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Ebben az évben gya-
korlatilag megtisztít-
ja a városvezetés a fé-
szekrakóktól az Avast. 
Most újabb húsz lakást 
ürítenek ki – mondta el 
keddi sajtótájékozta-
tóján Soós Attila, a Fi-
desz miskolci frakció-
vezetője.
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A Bortanyát is megvette az önkormányzat
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az avas szálló után újabb stratégiai jelentőségű 
turisztikai érték lett a miskolciaké. A hétvégi 
Borangoláson már vendégeket is fogadnak 
a város egyik legrégebbi borházában.



A Bortanyán tartották a IV. Avasi 
Borangolás beharangozó sajtó-
tájékoztatóját kedden délután. A 
programokról Kriza Ákos polgár-
mester és Némedi Varga Zoltán 
főszervező, a Miskolci Borbarátok 
társaságának elnöke beszélt. 

Mint elhangzott, idén is érdemes 
lesz „borangolni” az Avason, hiszen 
25 pincében, 35 borászat várja a lá-
togatókat most hétvégén. A kezde-
ményezés négy évvel ezelőtt indult, 
a rendezvény látogatottsága év-
ről-évre nő. A szervezők re-
mélik, ezúttal még több 
ember keresi fel az avasi 
pincéket, ahol jobbnál 
jobb borokat kóstolha-
tunk majd.

Az idei program a vá-
ros támogatásával, vala-
mint több civil szervezet 
összefogásával valósul meg. 
Fő szervezői a Miskolci Bor-
barátok Egyesülete, az Avasi Borút 
Egyesület, a város részéről pedig a 
Kulturális Központ segíti a rendez-
vény létrejöttét.

Idén is szakmai nappal indul pén-
teken a IV. Avasi Borangolás. A 
Hagyománybor Marketing konfe-
rencián jelen lesz Gál Péter, a Föld-
művelésügyi Minisztérium helyettes 
államtitkára, aki már az első bo-
rangolás óta, rendszeres látogató-
ja az eseménynek. Arról fog beszél-
ni, milyen jövő előtt állhat egy ilyen 

900 pincével rendelkező különleges 
hely, amely Európában egyedülál-
ló. Pfliegler Péter alpolgármester a 
városvezetés terveiről tart előadást, 
Kapusi Krisztián és Fáy Ádám tör-
ténész, antropológusok – akik egy 
projekt keretében kutatták nemrégi-
ben az Avast – ennek eredményeiről 
számolnak majd be. Délután a város-
házi borszalonban a bükki borvidék 
borait kóstolhatjuk meg.

Az igazi borangolás szombaton 
délelőtt kezdődik, amikor 25 pince 
nyílik majd meg a borkedvelők előtt. 
A Kis-Avason az Avasi Cellárium-
ban többek között megkóstolhatjuk 
a város borát is. A Mély-völgyben 
egymás mellett sok kis pince várja 
majd a látogatókat, de a Nagy-Ava-
son is érdemes lesz borangolni: sok 
szép pincével, jó borokkal találkoz-
hatunk ezen az útvonalon.

Három „borinduló pont” lesz: a 
Palóczy emlékműnél, a Pala-

csintaháznál valamint a 
Dűlő étteremnél, ahol 

beszerezhetünk tér-
képet a tájékozódás-
hoz, s megvásárol-
hatjuk a borangolás 
hivatalos poharát. 
Ezt töltik meg finom 

borokkal az egyes pin-
céknél.

A sajtótájékoztatón Kriza Ákos pol-
gármester bejelentette, hogy a város 
igencsak „bevásárolt” az elmúlt egy 
hónapban. Az Avas szálló után, Mis-
kolc egyik legrégebbi borháza is ön-
kormányzati tulajdonba került.

A közel 200 négyzetméteres borta-
nyát a hozzátartozó pincerendszerrel 
26 millió forintért sikerült megszerez-
ni. A városfejlesztési stratégia része, 
hogy Miskolc történelmi örökségei, 
turisztikailag fontos ingatlanjai visz-
szakerüljenek az önkormányzat bir-
tokába. Mint elhangzott, a Bortanya 
megvétele igencsak jó vásárnak szá-
mít, hiszen a 2000-es évektől kezdve, 
közel 280 millió forintot költöttek az 
ingatlanra.

A hétvégi borangoláson már nyitott 
kapukkal fogadja vendégeit a megú-
jult Bortanya. – Vissza akarjuk állítani 
a régi fényét azoknak a patinás helyek-
nek, amelyekre egykor Miskolc kul-
túrája, kereskedelme, idegenforgalma 
alapozódott, hogy XXI. századi szín-
vonalon tudják kiszolgálni nem csu-

pán a miskolciakat, hanem az ideláto-
gatókat is – hangsúlyozta Kriza Ákos. 

A történelmi Avas rekonstrukciója 
is ebben a szellemben kezdődött, 2010 
után. Miskolc polgármestere elmond-
ta, az elmúlt időszakban több mint 90 
millió forintot költöttek az úthálózat-
ra, részlegesen megoldották a vízelve-
zetést, rendezték a vis-major eseteket. 
Emellett több, mint 200 millió forin-
tot fordítottak a történelmi városrész 
helyreállítására.

A jövőt illetően a polgármester el-
mondta: a Városház teret, illetve az 
Avas tetőt egy összefüggő komple-
xumként, kiemelt városfejlesztési pro-
jekt keretében kívánják fejleszteni, 
amire uniós források adnak lehetősé-
get. Új panoráma útvonalakat létesí-
tenek, korszerű LED-es közvilágítást 
építenek ki, új kamerarendszert telepí-
tenek. Kriza Ákos annak a véleményé-
nek adott hangot, hogy kitartó mun-
ka eredményeként, három-négy éven 
belül a történelmi Avas visszanyerheti 
régi fényét – de XXI. századi színvo-
nalon.
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Sikoly éS Sóhaj 
„Sikoly és sóhaj a Tiszaháton” címmel ren-
deznek jótékonysági koncertet szombaton 
este a Művészetek Házában, a kárpátaljai ma-
gyarok megsegítésére. 

Hollósy András önkormányzati képvise-
lő  (balról) nemrégiben egy miskolci delegáció 
élén, a beregszászi főkonzulátuson tájékozódott, 
milyen segítségre lenne szükségük leginkább 
a kárpátaljai magyaroknak.– Szerettük volna 
felmérni a viszonyokat, nagyon nehéz hétköz-
napokat élnek meg a kinti magyarok – hang-
súlyozta a képviselő. Nincs pénz, kevés a gyógy-
szer, akadozik az áramszolgáltatás, a közlekedés 
pedig kaotikus. 

Mint ismeretes, a miskolci közgyűlés április-
ban húszmillió forintos se- gélyt szavazott 
meg öt kárpátaljai, m a g y a r -
lakta település szá- mára, s a 

szombati, jótékonysági koncert megrendezését is 
segíti a város. – Az önkormányzat teljes mellszé-
lességgel odaállt a kulturális rendezvény mellé – 
mondta el Kiss János alpolgármester (jobbról). 
– Biztosítjuk a helyszínt, a nyomdai hátteret s 
minden segítséget megadunk, amit a rendezők 
kértek, annak érdekében, hogy valóban ered-
ményes legyen a koncert. A jótékonysági est öt-
lete az Éltető Lélek Irodalmi Körtől származik, 
címét Vári Fábián László kárpátaljai költő verse 
nyomán választották. Ő lesz a díszvendége a ren-
dezvénynek, melyen Miskolcon élő, a városhoz 
kötődő előadók lépnek fel. A programot a Művé-
szetek Házában tartják szombaton, este 7 órától. 
Akik elmennek a koncertre, belépő- és pártoló 
jegyek meg- vásárlásával is segít-
hetnek. 

jótékonysági rendezvény  
a kárpátaljai magyarokért

Elfogytak a rEgiSztrációS jEgyEk
Valamennyi regisztrációs jegy elkelt a május 9-én, szombaton este 18 órától, a Generali 

Arénában megrendezésre kerülő Zeneexpressz produkcióra, melyen fellép Sláger Tibó, Fásy 
Ádám, Fásy Zsüliett, Homonyik Sándor és a Dolly Roll. A Salkaházi Program keretében, ez-
úttal is igazán színes, látványos műsorral kedveskednek tehát a szépkorúaknak. 

