2505 számú egri út 
Hollóstető – Lillafüred – Mis-
kolc, Hegyalja út között, teljes 
szakaszon, mindkét irányban;

• 16:00-17:10 óra között Me-
xikóvölgy utca, a 2519 sz. út vé-
gig, Bükkszentkereszt belterü-
letén: Petőfi út, Kossuth utca;

• 17:10-18:00 óra között: Gó-
zon Lajos utca, Vasgyári út, 
Kiss Ernő utca, Geró János 
utca, Petőfi Sándor utca, Rácz 
György utca, Meggyesalja utca, 
Kálvin János utca, Papszer utca, 
Szemere Bertalan utca, Uitz 
Béla utca. Ebben az időszakban 
az Egyetem felől Diósgyőr irá-
nyába a Vargahegyi út a vasúti 
átjárónál kerül lezárásra.

A Tour de Hongrie szerve-
zői kérik a lakosság megérté-
sét és türelmét!

A kerékpárverseny miatt 
Miskolc több pontján is ne-
hézkessé válik a közlekedés, 
lesznek olyan utak, amit hosz-
szabb időre lezárnak majd, de 
a szervezők arra buzdítanak 
mindenkit, hogy közlekedő 
helyett szurkolóként vegyen 
részt ezen a rendkívül látvá-
nyos nemzetközi sportese-
ményen. Jó példát mutatnak 
ehhez a külföldi nagy kerék-
páros versenyek, ahol a pálya 
mellett izgul és szurkol a város 
nagy része.

A negyvenedik Tour de 
Hongrie amellett, hogy egyre 
fontosabb szereplője az euró-
pai kerékpáros körversenyek-

nek, országimázs esemény is: 
hat nap alatt bemutatja Ma-
gyarország legszebb tájait, 
épületeit, történelmi és turisz-
tikai célpontjait, köztük Mis-
kolcot és környékét. Tavaly a 
világ 195 országában volt lát-
ható televíziós összefoglaló a 
Magyar Kerékpáros Körver-
senyről, a szervezők azt ígérik, 
ez a szám idén nőni fog. En-
nek a nemzetközi visszhang-
nak szerves része Miskolc és 
környéke, csodás épített és 
természeti kincseivel. Sőt, az 
Eurosport képernyőjén már 
Tour de Hongrie élő közvetí-
téssel is találkozhatunk ebben 
az évben.

Tour de Hongrie: fontos információ autósoknak

ÚTLEZÁRÁSOK  
JÚNIUS 13-ÁN

A verseny ideje alatt a diósgyőri városrész megközelíté-
sét segíti majd, hogy lehetővé váik az Andor – Görögszőlő 
– Testvériség utak igénybevétele Diósgyőr irányába.

 14:00 és 18:00 óra között az egyébként a város felé 
egyirányú utcák fordított irányban egyirányúsításra ke-
rülnek, így létrejön egy alternatív útvonal a lezárás ideje 
alatt. A közlekedési táblákat letakarják és a változtatott 
irányú kereszteződéseknél jelzőőrök biztosítják majd a 
zavartalan közlekedést.

Tour de Hongrie –  
legyél szurkoló te is!



Évszakok és elemek címmel 
rendeztek hangversenyt a 
 selyemréti templomban. 

A Rotary Club Miskolci an-
gyalok hangversenyén a Mis-
kolci Szimfonikus Zenekar mu-
zsikált, egy jó ügyet támogatva. 
A koncerttel a Szimfónia prog-
ramban résztvevő, mélyszegény-

ségben élő, tehetséges fiatalokat 
támogatja az ország egyetlen 
női Rotary Clubja. A program-
ban fúvós, vonós és ütős hang-
szereken tanulnak meg játszani 
a gyerekek. A Szimfónia prog-
ramnak köszönhetően Magyar-
országon ezerötszáz perifériára 
szorult fiatal ismerheti meg a 
muzsikálás örömét. 

P Ü N KÖ S D I  G O N D O L AT O K
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Pünkösd a Szentlélek  
eljövetelének napja 

Pünkösd a karácsony és a húsvét ünne-
pével együtt a kereszténység legnagyobb 
ünnepei közé tartozik. Neve a „pentecos-
te” görög szóból 
származik, ami azt 
jelenti „ötvenedik”. 
Húsvéttól kezdve 
ötven nap telt el.

A Szentlélek a 
harmadik isteni 
Személy. Az, hogy 
az egyetlen Isten 
Szentháromság, Jé-
zustól tudjuk. Jézus 
mindent tudtára adott az apostoloknak, s ál-
taluk nekünk. Nem „hallgatta el” a Szenthá-
romság titkát csupán azért, mert ez misztéri-
um, hittitok, amit nehéz megérteni és felfogni.

Mit ad a Lélek annak, aki befogadja? Élővé, 
elevenné teszi. Messze több ez annál, amit a 
mai ember szeretne: élvezni az életet. A Szent-
lélek élhetővé, sőt boldoggá teszi az életnek 
azokat a pillanatait is, amelyek nem éppen él-
vezhetőek. A Szentlélek bátorságot, lendületet 
ad az embernek hívatása gyakorlásában. (Mi-
lyen sokan úgy gondolják, hogy serkentő ha-
tása csak a pénznek, a minél nagyobb összegű 
pénznek van.) A Szentlélek megvilágosítja az 
értelmét annak, aki befogadja. Az értelem pe-
dig csak az igazsággal tud betelni.

Egyszóval a Lélek az, ami éltet. Az ember-
ről azt tartjuk, hogy két princípiumból tevő-
dik össze: az ember test és lélek. A lélekről 
szívesen megfeledkezünk, mert – úgymond 
– nem látszik. Sok minden fontos dolog van 
az életünkben, ami nem látszik, elég csak a 
levegőre gondolnunk. Pünkösd ünnepe in-
dítson bennünket arra, hogy többet gondol-
junk a lelkünkre! A mai ember szívesen fog-
lalkozik a testével. A testépítés azonban mit 
sem ér a lelkünkkel való törődés nélkül.

BERKES LÁSZLÓ
RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNOS

Pünkösd a Létezés Csodája
Hogy kinek mit jelent a pünkösd, 

hosszasan lehetne sorolni: pünkösdi ró-
zsát, régi szép népszokást, a pünkösdi 
királyságot, Kodály Pünkösdölőjét, vagy 
Balassi Bálintnak 
a természet meg-
újulását, a virtust, 
a vitézséget és az 
erényt jelentet-
te az „áldott szép 
pünkösdnek gyö-
nyörű ideje”. 

Ha engem kér-
deznek, hogy ne-
kem mit jelent, azt 
válaszolom: mindent. A hitet, a remény-
séget, a szeretetet, az üdvösséget, a bol-
dog jövőt, a munka szeretetét. A Szent-
lélek adja meg nekünk az élet értelmét 
és célját. Nála nélkül üres az ember és a 
saját feje után menve tévutakra siklik az 
élete. 

De a Léleknek van ereje ahhoz, hogy 
megváltoztassa a gondolkodásunkat és 
„jó széllel” kedvező fordulatot vegyen 
életünk hajója. A pünkösdkor kiáradó 
Szentlélek isteni ajándékok sokaságával 
érkezett, amit karizmának nevezünk. És 
minden embernek van valamilyen kariz-
mája, kegyelmi ajándéka. Ennek felisme-
résében is a Szentlélek segít nekünk. 

Ő tanít meg bennünket arra, hogy hol 
van a helyünk és mi a feladatunk ebben 
a világban. Tegyük hozzá, hogy minden-
kinek más-más kegyelmi ajándéka van. 

Kérjük bátran a Szentlelket Istentől, 
és ő készséggel megadja nekünk. És a 
Szentségnek ez az új világa a létezés cso-
dáját fogja elhozni nekünk! Ilyen pün-
kösdi ünnepeket kívánok magunknak, 
mindnyájunknak, városunk egész kö-
zösségének.

SZABÓ SÁNDOR
REFORMÁTUS LELKIPÁSZTOR

Pünkösd a Szentlélek  
leszállása 

Jézus búcsúbeszédében azt mondta: 
„Még sok mondanivalóm volna, de nem 
vagytok hozzá elég erősek. Hanem amikor 
eljön az Igazság Lel-
ke, ő majd elvezet 
benneteket a teljes 
igazságra.” (Jn 16, 
12-13.) Miért nem 
mond el mindent 
a Mester a tanítvá-
nyoknak? Nincs rá 
idő? Nem elég oko-
sak? Szó sincs róla! 
Nem elég erősek. 
Még! De húsvét után minden megváltozik. 
Eljön a Szentlélek, aki nem új tanítást hoz, 
hanem pontosítja a tanítványok elképzelé-
sét Istenről, Jézusról, feladatukról. A Szent-
lélek a helyreigazítás, a pontosítás, az egyre 
teljesebbé váló megértés lelke is!

Pünkösdi imádságunkban a „Mennyei Ki-
rály” előtt térdelünk le. Jézust földi életében 
többször szerették volna királlyá tenni, főleg 
a kenyérszaporítás csodája után. Kortársai 
azt várták tőle, hogy dicsőséges uralkodóként 
megszabadítja őket a római birodalom rabsá-
gából. A Szentlélek pontosítja ezt a képet. Jé-
zus nem földi király, hanem Mennyei Ural-
kodó. Ezért nem helyes, ha politikai, hatalmi 
céljaink eléréséhez az Istent hívjuk segítségül. 
Ezért nincs joga egyetlen földi közösségnek 
sem kisajátítani magának az Istent, a keresz-
tény kultúrát vagy annak védelmét.

A Mennyei Király „Életadó”. Ha felületesen 
olvassuk Jézus szenvedéstörténetét, azt gon-
dolhatjuk, hogy elvették tőle az életét. Pedig 
ez így nem a teljes igazság. A Szentlélek ezt is 
helyre teszi. Jézus adta át életét, mindenkiért. 
Isten az igazi Életadó. Azt kívánom minden 
kedves olvasónak, hogy a Szentlélekben, Jé-
zus által, részesüljünk az Isteni Életben!

GALAMBVÁRI PÉTER
GÖRÖGKATOLIKUS PARÓKUS

Pünkösd a korona 
Mihez is hasonlítsam pünkösdöt? 

Olyan, mint a nutellásüveg Nutella nélkül. 
Miskolc az Avas nélkül. Mint a dobostorta 
pörköltcukor nélkül. A sétálóutca villamos 
nélkül. Mint a csa-
lád szeretet nélkül. 
A Villanyrendőr 
közlekedési lámpa 
nélkül. Mint a  spájz 
étel nélkül. Diós-
győr a vár nélkül. 
Mint a ház tető nél-
kül. Miskolctapolca 
forrás nélkül. Mint 
a kávézó kávé nél-
kül. Lillafüred a természet nélkül. Mint a 
pékség illatok nélkül. Mint a munka öröm 
nélkül. A Szinva terasz nélkül. Mint a sza-
badság feltöltődés nélkül. Mint a művész 
ihlet nélkül. Selyemrét strand nélkül.

Mint az élet értelem nélkül. A madár 
szárny nélkül. Micimackó méz nélkül. A 
remény táplálás nélkül. Az elefánt ormány 
nélkül. A Star Wars jedi nélkül. A csügge-
dés vigasz nélkül. A kutya hűség nélkül. 
Harry Potter a Roxfort nélkül. A gyász 
enyhülés nélkül. A hal kopoltyú nélkül. A 
Trónok harca a következő könyv nélkül. A 
test egészség nélkül.

Pünkösd a lényeget hozza el. Karácsony-
ra, húsvétra és mennybemenetelre felteszi 
a koronát. Az „i”-re a pontot. Jézus már 
nemcsak megszületett, meghalt és feltá-
madt értünk, hanem tökélyre vitte a se-
gítségét számunkra. Ahhoz, hogy mind-
egyikünknek segítsége és társa lehessen, 
elküldték Atyjával kettejük Lelkét, a Szent-
lelket hozzánk. Olyan ő, mint a szél, a nap-
fény, a levegő vagy a szeretet. Nem látjuk, 
de a jelekből tudjuk, hogy létezik. A Szent-
lélek pedig Érted létezik, kedves olvasó, 
mert Isten szeret Téged! 

PETHŐ JUDIT
EVANGÉLIKUS ISKOLALELKÉSZ

Pályaválasztás előtt álló diákokat vártak a Miskolci 
Egyetem ökumenikus pünkösdi nyílt napjára. Több száz 
egyházi iskolákba járó tanulók érkeztek a campusra. A 
rendezvényen nem csak a képzésekkel, hanem az egyetem 
hitéletével is megismerkedhettek a középiskolások. 

A diákok a műhelyek és la-
boratóriumok világával is 
megismerkedhettek, de közös 
istentiszteleten is részt vettek a 
fiatalok. A diákok az előadáso-
kon, laborlátogatáson nemcsak 
a karok, de az Ökumenikus 
Egyetemi Lelkészség munkájá-
val is megismerkedhettek. 

– Az igazi jelentősége az en-
nek a nyílt napnak, hogy az 
általunk fenntartott intézmé-
nyekben tanuló gyerekek itt 
lehetnek, megismerkedhetnek 
az egyetem életével, azokkal a 
lehetőségekkel, amelyeket az 
egyetem kínál nekik. Ez szá-
munkra is fontos másrészt 

megismerkedhetnek azzal a 
közeggel, azzal a légkörrel ami 
az egyetemet jellemzi- nyilat-
kozta Pásztor Dániel, a Tiszá-
ninneni Református Egyház-
kerület püspök-helyettese.