Salkaházi Program 2015 – zeneexpressz

a Bortanyát is megvette  
az önkormányzat

Újra életre kel a történelmi avas!
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Folyamatosan dolgozik a kivi-
telező a MISEK-ben. Mint arról 
hírt adtunk, 940 millió forintos 
uniós támogatással a pszichiát-
riai, a tüdőgyógyászati és a moz-
gásszervi rehabilitációs részleg 
épületeit újítják fel.

A pszichiátria épületére újabb eme-
letet építenek. A munkák jó ütemben 
haladnak, várhatóan júniusra végez-
nek. Ide költözik a Pszichiátriai Osz-
tály Diósgyőrből, a Pszichoterápiai 

Osztály pedig a Szent 
Ferenc Kórház-

ból.

A tüdőgyógyászati rehabilitációs 
tömbben nehezíti a kivitelezési mun-
kákat, hogy az osztály egyik fele je-
lenleg is ott működik, így ez csak 
augusztusra készülhet el. A pályázat 
harmadik eleme, a Szent Ferenc Kór-
házban a mozgásszervi rehabilitáció 
kialakítása illetve felújítása szintén 
augusztusra készülhet el, mert ott 
jelenleg még a Pszichoterápiás Reha-
bilitációs Osztály működik. Ennek 
előbb el kell költöznie, hogy el lehes-
sen kezdeni a munkálatokat. Tiba 
Sándor főigazgató tájékoztatása sze-
rint a finanszírozási időszak végére, 

október 31-re, amikorra végez-
ni kell a kivitelezéssel, ez 

a munka is el fog 
készülni. 

Jól halad az építkezés  
a MIsek-ben

Ebben az évben gyakorlatilag 
megtisztítja a városvezetés a 
fészekrakóktól az Avast. Most 
újabb húsz lakást ürítenek ki – 
mondta el keddi sajtótájékoztatóján 
Soós Attila, a Fidesz miskolci frakci-
óvezetője. 

Soós Attila kiemelte, a beilleszke-
désre képtelen „fészekrakók” a 2010- es 
évekre már nem csupán az avasi és a di-
ósgyőri városrészek lakóinak életét ke-
serítették meg, az ügy városi, társadal-
mi szintű problémává terebélyesedett. 
- Bő két esztendő szisztematikus jogi és 
pénzügyi előkészületei után, a Fidesz-
KDNP-s városvezetésnek 2013. októ-
ber 1-jén sikerült megszabadítania az 
Avast az első fészekrakótól – mondta el 
a frakcióvezető. Azóta, a 173 „fészekra-

kós” lakás közül, 112- ből már kilakol-
tatták a túlnyomó többségükben össze-
férhetetlen elemeket. Mint elhangzott, 
az utóbbi időszakban, a kilakoltatási 
moratórium, illetve a vonatkozó tör-
vény módosítása révén bekövetkezett 
szünet miatt álltak le ideiglenesen a la-
kások kiürítésével.

Soós Attila hangsúlyozta, a miskolci 
politikai lobbi erőteljes beindulásának 
köszönhetően, mára minden akadály 
elhárult az elől, hogy folytatódjanak 
a kilakoltatások. Olyannyira így van 
ez, hogy május 5-én, a Klapka György 

utcában át is vették az első fé-
szekrakós lakást az idén, a kö-

rülmények elborzasztóak vol-
tak. A mintegy 3 millió forintos 

forgalmi értékű ingatlan  „tulajdono-
sainak” sikerült 9 millió forintos hitel-
tartozást és mintegy 15 millió forintos 
közüzemi tartozást felhalmozniuk. – 
Ezek az elképesztő számok csak még 
határozottabbá teszik a városvezetést 
abban, hogy heteken belül a már kila-
koltatásra kész, további 20 ingatlanból 
is kikerüljenek a fészekrakók – fogal-
mazott a Fidesz miskolci frakcióveze-
tője. Elmondta, az őszi kilakoltatási 
moratóriumig, a tervek szerint, ezen 
felül még további 20 lakás kerülhet vá-
rosi kézbe. Az utolsó néhány lakást kü-
lönféle jogi eljárások után veheti bir-
tokba az önkormányzat. 

Idén eltűnnek az Avasról  
a fészekrakók

Május 11-én, hétfőn Miskolc vá-
ros napján díjmentes lesz a par-
kolás a megyeszékhelyen a Régió 
Park Miskolc Kft. által üzemelte-
tett földfelszíni, önkormányzati 
parkolókban és a Régiposta utcán 
lévő parkolóházban.

Ez vonatkozik a Tiszai pályaudvar 
kiemelt közlekedési csomópontra, 
valamint az idegenforgalmi öveze-
tekre is. – Mint arról korábban tájé-
koztatást adtunk, májustól minden 
nap, így hétvégén is fizetni kell a 
parkolásért a kiemelt idegenforgal-
mi övezetekben – Miskolctapolcán, 
Miskolc-Lillafüreden és a Diósgyőri 

vár környezetében – a Régió Park 
Miskolc Kft. felszíni parkolóiban 
szeptember 30-ig, minden nap 8-tól 
18 óráig – közölte Pásztor Imre, a 
Miskolc Holding Zrt. kommuniká-
ciós vezetője. A Tiszai pályaudvar 
kiemelt közlekedési csomópontban 
is díjfizetési kötelezettség áll fenn 
minden nap 8-tól 18 óráig. - Kivé-
tel tehát ez alól május 11-e, Miskolc 
város napja, amely idén hétfőre esik. 
Ezen a napon díjmentes lesz a par-
kolás, minden övezetben, a Régió 
Park Miskolc Kft. által üzemeltetett 
földfelszíni parkolókban és a Régi-
posta utcai parkolóházban – hang-
súlyozta a kommunikációs vezető. 

Május 11-én, hétfőn, Miskolc város 
ünnepén a Szent István és Városház 
térre rendezett programok miatt vál-
tozik a villamosközlekedés délután 6 
és este 11 óra között.

Május 11-én, hétfőn 18 és 23 óra kö-
zött a Szent István téri programok 
miatt a Szinvapark és a Ma-
lomszög utca meg-
állóhelyek között a 
villamosok helyett 
villamospótló autó-
buszok közlekednek. 
A Tiszai pályaudvar - 
Szinvapark, valamint 
a Malomszög utca – 
Felső-Majláth között 
ebben az időszakban is 
villamosok közleked-
nek.

A villamospótló 
autóbuszok útvonala és megállói, Fel-
ső-Majláth irányába: CENTRUM/
SZINVAPARK (2-es autóbusz megálló-

helye a telefonszaküzlet előtt) – Corvin 
u. –Vörösmarty u. – SZEMERE U. (21-
es autóbusz megállóhelye) – Uitz B. u. 
– ERZSÉBET TÉR (21-es megállóhelye) 
– a Dayka hídon át: Hunyadi u. – MA-

LOMSZÖG U. villamos-
megálló.

A Tiszai pályaudvar irányába: MA-
LOMSZÖG U. (38-as autóbusz meg-
állóhelye) - Ilona u. – Kis-Hunyad u. 

– SZEMERE-KERT (11-es autóbusz 
megállóhelye) – Palóczi u. – KAZIN-
CZY U. (11-es autóbusz-megállóhely) 
– Horváth Lajos u. – Szentpáli u. – 
CENTRUM/SZINVAPARK (2-es au-
tóbusz megállóhelye a Telenor előtt)

Forgalomkorlátozások május 10-én: 
vasárnap 11 órakor futó-és kerékpár-

verseny indul a Majális-park-
ból, emiatt a közúti 
forgalmat 10-15 percre 
leállítják a környéken, 
ez érinti az 5-15-ös au-
tóbuszok közlekedését. 
A belvárosban 13:30-
tól mazsorettek vonul-
nak a Villanyrendőrtől 
a Városház térig, ezért 
a villamosok a belvá-
rosban 10-15 percen 
keresztül nem köz-
lekednek. Kérjük, az 

indulás és érkezés idejénél vegyék fi-
gyelembe a forgalomkorlátozás okozta 
késést. Köszönjük!

Épül A lIllAfüredI lIbegő
Libegő épül Lillafüred és Jávorhegy között. A csaknem 700 millió fo-
rintos beruházás kivitelezése várhatóan júliusban fejeződik be – kö-
zölte csütörtökön a munkát végző Libegőpark Kft. ügyvezetője. 

Jakab Géza elmondta, zömmel 
európai uniós támogatással építik 
meg Lillafüreden a turisztikai lát-
ványosságot. A libegő 1000 méter 
hosszan szállítja az utasokat a 606 
méteres Jávorhegyre, az utazási 

idő 11 perc. A kivitelezés várható-
an a 2015-ös nyári idegenforgalmi 
szezon közepére készül el. A libegő 
működtetése 9 állandó munkahe-
lyet teremt, emellett számos ideig-
lenes munkahely is létrejön.

Két szakaszban, elsőként május 
9-től, szombattól a belvárosban 
és a Népkertben indul a szökő-
kútszezon, majd június 1-től a 
társasházas övezetekben is cso-
bog majd a víz. 

A belvárosi és a népkerti szökő-
kutaknál a Városgazda Kft. szak-
emberei már elvégezték a beüzeme-
lést, a karbantartási munkákat, a 
medencék és a berendezések tisztí-
tását, valamint a szükséges felújítá-
sokat. A szökőkutak az alábbi prog-
ram szerint működnek, egészen 
nyár végéig, 11 óra és este 9 között:

Szinva terasz: május 9-től au-
gusztus 31-ig, minden nap 11.00-

21.00 óráig; Hősök tere: május 
9-től augusztus 31-ig, minden nap 
11.00-21.00 óráig; Széchenyi u.: 
május 9-től augusztus 31-ig, min-
den nap 11.00-21.00 óráig; Erzsé-
bet tér: május 9-től augusztus 31-
ig, minden nap 11.00-21.00 óráig; 
Népkert: május 9-től augusztus 31-
ig, csak hétvégén 11.00-21.00 órá-
ig; Újgyőri Főtér: (toboz) június 
1-től augusztus 31-ig, minden nap 
11.00-19.00 óráig; Dél-Kilián: júni-
us 1-től augusztus 31-ig, csak hét-
végén 11.00-21.00 óráig; Görgey u.: 
június 1-től augusztus 31-ig, csak 
hétvégén 11.00-21.00 óráig; Petőfi 
tér: június 1-től augusztus 31-ig, 
csak hétvégén 11.00-21.00 óráig.

Indul a szökőkútszezon!

Ingyenes parkolás  
a Város napJán

Hétfőn délután és este villamospótlók járnak
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Felújították a játszóteret az Éltes 
Mátyás Óvodában és új játékokat 
is kaptak a gyerekek. Az ado-
mány a miskolctapolcai Rotary 
Clubtól érkezett. 

Az Éltes Mátyás Óvodába és Is-
kolába csaknem 50, többségében 
idegi fejlődési rendellenességgel élő 
gyermek jár. Nagy szükségük van 
a mozgásra, Görgényi Adrienn in-
tézményvezető elmondása szerint, 
a most kapott rengeteg eszköz és 
a játszótér nagy segítség a fiatalok 
megfelelő szabadidős tevékenysé-
géhez. A miskolctapolcai Rotary 

Club egy év alatt másodszor se-
gített az intézménynek, a Kocso-
nyafarsangon gyűjtöttek az autis-
ta gyerekeknek. Apáti Pál György 
klubtitkár tájékoztatása szerint 220 
ezer forint gyűlt össze, ebből vásá-
rolták a játékokat. Korábban a vá-
rostól kapott díszburkolatot rakták 
le az óvoda udvarára és az épületet 
is akadálymentesítették. Molnár 
Péter, az önkormányzat Oktatási, 
Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és 
Sport Bizottságának elnöke örömét 
fejezte ki, hogy a város támogatása 
mellett, egy civil szervezet is segíti 
a gyerekeket. 

Dolgozik a megyei kor-
mányhivatal apparátusa azon, 
hogy az új, ezer hektáros, mis-
kolci ipari park kialakítása ki-
emelt beruházás legyen. Erről 
is beszélt a Miskolci Naplónak 
adott interjújában Demeter 
Ervin megyei kormánymeg-
bízott, kiemelve: a közmun-
kások számára is indítanak 
képzéseket, hogy munkát ta-
lálhassanak majd a betelepülő 
cégeknél.

- A kormány és Miskolc kö-
zött létrejött megállapodás je-
lentős feladatot ró a megyei 
kormányhivatalra is – nyilat-
kozta Demeter Ervin. Az autó-
pálya-építés és az ezer hektáros 
ipari park kialakítása kisajátítá-
sokkal kezdődhet, amelyekhez 
nélkülözhetetlen a kormány-
hivatalhoz tartozó építési hatóság 
munkája.

- Vélhetően a Tiszai pályaudvar 
környékén alakítják ki az ezer hek-
táros új miskolci ipari parkot, ez a 
terület jelenleg több száz tulajdo-
nos kezében van. Itt el kell kezdeni 
a kisajátítást, majd a telekegyesítést 
– hangoztatta a kormánymegbízott. 

A hivatal most azon dolgozik, hogy 
megteremtsék a feltételeit annak, 
hogy az új, miskolci ipari park kiala-
kítása kiemelt beruházás legyen. Ez 
ugyanis felgyorsítja a későbbi enge-
délyezési munkát.

A megyei kormánymegbízott kö-
zölte, a jelenleg a közfoglalkoztatás-
ban dolgozóknak képzéseket szer-

veznek, hogy betanított- vagy 
szakmunkásokként lehetősé-
gük legyen majd elhelyezkedni 
az új ipari parkba települő cé-
geknél.

Demeter Ervin kifejtette, 
hogy márciustól átvették az 
aktív korúak ellátást az ön-
kormányzatoktól a járási hiva-
talok. Az eddigi 26 kormány-
hivatali egységet 12 főosztállyá 
szervezték át, felére csökkentve 
a vezetői szinteket. Így tudják 
azonos létszámmal az új fela-
datot is ellátni.

Újabb kormányablakokat  
nyitnak a megyében - jelenleg 
Miskolc mellett Mezőkövesden, 
Szerencsen és Tokajban működ-
nek ilyenek. A kormánymeg-
bízott elmondása szerint, egy 
hónapon belül Szikszón és Ka-
zincbarcikán is nyílhatnak, azt 

tervezik, hogy az év végére minden 
járási központban működjön kormá-
nyablak. Sőt, szeretnék, ha Miskolcon 
több helyen új kormányablak jönne 
létre, ezek helyszíne Diósgyőr és a Ti-
szai pályaudvar lehet.

 Az interjút teljes egészében hétfőn 
18.30 órától láthatják a Miskolc Tele-
vízióban.