A Miskolci Egyetemen együtt 
van jelen a tudomány, a kuta-
tás és a vallás. Sőt, ez a hármas 
erősíti és kiegészíti egymást. Az 
intézmény falai között immár 
2003-tól működik az Ökume-
nikus Egyetemi Lelkészség.

– A Miskolci Egyetem pél-
da nélküli módon ökumeni-

kus lelkészséget működtet, 
ahol a négy történelmi egy-
háznak az atyái és nővérei tel-
jesítenek szolgálatot, vagyis 
rendelkezésére állnak a tíze-
zer egyetemi polgárnak. Er-
ről Torma András, a Miskol-
ci Egyetem rektora beszélt. A 
hívő diákok az egyetemen is 
tovább gyakorolhatják vallá-
sukat, esetleg éppen itt kap-
csolódhatnak be a hitéletbe, 
többek között ezért is van 
hagyománya az ökumenikus 
pünkösdi nyílt napnak.  

KONCERT EGY JÓ ÜGYÉRT 

Hitélet és oktatás az egyetemen
A Miskolc Televízió Hí-
vőszó című műsorában 
június 9-én, vasárnap este 
6 órai kezdettel a Szent 
Imre római katolikus 
templomból közvetítenek. 
A pünkösdi szentmisét 
bemutatja: Berkes László 
plébános.

Június 9-én, pünkösdva-
sárnap tartják a mindszen-
ti templomban a helyi és a 
minorita egyházközség fi-
ataljainak bérmálását a 16 
órakor kezdődő szentmisé-
ben. A szentséget kiszolgál-
tatja és a szentmisét bemu-
tatja Ternyák Csaba érsek. 
Szűz Máriának, az Egyház 
Anyjának kötelező emlék-
napját pünkösdhétfőn ün-
nepli az egyház Ferenc pápa 
rendelkezése alapján. Június 
hónapban minden katoli-
kus templomban a helyben 
meghirdetett időpontban 
imádkozzák a Jézus Szíve li-
tániát. Az idén június 22-én 
lesz Egerben a papszentelés. 
A szentelendő öt diakónus 
csütörtökön, 13-án bemu-
tatkozik a miskolci papság 
és a hívek előtt a mindszen-
ti templomban, a 10 órakor 
kezdődő szentmisén. Jövő 
szombaton, 15-én ismét lesz 
szentmise a Diósgyőri vár 
Szent Hedvig kápolnájában. 
14 órától bemutatja Molnár 
Attila kórházlelkész.

A Miskolc-Alsóvárosi Re-
formátus Egyházközségnél 
pünkösdi istentiszteletet tar-
tanak 9-én, vasárnap és 10-
én, hétfőn délelőtt 10 órától. A 
szertartás úrvacsoraosztással 
együtt lesz. Június 16-án dé-
lelőtt 10 órától pedig a Szent-
háromság vasárnapját tartják, 
ami az ünnepes félévzáró al-
kalma. A Miskolc-Avasi Re-
formátus Egyházközségben 
szombaton este fél 6-tól ifjú-
sági alkalmon vehetnek részt 
a fiatalok a gyülekezeti terem-
ben, a Papszeren.

A Megfeszített című rock-
operát adják elő az edelényi 
görögkatolikus iskola diákjai 
a helyi kastély kertjében júni-
us 7-én, vasárnap este 8 órától, 
rossz idő esetén az iskolában.

Pünkösdvasárnap és 
-hétfőn délelőtt 11 óra-
kor kezdődik az úrvacso-
rás istentisztelet a belvárosi 
evangélikus templomban.

EGYHÁZI HÍREK



Új szakvezetővel vág neki a 
következő évadnak a férfi ob 
I idei 5. helyezettje, miután 
Sike Józseffel – közös meg-
egyezéssel – nem hosszabbí-
tották meg a lejáró szerződé-
sét. A miskolci vízilabdaklub 
szakmai igazgatója már fel-
vette a kapcsolatot a lehetsé-
ges utódokkal, minőségi edző 
jön majd Miskolcra, ígérte.

A 2018/2019-as bajnokság-
ban az ötödik helyet szerez-
te meg az élvonalban a Pan-
nErgy-Miskolci VLC csapata, 
amely ezzel kivívta a jogot, hogy 
az ősszel – története során má-
sodszor – induljon az Euro Ku-
pában. Szerdán kiderült, hogy 
mindezt már nem Sike Józseffel 
a medence szélén vívja meg a 
miskolci csapat. – Vitathatatla-
nul jó eredmény a bejutás a Ma-
gyar Kupa döntőjébe, de nagy 
eredményt nem tudott elérni 

a klub – fogalmazott  Bachner 
András az edzőváltással kapcso-
latos megkeresésünkre. A szak-
mai igazgató hozzátette: ezzel a 
kerettel a harmadik hely és az 
Európa-Kupa volt a cél.

Sike József az együttes OB 
I/B-ből való feljutása után, 
2015 nyarán került a miskol-
ci kispadra. Első szezonjában 
10., aztán 5., tavaly 6., idén pe-
dig újra 5. lett az együttessel, 
valamint idén Magyar Kupa 
döntőt is játszott a Ferencvá-

rossal. Sike József a vlv.hu-nak 
úgy nyilatkozott, hogy meg-
lepte a döntés, mivel ez volt 
a legjobb évük, de elfogadja, 
hogy a sportban bármi, bármi-
kor megeshet. – Úgy tekintek 
vissza erre az időszakra, hogy 
csodálatos volt. Emelt fővel, 
nem bukott edzőként távozom, 
van megvédendő eredmény és 
továbblépési lehetőség is Mis-
kolcon – fogalmazott.

Bachner András szakmai 
igazgató érdeklődésünkre el-
mondta, közös megegyezéssel 
született meg a döntés, mely 
szerint nem hosszabbítják meg 
Sike József lejáró szerződését. – 
Kicsit elfáradtunk mind a ket-
ten a nagy menetelésben, egy 
nagyon szép négyéves ciklus 
zárult le most. Úgy gondolom, 
hogy mindkét fél sokat köszön-
het egymásnak, élt a bizalom 
egymás iránt. Új impulzust kap 
most a csapat – fogalmazott.

A szakmai igazgató kérdé-
sünkre elárulta, már felvet-
te a kapcsolatot a lehetséges 
utódokkal, minőségi edző jön 
majd Miskolcra. – A következő 
évben még nagyobb menetelé-
sünk lesz, sűrűbb lesz a prog-
ram – mondta Bachner And-
rás, aki azt is elárulta, hogy 
komoly az érdeklődés a mis-
kolci kispad iránt.