Zsófi gyógyulásáért
Összegyűlt a pénz Mátyás Zsófi műtétjére. A két és fél éves 

hejőcsabai kislány csecsemőkori agybénulás következtében 
vált mozgáskorlátozottá. Műtétjét Barcelonában vállalták, az 
operáció mintegy másfélmillió forintba kerül. Februárban or-
szágos mozgalom indult az interneten, s adományokból, il-
letve műanyag kupakok gyűjtéséből összegyűlt annyi pénz, 
amelyből fedezni tudják a műtét költségeit. Az utókezeléshez, 

rehabilitációhoz a hejőcsabaiak is szeretnének hozzájárulni. - Zsófi névnapján május 15-én 
pénteken délután 4 órakor jótékonysági koncertet szervezünk a Gárdonyi Géza Művelődési 
Házban. Belépőt nem lesz, de mindenkit arra kérünk, lehetőségeihez képest pénzadomány-
nyal támogassa a rendezvényt és ezzel Zsófi kezelését – mondta el a jótékonysági akcióról 
Barta Gábor, önkormányzati képviselő (képünkön). 

A megyei jogú városok adóbevételeit elemezte nemrégiben egy felmérésben Korsós László, az 
adóhatóságok vezetői kollégiumának elnöke. A felmérésben Miskolc igen előkelő helyen szere-
pel, köszönhetően a helyi vállalkozások megerősödésének és az idegenforgalom jelentős fejlődé-
sének. A bevételek nagyságára alapvetően kihat, hogy az önkormányzatok miként szabályozzák 
a helyi adók fajtáit és mértékét, valamint jelzik az adott terület gazdasági potenciáját, a helyben 
működő vállalkozások fejlődését. Városunk Győr, Székesfehérvár és Debrecen után a negyedik 
legnagyobb helyi iparűzési adóbevételt ért el. Ez közel 7 és fél milliárd forint volt 2014-ben. Az 
utolsó 3 évben ez az adóbevétel egyenletes fejlődést mutat Miskolc esetében. Jelzi új betelepülő 
cégek érkezését, valamint az itt működők megerősödését. A városrekonstrukciók következtében 
tavaly ugyancsak jelentősen megnőtt a vendégforgalom, ennek iparűzési adóvonzata is kimutat-
ható. Az idegenforgalmi adóbevétel 2014-ben 149 millió forint volt Miskolcon. Ez Eger és Sopron 
után a harmadik legnagyobb ilyen típusú bevétel a megyei jogú városok között.

Kedvező idegenforgalmi és 
iparűzési adóbevételek Miskolcon

Pindroch Csabával és Verebes Lindával ta-
lálkozhattak pénteken délelőtt Miskolcon, a 
Városház téren a járókelők. 

A népszerű színészházaspár május 15-én pén-
teken este hét órától századik alkalommal lép 
együtt színpadra. Peter Quilter: MR. és MRS. 
című színművében láthatjuk őket Miskolcon, a 
Művészetek Házában.

A jubileumi alkalomból a színészházaspár má-
jus 8-án, pénteken is meglátogatta Miskolcot. 
Olyan  párokat kerestek, akikből „sütött” a sze-
relem, a szeretet, az összetartozás. Azok a szeren-
csés „Mr és Mrs”-ek, akiket kiválasztott Linda 
és Csaba, két színházjeggyel lettek gazdagabbak, 
mely természetesen a miskolci előadásra szólt. A 
színészeknek sokakat sikerült meglepniük pénte-
ken, a Városház téren.

Visszatért a vászonra Balogh Tibi és ban-
dája. Miskolcon is bemutatták a héten az 
Argo 2-t. Árpa Attila kultfilmjének foly-
tatását a Művészetek Házában közönség-
találkozóval egybekötve vetítették le. 

Bár az első rész vége nyitva maradt, Árpa 
Attila eleinte nem tervezett folytatást. A kö-
zönség visszajelzései miatt döntött úgy a 
stáb, hogy folytat-
ja a történetet. Az 
Argo2 ugyanakkor 
az első résznél jóval 
akciódúsabbra si-
keredett. A rende-
ző elmondta, mivel 
az írókkal az első 
részbe az összes 
poént beleírták, 
amit csak kamasz-
koruk óta gyűjtöt-
tek, így a 2. részbe 
nem jutott annyi 
verbális poén.

 
– 

Ezt próbáltuk a látvánnyal, az akciójelene-
tekkel és a vizuális poénokkal kompenzál-
ni. A második résszel a néző egy akcióorgiát 
kap, amiben ugyanúgy benne vannak a du-
mák és Balogh Tibiék, csak éppen 2015-re 
picit felturbózva – mondta el Árpa Attila. A 
film április végén került a mozikba és már 
az első hétvégén 40 ezren látták – ez új re-
kordot jelent a magyar filmgyártásban. 

KieMelt beruháZássá 
sZeretNéK teNNi

új MisKolci ipari parK
új játékok 

a teljesebb élethez

balogh tibiéK újra táMadNaK
Miskolcon is bemutatták az Argo2-t

boldog pároKat KeresteK 
piNdroch csabáéK
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Csabai Kálmán fes-
tőművésznek nyílt 
emlékkiállítása szer-
dán este, a Miskolci 
Galéria Rákóczi-há-
zában. A tárlattal 
a száz éve született 
mester életműve, 
Miskolc város jelené-
re is kiható, sokirá-
nyú munkássága előtt 
kívánnak tisztelegni.

Csabai Kálmán a Képzőművészeti 
Főiskola növendékeként járt először 
Miskolcon. A művésztelepet irányító 
Benkhard Ágost pedagógiája éppúgy 
nagy hatással volt rá, mint a borso-
di táj szépsége, s a telep irányultsága, 
pezsgése. Nyári gyakorlataira vissza-
emlékezve később így fogalmazott: 
„Képesek lettünk volna egy óra alatt 
átfesteni az egész Földet.” Ezzel a vi-
lágot formálni akaró tettrekészség-
gel felvértezve települt le Miskolcon, 
1939-ben. A város elhivatott alko-
tóművésze, nagyhatású pe-
dagógusa, agilis köz-
életi személyisége lett. 

Jelentős szerepet ját-
szott Miskolc kultu-
rális életének kibon-
takoztatásában, az 
ehhez szükséges fel-
tételek előteremtésé-
ben, a ma is működő 
kiállítóhelyek, or-
szágos tárlatsoroza-
tok létrehozásában, 
műteremlakások 
létesítésében. Alko-

tói és szervező tevékenységét számos 
elismeréssel – így 1952-ben Munká-
csy-díjjal, 1956-ban Miskolc város 
művészeti nagydíjával – jutalmazták.

A szabadban való tájképfestés 
egyik utolsó nagymestere volt. Szá-
mos munkája külföldre került, élet-
műve követhetetlenül szétszóródott. 
A centenáriumi emlékkiállításra ké-
szülve a Herman Ottó Múzeum a la-
kosság együttműködését kérte. A be-
jelentéseknek köszönhetően a mester 
alkotásainak rendkívül gazdag válo-
gatása válhatott most közkinccsé. Az 

emlékkiállítást Kiss Gábor alpol-
gármester nyitotta meg. 

Tánccal és zenével telt meg múlt vasárnap 
a Miskolci Nemzeti Színház környéke, aho-
vá igazán látványos, különleges évadindító 
rendezvénnyel várták a közönséget. 
S  minden arra járót, a zenés programoknak 
ugyanis bárki részese, szemlélője lehetett. 

Délelőtt a színház énekkarának 
önálló előadásával, az Emlékkönyv-
vel kezdődtek el a rendezvények, 
majd a színház zenekara adott kü-
lönleges koncertet. Ezt követően ren-
dezők várták a közönség kérdéseit, 
a beszélgetést pedig színészdalok és 
musical részletek követték, a szín-
ház művészeinek előadásában. Egy 
nagy, közös görög Szirtaki táncra in-
vitálták a Miskolci Balett művészei a 
főutcán sétálókat. 

Este tovább folytatódtak a külön-
leges programok, 20 órától egyedi 

fényfestéssel díszítették a színház 
épületét. Az est záróakkordjaként 
pedig 2014-es év legnépszerűbb te-

hetségkutatójának, az X-faktornak 
a második helyezettje, Horányi Juli 
adott koncertet a Nyári Színházban. 
Az énekes  korábban jelmezterve-
zőként dolgozott a miskolci szín-
házban, az ő nevéhez fűződnek a 
2014-ben bemutatott Rosmersholm 
és az idei évad Robin Hood előadá-
sának jelmezei. Mint arról lapunk 
előző számában beszámoltunk, az 
új évad roppant izgalmasnak ígér-
kezik – minden érdeklődőt szeretet-
tel várnak a Miskolci Nemzeti Szín-
házban!

Kamarakórus Fesztivál
Szardíniáról Szerencsre és Sáros-

patakra, Olaszországból és Szlo-
vákiából pedig Miskolcra érkez-
nek énekkarok a XXVI. Miskolci 
Nemzetközi Kamarakórus Feszti-
válra. Pénteken este, a háromna-
pos rendezvény nyitóhangverse-
nyén Rimszkij-Korszakov és Verdi 
dallamai csendültek fel, a belváro-
si görög katolikus püspöki székes-
egyházban. A fesztivál helyszínéül 
idén sem csupán miskolci templo-

mok és épületek szolgálnak. Lesz-
nek koncertek Szerencsen a várban 
és Sárospatakon a művelődési ház-
ban is. A miskolci program szom-
baton a Zenepalotában folytatódik, 
vasárnap pedig a Kossuth utcai Re-
formátus Egyházkerületi Székház-
ban énekelnek, főként Szlovákiából 
érkező együttesek. A rendezvény 
záróhangversenyének vasárnap 
este 7 órától a minorita templom 
ad otthont.

Egyházi hírEK, EsEményEK
A Kolping Akadémia következő előadását hétfőn, május 11-én 18.30 órai 

kezdettel rendezik meg a Szent Anna Kolping-házban. Pehm G. Antal 
rendi elöljáró mutatja be a Szent Ferenc Kistestvérei szerzetesközössé-
get. Május 16-án 14 órakor kezdődik a következő szentmise a Diósgyőri 
vár kápolnájában, amelyet ezúttal Szarvas Péter kerületi esperes, a Szent 
Anna templom plébánosa mutat be. 

A miskolc-Belvárosi református Egyházközség szervezésében Molnár 
Róbert Kübekháza polgármestere „Ébredj fel, aki aluszol” címmel tart 
szolgálatot május 9-én 17 órától. Zenés bizonyságtétellel szolgál Diny-

nyés József énekes-zeneszerző május 10-én 10 órától a Miskolc-Hejőcsa-
bai Református Egyházközség templomában.

„Az én nagy kékségem” címmel 
nyílt kedden kiállítás a Pannon- 
tenger Múzeumban Dombovári Ti-
bor víz alatti természetfotóiból. 

Az 1985-től alkotó, számos ran-
gos nemzetközi díjjal és Miskolc vá-
ros Herman Ottó díjával kitüntetett 
miskolci természetfotós, operatőr és 
producer képei a trópusi tengerek 
korallszirtjeinek varázslatos világát 
idézik meg, csaknem száz kiállított 
nagyméretű kép segítségével a Pan-
non-tenger Múzeum konferenciater-
mében és annak galériáján.

A június 30-ig látható kiállítást 
Kriza Ákos, Miskolc polgármestere 
nyitotta meg, ajánlotta az érdeklő-
dők figyelmébe. Mint fogalmazott, 
ezek a fényképek olyanok, mint a 

festmények, tele vannak lélekkel és 
élettel. - Aki ilyeneket tud alkotni, 
az sok mindenre képes. Meg kell be-
csülnünk, hogy ilyen értékeink van-

nak Miskolcon – hangsúlyozta a 
polgármester. Dombovári Tibor a 
megnyitón búvárruhában, béka-
talppal a lábán lépett ki a függöny 
mögül, jelezve, hogy a tenger mé-
lyén is ilyen felszerelésben dolgo-

zik. Mint mondta, meg kell ismerni 
a tenger veszélyeit, igazán veszélyes 
élőlényeit. Ezek pedig egyáltalán nem 
azok, mint amit sokan elsőre gon-
dolnának. Sok apró, pici, kis élőlény 
adott esetben sokkal veszélyesebb 
tud lenni, nagyobb bajt tud okozni, 
mint, mondjuk, egy cápa – fogalma-

zott a fotóművész.

LéLEKKEL és éLEttEL tELi KépEK

5

Fotókon a víz alatti világ

„átfesteni az egész Földet…”

színEs színházi évAdnyitó 
A főutcán
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ÁLLÁSLEHETŐSÉG
A MiReHuKöz Nonprofit Kft. munkatársakat keres  

az alábbi munkakörök betöltésére:
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MUNKATÁRS

Feladatok:
l  Ügyfelekkel kapcsolatos teljes körű  

ügyintézés
l  Beérkezett megkeresések kezelése,  

szóban és írásban
l  Számlázás
l  Adatszolgáltatás készítés
l  Kapcsolattartás külső partnerekkel 

Elvárások:
l  Középfokú végzettség
l  Önállóság, pontosság, precizitás,  

csapatszellem
l  Magabiztos felhasználói szintű számítás-

technikai ismeretek, Excel, Word magas 
szintű ismerete

l  Jó kommunikációs készség szóban és 
írásban

Előny:
l  Ügyfélszolgálaton szerzett tapasztalat

Amit kínálunk:
l  Biztos hátterű folyamatos munkalehető-

ség
l Állandó jövedelem
l Szakmai fejlődési lehetőség
l Kellemes munkahelyi környezet

LOGISZTIKAI VEZETŐ

Feladatok:
l  A logisztikai divízió területén dolgozók 

munkájának irányítása
l  Operatív logisztikai folyamatok  

felügyelete, fuvarszervezés 
l  Stratégiai jellegű logisztikai folyamatok 

felügyelete: logisztikai tervezés,  
folyamatoptimalizálás

l  Folyamatok és szabályok, szállítási  
határidők folyamatos nyomon követése 
és betartása

Elvárások:
l  Legalább középfokú szakirányú végzettség 
l  Fuvarozási és/vagy szállítmányozási,  

logisztikai területen szerzett 5 éves  
tapasztalat 

l  Jó szervezőkészség és kommunikációs 
képesség

l  Magabiztos, határozott fellépés
l  Stratégiai gondolkodásmód 
l  Felhasználói szintű számítógépes  

ismeretek

Amit kínálunk:
l  Biztos hátterű folyamatos munkalehetőség
l Állandó jövedelem

ElérhEtőségEink:  
Ügyfélszolgálati iroda 3518 Miskolc, Erenyő u. 1.  

Levelezési cím: 3510 Miskolc, Pf.: 509.  
Telefon: +36 46/200-178, +36 46/200-179.  Telefax: +36 46/200-177.  

E-mail: info@mirehukoz.hu. Web: www.mirehukoz.hu

A fényképes szakmai önéletrajzokat, a pályázni kívánt munkakör 
megjelölésével, a titkarsag@mirehukoz.hu e-mail címre várjuk.

l  BAjMóc KöRMöcBÁNYA: 
május 30. – 7.000 Ft/fő

l  EpERFESZTIVÁL TAHITóTFALUBAN:  
május 30. – 6.500 Ft/fő

l  GYŐR-pANNONHALMA:  
június 6. – 9.000 Ft/fő

l   EpERjES-LŐcSE-SZEpESVÁRALjA:  
június 13. – 6.000 Ft/fő

l  KOMÁROM A KETTÉSZAKíTOTT  
VÁROS: június 13. – 8.500 Ft/fő

l  BALATON KöRNYÉKI BARANGOLÁS  
(VESZpRÉM, ZIRc, HERENd,  
TIHANY-HAjóZÁS A BALATONON): 
június 20–21. – 27.500 Ft/fő
l  KRAKKó, ZAKOpANE:  

július 18–19. – 19.000 Ft/fő
l  ZÁGRÁB – pLITVIcEI TAVAK:  

augusztus 22–23. – 29.000 Ft/fő

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

www.koruTak.hu

EZ A KUpON 
500 FT-OT ÉR!  