A keretből Szőke Szabolcs 
távozott, míg Alex Bowen ka-
pott egy komoly ajánlatot a gö-
rög Olimpiakosztól. Ő a Final 8 
után fog tudni nyilatkozni ar-
ról, hogy marad-e vagy távozik. 
Új igazolás az olasz Eduardo 
Manzi, aki a Brescia balkezes 
játékosa, de az utóbbi szezont 
a Posillipo Napoliban játszotta. 
A következő szezonra való fel-
készülés a tervek szerint július 
10-én kezdődik, addig minden-
képpen döntés születik az új ve-
zetőedző személyéről.

Miskolci Napló10 Sport

KI LESZ AZ UTÓD? 

Megkezdte a felkészülést a 
DVTK Jegesmedvék csapa-
ta a 2019/2020-as szezon-
ra. Összeállításunkban 
röviden bemutatjuk az új 
igazolásokat – kezdve a fi-
atal szlovén vezetőedzővel.

Marcel Rodman vette át a 
távozó Glen Hanlon helyét a 
DVTK Jegesmedvék vezető-
edzői székében. A fiatal szlo-
vén szakember játékosként 

neves bajnokságokban sze-
repelt, hazája válogatottjának 
is meghatározó tagja volt. 
A HDD Jesenice-től érke-
zett Miskolcra április végén. 
A bemutatkozás alkalmával 
kiemelte, a mérkőzéseken si-
kerre éhes csapatot akar lát-
ni a jégen. – Csapategység és 
egymásért való küzdés, ezek 
a legfontosabbak számomra. 
Az egész csapatnak egyfelé 
kell húznia, egymásért kell 
küzdenünk, ez az edzői filo-
zófiám lényege – hangoztat-
ta. Magabiztosan kijelentette, 
hogy „együtt egy sikertörté-
netet írhatunk”.

Ennek megfelelően erősít 
is a csapat, nagy a játékos-
mozgás a DVTK-nál: az első 
fecske Jesse Dudas volt, aki 
visszatért a Jegesmedvék-
hez, majd sorban bejelentet-
ték a fiatal, válogatott csatár 
Kiss Patrik, aztán az EBEL 
és Tipsport Liga tapaszta-
lattal rendelkező válogatott 
kapus, Rajna Miklós érke-
zését. Május közepén pedig 
egy másik ponterős csatárral 
erősödött a keret: a 21 éves 

Részegh Tamás az SC Csík-
szereda csapatától érkezett 
Miskolcra.

A magyar játékosok mel-
lett komoly külföldi bajnok-
ságban edződött jégkorongo-
zókat is sikerült megnyerni, 
hogy Miskolcon folytassák 
a pályafutásukat. A kanadai 
hátvéd Nick Ross korábban 
szerepelt például az EBEL-
ben és a Tipsport Ligában 
is. A 30 éves hátvéd a HC 

Innsbruck csapatától igazolt 
Miskolcra. A második légiós 
szintén kanadai, szintén első 
körben draftolt játékos, de a 
csatársort erősíti. Kyle Beach 
Bajnokok Ligája tapasztalat-
tal érkezik Miskolcra, oszt-
rák bajnok is volt.

A következő szezonban is 
a DVTK Jegesmedvék csa-
patát erősíti Ryan Harrison. 
A 27 esztendős csatár az el-
múlt bajnoki sorozatban 31 
pontot gyűjtött és energikus 
játékával sok szurkoló ked-
vencévé vált. A kanadai tá-
madó a csapat harmadik lé-
giós játékosa.

Nálunk folytatja pálya-
futását a Tipsport Liga elő-
ző kiírásának egyik meg-
határozó hátvédje: Davis 
Vandane az elődöntőig jutó 
HKM Zvolen csapatában 66 
mérkőzést játszott, ezeken 
41 pontot gyűjtött +13-as 
mutató mellett. A 27 eszten-
dős kanadai hátvéd a negye-
dik légiós játékos, aki Mar-
cel Rodman együttesénél 
kezdi meg a felkészülést a 
2019/2020-as szezonra.

Velük írnák tovább 
a sikertörténetet

A Diósgyőr Szurkolók Közössége Egyesület második alkalommal rendezte meg a szurkolók közti kispályás lab-
darúgó tornáját. A DVTK edzőközpontjában 16 csapat mérte össze erejét. 

A környezetvédelem leg-
gyorsabb képviselői érkez-
tek Miskolcra a hétvégén. 
Az Elektrik Maraton Monte 
Carlo-ból vezet egészen 
Szentpétervárig. 

A főként Teslakból álló me-
zőny péntek este ért Miskolc-
ra. A modern technológiákat 
és környezetbarát megoldá-
sokat népszerűsítő verseny-
zők szakaszgyőztest is avat-
tak a városban.  A világ talán 

legcsendesebb autóverseny-
zői érkeztek Miskolcra. Az 
Elektrik Maratonon különle-
ges technológiai megoldások, 
lélegzetelállító konstrukciók 
és a környezetvédelem fon-
tossága került a középpontba. 
Küllemében feltűnő, de hang-
jában csendes autó gurult át 
a célvonalon. Pilótája fáradt, 
de boldog, hogy Monte Car-
loból indulva Magyarorszá-
got, Miskolcot is útba ejtette 
a karaván.  – Monacoból in-

dultunk,  Észtországban volt 
az első megállónk, aztán ér-
keztünk Magyarországra, a 
Balatonhoz. Nekem ez egy új 
ország, még nem volt eddig 
lehetőségem ellátogatni ide, 
de gyönyörű – mondta Kai-
do Somer versenyző. A sofőr 
elfáradt, de ez nem gond, az 
autó igény esetén magától is 
közlekedik. Az Elektrik Mara-
ton legfontosabb célkitűzése a 
jövő konstrukcióinak és tech-
nológiai irányának megmuta-
tása mellett természetesen a 
környezetvédelem. 

– A legfőbb üzenetünk, 
hogy ne álljon meg a küzde-
lem a klímaváltozás ellen, hi-
szen mindenki tudja, hogy ez 
egy nagyon veszélyes hely-
zet most. Meg kell találnunk 
a megoldást, hogy megállít-
suk ezt a jelenlegi tenden-
ciát. Az egyik ilyen megol-
dás, hogy sokkal többeknek 
kellene elektromos, így biz-

tonságos autót használunk 
– mondta Jüri Tamm, Mo-
naco észtországbeli tisztelet-
beli konzulja.  A környezet-
védelem a hétköznapokban 
kezdődik. Vallják a maraton 
szervezői. Ebben Miskolc pe-
dig tökéletes partner, hiszen a 
városban több autótöltő állo-
más üzemel. Az okos és zöld 
városban kiemelten fontos a 
környezet védelme a minden-

napokban.  – Miskolc nagyon 
sok eredményt ért eddig is el 
a megújuló energiatermelés 
területén, nagyon sok okos 
megoldást alkalmazunk a vá-
roson belül. Viszonylag sok 
töltőt telepítettünk az elmúlt 
időszakban. 