1 ÚTRA 1 FŐNEK!

"

"

jelentkezési határidő: 2015. május 15.
Miskolci Városfejlesztési Kft., 3525 Miskolc, Városház tér 13.

E-mail: titkarsag@varosfejlesztes.miskolc.hu

A Miskolci Városfejlesztési Kft.  
projektmenedzser munkatársat  

keres projektek megvalósításához
pÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

•  felsőfokú műszaki/gazdasági szakirányú iskolai végzettség,
•   legalább 5 éves munkatapasztalat európai uniós projektek előkészítésé-

ben és végrehajtásában, 
•  számítógépes ismeretek (Word, Excel, Outlook, EMIR rendszer).

SZÜKSÉGES KOMpETENcIÁK: 
• önállóság
• pontosság
• problémamegoldó képesség
• megbízhatóság
• szervezési készség
• nagyfokú terhelhetőség

ELŐNYT jELENT: 
• közbeszerzés területén szerzett szakmai tapasztalat
• angol nyelvismeret 

A pÁLYÁZATHOZ cSATOLNI KELL:
•  motivációs levelet fizetési igény és legkorábbi munkába állási időpont  

megjelöléssel,
• részletes szakmai önéletrajzot,
•  végzettséget, szakképesítést, illetve nyelvtudást igazoló okirat(ok)  

másolatát.

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

Heti, havi rendszerességű  
terjesztés, mindenki számára elérhető 

akár már nettó 1 Ft/db/ 
alkalom áron!  

Rendelésfelvétel: rikkancsmiskolc@gmail.com, 
illetve a 30/244-3033-as telefonszámon.

Első alkalomra  
30% kedvezményt  

adunk!

JELENTKEZZEN N Á L U N K !
JELENTKEZZEN N Á L U N K !
Miskolc területén kiadvány, 
reklámújság terjesztéshez keresünk heti rendszerességű 
munkavégzéshez részmunkaidős terjesztőket.

Feladat ellátása reggeli órákban, több napon hétvégén is!

Megfelelő munkavégzés esetén tisztességes bérezés!

Jelentkezni: FolyamatosanM
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rikkancsmiskolc@gmail.comE-mail:    

06-30-352-8040Telefon:

Munkatársaink hétköznap telefonon 15 és 17 óra között érhetők el.

Szeretné kiegészíteni jövedelmét?

május 6–12.

AZ UNIÓ COOP ZRT ÜZLETEI TOVÁBBRA IS  
ÚJABB AKCIÓKKAL VÁRJÁK A VÁSÁRLÓKAT

Farmer 
UHT tej     

1,5%, 1 l 

169 Ft

Eh. csirkemell filé      
1 kg,  

(baromfit árusító üzl.) 

1299 Ft

Eh.sertés karaj 
csont nélkül   

1 kg,  
 (tőkehúst árusító üzl.  

máj. 7–9.)     

1349 Ft

Eh. sertés tarja 
csontos           

1 kg, 
 (tőkehúst árusító üzl.  

máj. 7–9.)     

999 Ft
További akciós termékek:

COOP Zala felvágott 1 db 1099 Ft
Jar mosogató lemon, 500 ml, egységár: 578 Ft/l 289 Ft

COOP SZUPER ÁRUHÁZAINKBAN mEgAJÁNdéKOZZUK mÁJUS 2-31-Ig:
Vásároljon 3 db bármilyen Bonduelle fagyasztott terméket és a pénztárnál kap 1 db hűtőtáskát (a készlet erejéig)

Vásároljon 2000 Ft felett, gyűjtse továbbra is május 31-ig a hűségpontokat CukiFejek plüssökért!
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Miskolci Napló – A város lapja

Élelmiszer eladók és szociális 
gondozók vehették át nemrégiben 
mesteroklevelüket a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamarában. 

Az oklevélre, illetve az ennek át-
vételét megelőző vizsgára az új szak-
képzési törvény előírásai miatt van 
szükség. Ennek értelmében ugyanis, 
2015 szeptemberétől már senki nem 
végezhet oktatást, mestervizsga nél-
kül. Mivel az eladók és szociális gon-
dozók számára nincs mestervizsga 
szint kialakítva, ezért a BOKIK – 
pályázati támogatással - külön ne-

kik szervezte meg a tanfolyamot.  
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 
összesen ötven szakember képzését 
támogatták a program keretében.

Bihall Tamás, a BOKIK elnöke az 
eseményhez kapcsolódva elmond-
ta: szeretnék bővíteni a gyakorlati 
képzőhelyek számát is, emiatt szük-
séges, hogy minél több szakember 
megszerezze azt a képesítést, mely-
nek birtokában szakmai oktatást vé-
gezhet. Idén szeptembertől ugyanis 
csak mesterfokozat birtokában lehet 
vállalati szinten tanulókat képezni – 
emlékeztetett a B.-A.-Z. Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara elnöke.

Gyakorlati oktatók 
szereztek mesterlevelet

Lomtalanítási ütemterv
Május 11. | hétfő  Komlós-

tető: Báthori sor, Cserfa, Gor-
kij sor, Hengerész, Komlóstető, 
Lejtő, Lomb, Nádastó, Nyír-
jes, Nyárfa, Olvasztár, Orgona, 
Pajtás, Puskin, Sás, Szántó K. 
J., Szeder magánházak, Szege-
di, Töbrös, Vörösbérc

Kárpáti-Szabadság u. 
közti terület: Andrássy 44-
86, Endresz Gy., Illyés Gy., 
Kárpáti, Móricz Zs., Szabad-
ság, Szarkahegy magánhá-
zak, Tamási Á. 

Számozott utcák: Harma-
dik, Hatodik, Hetedik, Ki-
lencedik magánházak, Ne-
gyedik, Nyolcadik, Ötödik, 
Tizedik, Tizenegyedik

Május 12. | kedd  Bábonyi-
bérc: Árok, Bábonyibérc 
Fel ső sor, Bábonyibérc sor, 
Bábonyibérc Új telep, Balázs-
diák, Bércalja, Borostyán, 
Börzsöny, Búzavirág, Cserhát, 
Csermely, Estike, Eszter, Fel-
mező, Forrásvölgy, Galago-
nyás, Mecsek, Napraforgó, Pi-
lis, Pintes, Sellő, Sólyom, Tag

Lyukó: Danlos, Görög-
szőlő 32-44, Kishajtás dűlő, 
Kislyukó dűlő, Kutyorvölgy, 
Lackó tanya, Lyukóvölgy, 
Lyukóvölgy Bányaoldal-Er-
dőgazdaság-Gulyakút-Her-
ceghajtás-Kishajtás, Lyukó-
völgyi út, Meredély, Őzugró

Május 13. | szerda Avas pince-
sor: Csonka sor, Kisavas má-
sodik sor, Kisavas sor, Lata-

bár sor, Lővei sor, 
Nagyavas alsósor, 
Nagyavas felső-
sor, Nagyavas kö-
zép sor, Petőfi sor

Lyukó: Búza-
virág, Gerbera, Jácint, Jégvi-
rág, Liliom, Nehéz, Tulipán, 
Szegfű

Május 14. | csütörtök Belvá-
ros: Bajcsy Zs. 6-26, Bocskai I. 
társasházak, Hadirokkantak, 
Katalin, Király páratlan oldal, 
Vörömarty M. 35-51, 66-86

Bábonyibérc: Attila, Bruck-
ner Gy., Feszty Á. magánhá-
zak, Marjalaki, Mátyás kir. 
magánházak, Nimród, Nagy 
F., Szent L., Tinódi, Toldi M.

Május 15. | péntek Selyemrét, 
Zsolcai kapu: Ady E., Állomás, 
Augusztus 20., Bajcsy Zs. pá-
ratlan oldal, Bajcsy Zs. 28-tól, 
Baross G., Bethlen G., Bolyai 
J., Éder Gy., Eperjesi,, Hatvan-
ötösök, Kőrösi Cs. S., Latabár 
E., Selyemrét, Soltész N. K. 1-3 
és 2, Szendrei, Zamenhof, Ziel-
insky Sz., Zsolcai k.

József A. u. környéke: Bu-
zogány, Harmat, Hernád, Jó-
zsef A., Kartács, Kruspér I., 
Pázsit, Sajó, Sajószigeti, Szeke-
rész, Szinva, Szondy Gy., Tü-
zér, Vásárhelyi P., Vásártéri, 
Víkend telep, Zsigmondy V.

Zsarnai környéke: Be-
senyői, Gyimesi, Halász, Re-
pülőtéri, Tölgyesi, Tömösi, 
Vereckei

LoMtaLanítás

A jó szakma felér egy diplomá-
val – ez volt a szlogenje a Szak-
ma Sztár Fesztiválnak, melyet 
idén nyolcadik alkalommal 
rendeztek meg Budapesten. A 
háromnapos vetélkedőn az or-
szág legjobb szakmunkás tanu-
lói mérték össze tudásukat – a 
miskolci diákok ismét kitűnő-
en szerepeltek.

A Nemzetgazdasági Minisztérium 
és a Magyar Kereskedelmi és Iparka-
mara nyolc évvel ezelőtt azért hozta 
létre a Szakma Sztár versenyt, hogy 
ezzel is népszerűsítse a szakmák tanu-
lását. Az idei megmérettetésen mint-
egy 300 diák mérte össze tudását 39 
kategóriában. A megyénkből hárman 

érkeztek az országos döntőre. A ver-
senyzők mellett több mint 10 ezer pá-
lyaválasztás előtt álló gyerek is elláto-
gathatott a háromnapos programra. 
Borsodból 800 iskolás utazását segítet-
te a BOKIK.

A Szakma Sztár Fesztivált idén is Or-
bán Viktor nyitotta meg. A miniszterel-
nök kiemelte, a tanulóknak olyan szak-

mai tudást kell elsajátítaniuk, amellyel 
el tudnak helyezkedni a munkaerőpia-
con. Az idei versenyen egy sajószentpé-
teri diák mellett két tanuló a miskolci 
Berzeviczyből is kitűnően szerepelt. A 
fesztiválon, a szárazépítő kategóriában 
második helyezést ért el a sajószentpéteri 
Ganyi Alex (Új Esély Oktatási Központ, 
BOKIK). Kereskedő szakképesítésben 
második lett a miskolci Szommer Ba-
bett (felkészítő tanár: Hokné Zahoretz 
Dóra, Berzeviczy Gergely Szakközépis-
kola és Szakiskola, BOKIK), míg a szin-
tén miskolci Hornyák Regina (felkészítő 
tanár: Hokné Zahoretz Dóra, Berzeviczy 
Gergely Szakközépiskola és Szakiskola, 
BOKIK) ugyanebben a kategóriában 
harmadik lett.

Fotó: F. KaderjáK Cs.

BeszáLLítóKat Keres eGy naGy áruházLánC
Az egyik legnagyobb külföldi áruházlánc magyarországi 

csoportja 2015-ben is folytatja nagy sikerű beszállítói program-
ját, melynek keretében lehetőséget szeretnének biztosítani a ha-
zai vállalkozásoknak a csatlakozásra. Az áruházlánc számára 
kiemelten fontosak a hazai értékek, a magyar termelők, a hazai 
gazdaság támogatása. Áruházaikban jelenleg több mint 60 szá-
zalékos a magyar termékek aránya, a céljuk pedig az, hogy ezt 
a számot tovább növeljék. Magyar beszállítóik előtt új, nem-
zetközi piacok is megnyílhatnak, ezek számára ugyanis lehe-

tőséget biztosítanak, hogy termékeik eljussanak a külföldi áru-
házak polcaira. Aki szívesen lenne hazánk legdinamikusabban 
fejlődő áruházláncának beszállítója, érdekli a lehetőség, és első 
kézből szeretné megtudni a csatlakozás előnyeit és feltételeit, az 
látogasson el az akció négyállomásos roadshow-jának miskol-
ci helyszínére, a miskolci City Hotelbe, május 12-én, 11 órára.  
Itt az áruházlánc vezetői személyesen ismertetik a csatlakozás 
részleteit és az érdeklődőknek lehetőségük nyílik az egyezteté-
sekre, tárgyalásokra. Bővebb információk: www.minap.hu

A Városgazda Kft. munkatársai csü-
törtökön megkezdték a kétnyári virágok 
kiszedését és az egynyári virágágyak elő-
készítését. Május 11-ére, Miskolc város 
napjára a Széchenyi szobor mögötti és az 
Erzsébet téren található virágágyakat már 
egynyári növények díszítik. Ezt követően 
a Deák tér, a Petőfi tér, Feszty Á u., Nép-
kert, Szent István tér és a Virágóra, Mis-
kolctapolca, Miskolc-Lillafüred, Győri 
kapu, Kilián, Avas városrész virágágya-
it is beültetik. Az 1890 négyzetméternyi 
virágfelületre összesen 81340 virágpalán-

tát – többek között: begóniát, kakastaréjt, 
dáliát, bojtocskát, szalviát, napvirágot és 
muskátlit – ültetnek – tájékoztatott Pász-
tor Imre, a Miskolc Holding Zrt. kommu-
nikációs vezetője. A tavaszi virágosítási 
akció keretében, több városrészben mus-
kátlit osztottak a héten helyi önkormány-
zati képviselők. A Szentpéteri kapuban 
Nánási-Kocsis Norbert, Diósgyőrben Ko-
vács László, Bulgárföldön Deák-Bárdos 
Mihály adott át több száz tő muskátlit az 
ezt igénylő lakosoknak, a virágokat képvi-
selői keretükből vásárolták.

tavaszi virágosítás a városban

MisKoLCi diáKoK is 
eLMondhatjáK: szaKMájuK sztárjai!
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A Miskolci Majorette Együttes be-
mutatójával kezdődtek meg múlt 
pénteken a Miskolcz Városi Majális 
programjai a Népkertben. Zeneka-
rok, hagyományőrzők, népművé-
szeti vásár, körhinta, fa- és egyéb 
játékok kínáltak egész nap kikap-
csolódást a családok számára.

A vidám tavaszi napsütésben min-
denki megtalálhatta az ízlésének, 
hangulatának leginkább tetsző prog-
ramot, a szervezők idén is kitettek ma-
gukért. Úgy állították össze a május 
1-jei kínálatot, hogy a fiatalok és idő-
sebbek egyaránt kellemesen tölthessék 
el az időt, a hosszú hétvége első napján.