Azt gondoljuk, hogy ez 
a jövő – nyilatkozta Vécsi 
György, a Miskolc Holding 
Zrt. energetikai, környezetvé-

delmi és közmű-szolgáltatási 
vezérigazgatója.   Miskolc a 
tömegközlekedésben is okos 
és zöld megoldásokat alkal-
maz, de az elektromos autók 
népszerűsítésében is szerepet 
vállal több töltőállomással. 

Az elektromos autók Mis-
kolcon töltőkön töltötték az 
éjszakát, majd a karaván to-
vább autózott Szentpétervár 
felé.

MONTE CARLOBÓL MISKOLCRA 

AHOL A SZURKOLÓK IS FOCIZNAK 
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TISZTELT ÜGYFELEINK!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hulladékszállítás 
rendje pünkösdhétfőn, azaz 2019. június 10-én 

nem változik. A hulladékot változatlanul,  
a korábbi megszokott rend szerint szállítjuk el. 

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

2019. június 10-én (hétfőn)  
az ügyfélszolgálati irodáink  

és a hulladékudvarok ZÁRVA tartanak.

További információ:
BMH Nonprofit Kft.

www.bmhnonprofit.hu
06 21 3500 111

ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu



2019. június 8. | 23. hét | XVI. évfolyam 23. szám
Miskolci Napló – A város lapja Hirdetés 13



Miskolci Napló14 Hirdetés

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI  
IRODA

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

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

www.miho.hu

Tisztelt Felhasználónk!
A  pünkösdi ünnep miatt a MIHŐ Kft.  

ügyfélszolgálata és pénztára 
2019. június 10-én, hétfőn ZÁRVA.

A többi munkanapokon  
a megszokott rend érvényes.

Pénztári befizetés az ügyfélszolgálat zárását  
megelőző negyedórában már nem lehetséges.

MIHŐ Kft.

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

Az akció érvényes: 2019. 06. 08-tól 2019. 06. 14-ig 
Trikolor sf., kerítés zománc, 0,75 l, (fémre, fára) 2665 Ft/l 1999 Ft
Trinát magasfényű, zománc, fehér, 1 l     2999 Ft
Trikolor aqua, matt, zománcfesték, 1 l   2799 Ft
Trinát szintetikus hígító, 1 l    1499 Ft
Lazurán favédő lazur, 3in1, 0,75 l, 4172 Ft/l 3129 Ft
Very Well akril festék, aer., 400 ml, 3248 Ft/l   1299 Ft
Mester akril, tömítő, fehér, 310 ml, 2029 Ft/l   629 Ft
Ceresit fuga felújító, 100 ml, szürke, fehér, 19990 Ft/l 1999 Ft
Pattex cipőragasztó, 50 ml, 15 580 Ft/l   779 Ft
Héra beltéri falfesték, fehér, 15 l, 467 Ft/l   6999 Ft
Diszperzit mennyezet és falfesték, fehér, 14 l, 314 Ft/l 4399 Ft
Széria glett 20 kg, 200 Ft/kg   3999 Ft
Ragasztószalag átlátszó, barna     299 Ft
Takarófólia járható, 4x5 m    429 Ft

POROSZKAI ÉTTEREM-PIZZÉRIA
Miskolctól csak 16 kilométerre

Rendezvények lebonyolítása akár 100 fős különtermeinkben
www.poroszkai.hu

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

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

Apróhirdetés
Ács-, tetőfedő munkák, gipsz kar to no zás, 
lambé riázás, filagóriák, elő tetők, kerítések, ker-
ti házak és egyéb famunkák készítése; Ve lux ab-
lakok beépítése, cseréje; íves fedések és hajlatok 
készítése; tetők szellőztetése. www.kerekgyar-
to-acs.hu. Tel.: 06-20/460-6775.
Nem italozó, önállóan dolgozni tudó ácsot és 
korábban ács mellett dolgozó segédmunkást ke-

resek Miskolc és környékére, nem csak tetőn vég-
zendő 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, tel-
jeskörű árnyékolástechnikával. Tel./fax: 46/402-
292, mobil: 30/336-5528, web: www.aluport.hu-
pont.hu, bemutatóterem: Miskolc, Bükk áruház I. 
emelet. Nyitva: h-p: 9–14 óráig, szo: 9–12 óráig.
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Művészetek Háza: URÁNIA-TEREM:
Június 6. csütörtök-12. szerda, naponta 

15:30 Egy kutya négy útja | naponta 
17:30 és 20:00 Rocketman

Június 13. csütörtök-19. szerda, naponta 
15:30 és 20:00 Men in Black – Sötét 
zsaruk a Föld körül | naponta 17:30 
Rocketman

Művészetek Háza: BÉKE ART-MOZI: 
Június 6. csütörtök-12. szerda, naponta 

16:00 A tanú | naponta 18:00 A 
hűséges férfi | naponta 19:30 Zöld 
könyv – Útmutató az élethez

Június 13. csütörtök-19. szerda, naponta 
15:45 Három egyforma idegen | 
naponta 19:30 Bohém rapszódia

Június 13. csütörtök-16. vasárnap, 
naponta 17:45 A művészet 
templomai: Van Gogh - Búzamezők és 
borús égbolt

Június 17. hétfő-19. szerda, naponta 
17:45 Lengemesék

Művészetek Háza: CINEMA CITY: 
Június 6. csütörtök-12. szerda, naponta 

több időpontban – Aladdin | Átkozottul 
veszett, sokkolóan gonosz és hitvány 
| Bosszúállók: végjáték | Csaló csajok | 
Csodapark (keddig) | Egy kutya négy 
útja | Éretlenségi | Godzilla II. – A 
szörnyek királya | John Wick: 3. felvonás 
– Parabellum | Két lépés távolság | 
Mami | Pokémon – Pikachu, a detektív 
(keddig) | Rocketman | Undipofik 
(keddig)  | X-men: Sötét főnix

KIÁLLÍTÁS:
Június 6. csütörtöktől keddtől szombatig 

naponta 9:00-17:00 Gótikus és barokk 
szobrok, Miskolci Galéria

Június 12. szerda 17:00 Grafika szak, Ady 
Endre Művelődési Ház

Június 14. péntek 14:00 Gondolatok a 
magyar irodalomról, József Attila 
Könyvtár

Egész júniusban kedd-vasárnap, naponta 
9:00-17:00 Dinók földjén, Herman 
Ottó Múzeum

KONCERT:
Június 8. szombat 19:30 Hulényi Laura, 

Avalon Ristorante
21:00 Rúzsa Magdi, Lovagi Tornák Tere
Június 9. vasárnap 19:30 Kántor Band, 

Avalon Ristorante
21:30 Kowalsky meg a Vega, Lovagi 

Tornák Tere
Június 14. péntek 19:00 Miskolci Illés Klub 

évadzáró, Ady Endre Művelődési Ház
21:00 La Barrière, Otthonka Étterem 

Kávézó (Horváth Lajos 7.)

EGYÉB:
Június 8. és 15. szombat 20:00-24:00 

Éjszakai fürdőzés, Miskolctapolcai 
Barlangfürdő

Június 8. szombat 21:00 Pünkösdi parti, 
Black Tracy

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

10:00 Pünkösdi fürdőzés, Miskolctapolcai 
Barlangfürdő

Június 9. vasárnap és 13. csütörtök, 
naponta 19:00 Szaunaprogram, 
Miskolctapolcai Strandfürdő

Június 10. hétfő 9:00-18:00 Pünkösd, 
Diósgyőri vár

CSALÁDI NAP:
Június 8. szombat 12:00 Avas, 

Gesztenyés 18.
Június 15. szombat 13:00-18:00 Komlóstető
FESZTIVÁL:
Június 8-9, szombat-vasárnap, naponta 

14:30-23:00 Fonó, Diósgyőri vár
Június 12. szerda-15. szombat 90. Ünnepi 

Könyvhét, Erzsébet tér és könyvtárak
Június 14. péntek-23. vasárnap Bartók 

Plusz Operafesztivál, több helyszínen, 
főleg a főutcán

Június 14. péntek 14:00-23:00 Amper 
felvételi juniális, Miskolci Egyetem

17:00-23:30 Mini Bükki Borfesztivál, 
Sándor Zsolt Organikus Pincészete 
(Arnóti sor 115.)

Június 15. szombat-16. vasárnap, 
naponta 11:00-23:00 Élvezd Fesztivál, 
DVTK Stadion

Június 15. szombat 10:00-15:00 Juniális 
Közösségi Piknik, Észak-Kilián

MOZGÁS:
Június 8. szombat 8:00-23:00 Fitness 

Juniális, High Care (Futó 70.)
10:00-15:00 Tizenöt éves jubileum, 

Factory Aréna
Június 8. szombat-10. hétfő, naponta 9:00-

17:00 Bogaras napok, Factory Aréna
naponta 10:00-18:00 Pünkösdi élmények, 

Lillafüredi Sport- és Kalandpark
Június 9. vasárnap 10:00-17:00 Mini 

boogie táncverseny, Maya Játszópark
Június 11. kedd 10:00 Tai chi, Ady Endre 

Művelődési Ház
Június 13. csütörtök 14:00 BikeDay, 

Szent István tér
17:00 Hastánc, Ady Endre Művelődési Ház
19:00 Flow jóga, Ifjúsági és Szabadidő Ház
Június 14. péntek 16:30 Senior 

örömtánc, Ady Endre Művelődési Ház
Június 15. szombat 8:00-15:00 Nyílt nap, 

M1 Fitness (Szeles 11.)

PROGRAMAJÁNLÓ

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. ké-
relmére, a Hejő-Malomárok egy szakaszának mederrende-
zése kapcsán, a területi környezetvédelmi hatóság (B.-A.-Z. 
Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környe-
zetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály – 3530 Miskolc, 
Mindszent tér 4.) a folyamatban volt előzetes vizsgálati eljá-
rást lezárta és megállapította, hogy az előzetes vizsgálati do-
kumentációban foglaltak megvalósításához környezeti ha-
tásvizsgálat lefolytatása nem szükséges.  A határozat teljes 
szövege – előzetes egyeztetést követően - 2019. június 21-
ig megtekinthető a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Mis-
kolc Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főosztályán (Miskolc, Mindszent tér 4. sz.), valamint Mis-
kolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Építési 
és Környezetvédelmi Osztályán (Miskolc, Városház tér 8. sz.) 
ügyfélfogadási időben.

Mindenki Miskolcra figyel 
a jövő héten. Abban a vá-
rosban lesz a  90. Ünnepi 
Könyvhét országos megnyi-
tója, ahol az ünnepi könyv-
hét gondolata megfogal-
mazódott. Szerdától négy 
napon át a könyvekről szól 
majd minden Miskolcon.  

Gazdag programkínálattal 
jelentkezik az idei, jubileumi 
könyvhét. Számos író-olvasó 
találkozót, dedikálást, kon-
certet szerveztek a rendez-

vénysorozatra, aminek orszá-
gos megnyitója az Erzsébet 
téren lesz június 12-én, szer-
dán délután 4 órakor.

Megjelent a könyvheti új-
ság, idén már a harmincha-
todik, most színesben. Ebből 
lehet tájékozódni a program-
sorozatról. Újdonságként köt-
ve-fűzve versenyt hívtak élet-
re idén a szervezők, ahol a 
helyi könyvkiadók és grafikai 
műhelyek versenyeztethetik 
az utóbbi két évben kiadott 
köteteiket. Ezeket a Görgey 

úti központi könyvtárban az 
olvasók is megnézhetik, és 
szavazhatnak a legszebbre. 

A rendezvénysorozat dí-
szvendége Szőcs Géza lesz, 
Kossuth- és József Attila-dí-
jas költő. Ő mond beszédet a 
megnyitón június 12-én, szer-
dán délután 4 órakor az Erzsé-
bet téren. Rajta kívül találkoz-
hatnak az olvasók még Serfőző 
Simon Kossuth-díjas íróval, 
költővel, Fecske Csaba József 
Attila-díjas költővel, Vári Fá-
bián László József Attila-díjas 
kárpátaljai költővel, valamint 
Miskolc Szabó Lőrinc-díjasai 

közül Bereti Gáborral, Csorba 
Piroskával, Györgyei Gézával 
és Zemlényi Attilával.

A könyvhét ötletadójának, 
Supka Gézának emléktáblát 
állítanak azon a helyen, ahol 
1927. június 5-én javaslatot 
tett a rendezvény megszer-
vezésére. A megemlékezés a 
megnyitó után lesz a MAB 
Székházban.

Miskolcon fesztivál feszti-
vált ér ebben az időszakban. 
A négynapos programsoro-
zat koncertjeivel kapcsolódik 
a 14-én, pénteken kezdődő 
operafesztiválhoz is.

A Miskolc Televízió gyártásában júniustól naponta jelentke-
zik az „Egy perc Miskolc” című hírműsor, amely röviden, tö-
mören, lényegre törően mutatja be a Miskolccal kapcsolatos 
legfontosabb eseményeket.  

Az Egy perc Miskolc min-
dennap reggel 7 órakor je-
lentkezik friss tartalommal és 
egyszerre látható a Miskolc 
Televízió képernyőjén, a vá-
rosi LED falakon és az MVK 
Zrt. autóbuszjáratain felsze-
relt monitorokon is, így utazás, 
vagy várakozás közben is elol-
vashatják, meghallgathatják a 
miskolciak a várossal kapcso-

latos legfontosabb informá-
ciókat. Az Egy perc Miskolc a 
városi televízió képújságának 
részeként félóránként látható, 
de megjelenik a minap.hu Fa-
cebook-oldalán és elérhető a 
minap.hu hírportálon, az „Egy 
perc Miskolc” feliratú, zöld 
színű fül alatt. Itt valamennyi 
eddig elkészült adás visszanéz-
hető. 

Sport Hét
Ugyancsak a Miskolc a Te he-

lyed műsorblokk része a Sport 
Hét, ami heti frissítésben 3-4 perc-
ben mondja el, mutatja be Miskolc 
sportéletének legfontosabb esemé-
nyeit. A DVTK család tagjainak 
mérkőzéseitől kezdve az MVLC 
pólósainak rangadóin át az MVSC 
csapatainak, egyéni sportolóinak 
viadalairól épp úgy szólnak majd 
a hírek az összefoglalóban, mint a 
legjelentősebb városi tömegsport 
rendezvényekről, legyen szó a 
Szarvasűzőkről, vagy éppen a Bi-
keDay-ről. A koncepció itt is az, 

hogy az átalakuló hírfogyasztási 
szokásoknak megfelelő tartalom 
kerüljön a miskolciak okostelefon-
jának, okostévéjének kijelzőire. 

ProgramPont
A ProgramPont kulturális 

programokat ajánl egy hétre elő-
re. A kínálatból bárki kiválaszt-
hatja azt a rendezvényt, ahol ba-
rátaival, családjával eltöltene egy 

kellemes napot. A ProgramPont 
segítségével a koncert, a színház, 
vagy a fesztivál belépőt is idő-
ben meg lehet váltani. A rövid, 
tömör összeállításból az adott 
programok legfontosabb moz-
zanatai is kiderülnek. 

Visszatekintő
A Visszatekintőben pedig az 

elmúlt hét eseményeinek legja-
vát gyűjtjük össze. Mindhárom 
műsorelem 3-4 percben mutatja 
be Miskolc sokoldalúságát. Va-
lamennyi tartalom feliratozással 
kerül a megjelenítőkre, és az Egy 

perc Miskolc hírperchez hasonló-
an a LED falakon, az autóbuszok 
LCD monitorjain, a Miskolc Te-
levízió képújságában a minap.hu 
hírportálon a Miskolc a Te helyed 
fül alatt megtekinthető. A Miskolc 
Televízióban a képújság részeként 
óránként jelenik meg a komplett 
negyed órás összeállítás. Az Egy 
perc Miskolc rövid hírblokk pe-
dig félóránként kerül képernyőre.

Közérdekű közlemény

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
Június 10. hétfő: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Maga-

zinok ismétlése 15:00 Képújság 06:00 Az előző esti adás ismét-
lése 13:00 Magazinok ismétlése 15:00 Képújság 18:00 Hívőszó: 
istentisztelet 19:00 Kartal  - Veczán díjátadás 20:30 Képújság

Június 11. kedd: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismétlése 15:00 
Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Programpont 
(programajánló) 18:25 Sportpercek (sportmagazin) 19:00 Miskolc Ma ism. (hír-
adó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 19:25 Mérkő-
zés 21:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 21:17 Időjárás-jelentés 21:20 Programpont ism. 
(programajánló) 21:25 Képújság

Június 12. 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 (prog-
ramajánló) 18:25 Gasztrokaland ism. (gasztronómiai magazin) 18:40 Köztünk élnek 
(portré) 19:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. 
(programajánló) 19:25 Quantum (tudományos magazin) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 
20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság

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

Június 14. péntek: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismétlése 15:00 Képúj-
ság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Programpont (programajánló) 
18:25 Egészségpercek ism. (egészségügyi magazin) 18:45 Egészségére (egészségügyi ma-
gazin) 19:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (prog-
ramajánló) 19:25 Szomszéd vár ism. (turisztikai magazin) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 
20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság

Június 15. szombat: 07:00 Az előző esti adás ismétlése 14:00 Képújság 18:00 Króni-
ka (heti hírösszefoglaló) 18:30 Testközelből ism. (szórakoztató-ismeretterjesztő ma-
gazin) 19:00 Krónika ism. (heti hírösszefoglaló) 19:30 Sportpercek ism. (sportmaga-
zin) 20:00 Krónika ism. (heti hírösszefoglaló) 20:25 Képújság 

Június 16. vasárnap: 07:00 Az előző esti adás ismétlése 14:00 Képújság 17:00 Hívőszó 
(vallási magazin) 18:00 Miskolci Napló ism. (közéleti magazin) 18:30 Egészségper-
cek ism. (egészségügyi magazin) 18:50 Egészségére ism. (egészségügyi magazin) 
19:00 Promenád ism. (kulturális magazin) 19:30 Gasztrokaland ism. (gasztronómi-
ai magazin) 19:45 Kedvenceink ism. (állatbarát magazin) 20:00 Köztünk élnek ism. 
(portré) 20:15 Köztünk élnek ism. (portré) 20:30 Képújság

EGY PERCBEN MISKOLCRÓL 

Ez már 90. Ünnepi Könyvhét



Három nap után  
elfogták 

Rablás, súlyos testi sér-
tés és más bűncselekmé-
nyek gyanúja miatt folytat 
büntetőeljárást a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság egy 30 éves 
körömi lakossal szemben. A férfi május 28-án Tiszaújvárosban, 
a Rózsa utcában egy hölgy elé ugrott és el akarta venni a tás-
káját. Mivel azt a nő nem adta át, a férfi egy vascsővel többször 
megütötte a kezét és a megszerzett zsákmánnyal elszaladt. A 
nőnek az ütésektől nyolc napon túl gyógyuló sérülései keletkez-
tek. A rendőrök három napon belül elfogtak a támadót.

Elvitte, összetörte
A Miskolci Rendőrkapitányság folytat büntetőeljárást H. 

Attila 52 éves miskolci lakos ellen, aki - a nyomozás adatai sze-
rint - február 11-én lakótársa autóját jogtalanul elvitte. Ezután 
száguldozni kezdett és úgy közlekedett a 3-as számú főúton, 
hogy az egyik körforgalom füves területén egyenesen áthajtott 
és balesetet szenvedett. A járőrök megszondáztatták a sofőrt, 
az alkoholszonda pozitív értéket mutatott. A nyomozás vizs-
gálati szakaszában a Miskolci Rendőrkapitányság a szüksé-
ges eljárási cselekményeket elvégezte és az iratokat átadta az 
ügyészségnek.

Még a szerszámot is eldobták    
Több mint harminc pincét törtek fel Sajószentpéteren azok 

a férfiak, akiket a rendőrök azonosítottak, majd elfogtak. Lo-
pás gyanúja miatt folytat büntetőeljárást a Kazincbarcikai Ren-

dőrkapitányság Sajószent-
péteri Rendőrőrse két 34 
éves és egy 27 éves helyi 
lakossal szemben. A gya-
núsítottak összesen har-

mincnégy pincét törtek fel Sajószentpéteren, május 26-áig, azaz 
elfogásukig. A férfiak, amikor észrevették a járőröket, szerszá-
maikat hátrahagyva elmenekültek a pincesorról. A rendőrök  
nyomkövető kutya segítségével rövid idő alatt elfogtak két 
férfit, majd harmadik társukat május 28-án állították elő.

Drága felújítás

Lopás gyanúja miatt folytatott eljárást a Miskolci Rendőrka-
pitányság Sz. Tamás 43 éves miskolci férfival szemben. A gya-
núsított április 3-án egy miskolci házban lakásfelújítást végzett 
egy 88 éves asszonynál. Egy óvatlan pillanatban a férfi az egyik 
szekrényből több mint kétmillió forintot lopott el. A rendőrség 
az ügyben az iratokat átadta az ügyészségnek.

Lélekjelenlét és nyomókötés 
A rendőrjárőrök lélekjelenléte és szakszerűsége mentette meg 

egy férfi életét Tokajban. A Szerencsi Rendőrkapitányság két 
körzeti megbízottja május 3-án Tokajban járőrözött, amikor je-
lezték nekik, hogy egy férfi megsebesítette magát. A helyszínre 
érkező rendőrök azonnal ellátták a sérült férfit. A tanult első-
segélynyújtó technika életmentőnek mutatkozott, mivel az idő-
közben értesített mentőszolgálat munkatársai stabil állapotban 
szállították kórházba a sérültet. 

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

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

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

MINDENKIT ÉRHET JOGESET

HETI HOROSZKÓP

Kos (március 21 – április 20) Úgy tűnhet, a szokásosnál lassab-
ban halad ügyei intézésével. Az előjelek valóban hosszan tartó 
vissza-fogó erőt jeleznek, de minden, amiről most lemarad, hosz-

szú távon ígéretes lehetőséget teremt.

Bika (április 21 – május 20) A Mars rengeteg programot, moz-
galmas társasági életet ígér a bikáknak, a szingliknek még sze-
relmet is. Még mielőtt eredményei látnák kárát kimerültségének, 

szüksége lenne néhány napos, aktív pihe-nésre.

Ikrek (május 21 – június 21) Hangulata egyik pillanatról a másikra 
csap jókedvből búskomorságba, de persze a „depressziója” is gyor-
san gyógyul, ha egy vidám társaság középpontjába kerül. Mindez Ik-

rek-sajátosság, hiszen kettős jegy szülötte, és a két véglet között mozog. 

Rák (június 22 – július 22) A héten nemcsak azért dolgozik 
egyedül, mert így könnyebben halad a munkájával, hanem ez 
egy kö-vetkezménye is lehet egy korábbi helytelen döntésének. 

Ez a kis visszavonulás a javára szolgálhat.

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Szerelmi kapcsolatában 
felüti fejét a féltékenység. Már mindenkiben vetélytársat lát, és 
a legszebb érzéseit is megmérgezi a kétely. Ne csodálkozzon, ha 

a párja – bármennyire is szereti önt – a helyzettel nem tudván mit kezdeni.

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) A Neptunusz egy kis 
felfordulást okozhat a párkapcsolatában. Mielőtt bármit ten-
ne, győződjön meg arról, hogy valóban igaz-e mindaz, amit a 

kedveséről pletykálnak. 

Mérleg (szeptember 24 – október 23) A bolygóktól olyan ér-
zelmi töltést kap, hogy szinte sugárzik lényéből a szerelem. Ne cso-
dálja, ha már a puszta megjelenésével is felkelti az emberek érdek-

lődését, hát még ha van „szerencséjük” beszédbe elegyedni önnel. 

Skorpió (október 24 – november 22) Álomvilágban élhet a 
héten, valaki ugyanis teljesen elkápráztatja. Megtörténhet, hogy 
nem veszi észre a hibáit, de a meghitt pillanatokat tönkre teheti, 

mert kiderülhet, hogy nagyon is más, mint amilyennek mutatta magát. 

Nyilas (november 23 – december 21) A Jupiter és a Szaturnusz 
esélyt ad arra, hogy új barátokra tegyen szert, akik révén új érték-
rendet ismerhet meg, és akik új irányba terelhetik az érdeklődését. 

A Vénusz ráadásul az útjába sodorhat valakit, aki talán egy életre hű társ lehet. 

Bak (december 22 – január 20) A Vénusz most megsok-
szorozza a vonzerejét, ezért minden sokkal könnyebben si-
kerül, mint máskor. A szívére hallgasson, ne az eszedére, ha 

szerelmi ügyekben döntenie kell. 

Vízöntő (január 21 – február 19) Ha egyedülálló, akkor a héten 
veszélybe kerül a függetlensége. Még akkor is, ha csak telefonszám  
cseréjére kerül sor azzal a kedves valakivel, aki egész délután szóra-

koztatni fogja. Ha veszi a bátorságot, és megkeresi. A folytatás már tökéletes lesz. 

Halak (február 20 – március 20) Fogadja meg, hogy lakatot 
tesz a szájára, és nem kutat a párja dolgai között. Szerelmi kap-
csolatát ugyanis a saját kishitűsége fogja szétrombolni. Már min-

denkiben vetélytársat lát, és a legszebb érzéseit is megmérgezi a kétely. 

FORRÓ NYOMON
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A városért tettek
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Négyrészes keresztrejtvény sorozatunkban ezút-
tal Miskolc kitüntetettjeinek neveit rejtettük el. 
Kérjük megfejtéseiket a sorozat végén, együtt, 
egy levélben vagy e-mailben küldjék el. Beküldé-
si határidő: 2019. június 12. Szerkesztőségünk 
címe: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad utca 9. E-mail 
cím: info@mikom.hu. A helyes megfejtések be-

küldői között könyvjutalmat sorsolunk ki. 

Lézerharcot is vívtak a megyei kórház családi napján, az in-
tézmény szabadidőparkjában. A Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Központi Kórház munkatársait és családtagjaikat várták a 
programra, amelyen egyebek mellett főzőverseny, házi futball-
bajnokság, táncház és úszóverseny is várta a gyereknapozókat.

Szabadnapos gyógyítók 

A hét fotója
MOCSÁRI LÁSZLÓ  

FELVÉTELE

AMIT ITT NEM TALÁL, 
AZ NINCS IS! 

Ha a hónap első vasárnapja van, akkor biztos, hogy a sétálóutcán mozdulni sem lehet. Kincsek, régiségek, festmények és 
szőnyegek, vázák, könyvek, szobrok és ékszerek terítik be a díszköveket és az elárusító helyeket. A régió legnagyobb régiségvá-
sárán nemcsak szakértők keresnek ritkaságokat: itt bárki, bármennyiért, bármit megvehet és persze alkudozni is lehet.      

FOTÓ: MOCSÁRI LÁSZLÓ
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