Mások mellett, fellépett a Musi-
cal Műhely Miskolc, a Vaga Ban-
da, Eperjesi Erika, Kincses Károly és 
Kriston Milán, valamint Szécsi Vik-
tória, Simon Fruzsina és Bácsalmá-
si Gréta. Délután 5 órától az idén 25 
születésnapját ünneplő Miskolc Dixi-
eland Band adott koncertet, majd este 

7-től a TransylMánia lépett színpadra. 
A Vigadó előtti zöldben – ahogy az egy 
igazi polgári majálishoz illik – „Mis-
kolci szalonzenék” címmel Buri Jenő 
és Szirmai Zoltán muzsikált, a szökő-
kútnál pedig jelmezes szereplők és ver-
kli idézte a századforduló hangulatát. 
Mindezek mellett egész nap népmű-
vészeti vásár fogadta a Népkertbe lá-
togató családokat, a gyermekeknek 
pedig népi körhintával, fajátékokkal, 
lovaglással, íjászattal és más produkci-
ókkal szereztek örömet.

A fellelhető források alapján, Mis-
kolc vélhetően 650 évvel ezelőtt, az 
1360-as évek közepén kapott Nagy 
Lajos királytól mezővárosi rangot. 

Miskolcot a török időkben feléget-
ték, elpusztult a város akkori levéltá-
ra, s benne az addig kapott kiváltsá-
gok dokumentumai is. Fennmaradt 
viszont az 1365. január 8-án kötött 
megállapodás, mely szerint Nagy La-
jos király több dunántúli birtokát adta 
- cserélte el - Miskolcért illetve Miskolc 
környéki településekért, földekért, vá-
rakért. Csak feltételezni lehet, hogy ek-
kor – vagy ebben az időszakban – vá-
rosi rangra is emelte településünket. 
Annyi viszont bizonyos, hogy a követ-
kező fellelhető forrásban, egy 1376-os 
végrendeleti okiratban már városként 
szerepel Miskolc. 

Nagy Lajos a diós-
győri koronaurada-
lomhoz csatolta a vá-
rost, amely egészen 
1848-ig királyi tulaj-
donban állt. Zsigmond 
király 1435. október 2-ai 
oklevelében pallosjogot 
adott Miskolcnak. A te-
lepülés gyors fejlődésnek 
indult, a 15. század végén 
már 2000 lakosa volt, a 
török hódoltság idején 
azonban a fejlődés lelas-
sult. 1544-ben a törökök felégették 
a várost és behódolásra kényszerítet-
ték. Miskolcot egészen az 1687-es fel-
szabadulásig adóztatta a török, bár a 
diósgyőri várat már 1674-ben sikerült 
visszafoglalni. A város ebben az idő-
szakban vált fontos bortermelő köz-

ponttá és a 17. 
század végére 
már 13 céh mű-
ködött itt. 

A szabad-
ságharc idején 
Rákóczi fejede-
lem rövid időre 
Miskolcon ren-
dezte be főhadi-
szállását (1704. 
január 18-ától 
március 15-éig). 
1706. szeptember 
25-én az osztrá-
kok kirabolták 
és felégették a 
várost, 1711-ben 
pedig kolerajár-
vány pusztított, 

melynek a népesség 
fele áldozatul esett. 
Miskolc ezután újra 
virágzásnak indult. 
1724-ben Borsod 
vár megye, mint köz-
ponti helyen fekvő, 
nagy lakosságú me-
zővárost, Miskolcot 
választotta a megye-

háza felépítésének helyszínéül. Az első 
népszámlálás 1786-ban 2414 házat és 
14 179 lakost jegyzett föl a városban.

Több fontos épület a 18. és a 19. szá-
zad folyamán épült, köztük a város-
háza, az új megyeháza (1820 körül), 
a színház, a zsinagóga, számos iskola 

és templom. 1867-ben elkezdődött a 
gázvilágítás bevezetése, 1870. január 
9-én átadták a Hatvan – Miskolc vas-
útvonalat, amivel a város összekötte-
tésbe került Pesttel. Miskolc volt az 
1886-os közigazgatási rendezés után a 
Trianon előtti Magyarország egyetlen 
városa, amely rendkívül dinamikus 
növekedésének köszönhetően ren-
dezett tanácsú városból törvényha-
tósági jogú várossá tudott átalakulni 
1909-ben. A városi közgyűlés 1992-
ben döntött úgy, hogy május 11-e lesz 
Miskolc ünnepe, annak tiszteletére, 
hogy 1909-ben ezen a napon adott a 
városnak címeres kiváltságlevelet Fe-
renc József.

A Dél - borsodi faragók c. kiállí-
tás sal nyitotta meg 2015. évi sze-
zon ját a Fügedi Márta Népművé-
szeti Egyesület - Diósgyőri 
Kéz műves Alkotóház. 

A különleges tárlaton ezúttal Kis 
György János szobrász, Kiss Má-
tyás népi iparművész, fafaragó és 
Lakatos József fafaragó mutatkozik 
be a miskolci közönségnek. A han-
gulatos megnyitó-ünnepségen köz-
reműködött a 165 esztendős Me-
zőkeresztesi Férfikórus és a Matyó 
Egyesület fiatal táncospárja; Klu-
buk Renáta és Nyíri Gábor.

Viszóczky Ilona entográfus kö-
szöntőjében méltatta az alkotókat, 
kiemelve a művekben megjelenő, 
magyarságtudattal párosuló gon-
dolatgazdagságot. A kiállítás május 
25-ig tekinthető meg, szerdától va-
sárnapig, 11-18 óra között.

Múlt és jelen Miskolci Napló8

A képeslap az 1920-as években, a külső felújítás és belső átalakítás 
előtt mutatja a Korona szállodát. A Weidlich-palotából 1931-ben került 
át az Apolló mozi a szálloda első emeleti nagytermébe, s az utcai hom-
lokzaton ekkor megjelent a „Korona mozgó” felirat. Ezt megelőzően a 
keleti szárny utcai frontján sörcsarnok volt, utcai megközelítéssel. A 
sörcsarnok mögött pedig a nagy étterem, udvarra néző folyosóval, az 
étterem konyhájával. A szálloda főbejáratát az első emeleti erkély alatti 
esőfogóval látták el. A bejárattól jobb oldalra nyílt a lépcsőház, amely-
en az emeleti szobákat lehetett megközelíteni. A szálloda főbejáratától 
nyugatra bentről és az utcáról is megközelíthető kávéház működött.

Dobrossy I. | fotó: MocsárI L., képesLap: sáfráNy Gy. J.

akkor...

...és Most

Miskolc 1365–2015
Nagy Lajos kiráLy mezővárosa

Magyarságtudat,  
gondolatgazdagság

századfordulós hangulat,  
jókedv és zene 

Miskolcz városi majális



Edzőtábor a huszadikért. A vízilab-
da OB 1 / B rájátszásának második 
mérkőzésére és egyben zsinórban 
huszadik győzelmére készülő Mis-
kolci Vízilabda Club ezzel a célki-
tűzéssel, hétfőtől egy nagyváradi 
mini edzőtáborozáson vett részt.

Hazai győzelemmel kezdte az első 
osztályba jutásról döntő rájátszást a 
Miskolci Vízilabda Club, az előt-
tünk álló hétvégén pedig a bu-
dapesti Ybl Vízilabda Club 
vendégeként egy újabb nagyon 
fontos találkozó vár a miskol-
ciakra. Az eddig zsinórban 19 
mérkőzését megnyerő MVLC 
huszadik sikerére készül, ennek ér-
dekében a szerb világbajnok kapust 
és román válogatottak sokaságát fel-
vonultató Nagyvárad otthonában egy 
hárommérkőzéses, mini edzőtábor-
ban vettek részt. Szilágyi Péter ve-
zetőedző lényegre törően értékelt: a 
nagyváradi teljesítmény megnyugtat-
ta, hogy jó úton járnak. 

A bajnoki döntőre készülő nagy-
váradi csapat keresett meg minket – 
fűzte hozzá Bachner András szakmai 
igazgató –, de nem csak nagyarányú 
győzelmünk miatt mondom, hogy 
hasznos volt ez a pár nap. Eddig 19 
győzelemnél tart zsinórban a csapat 

és ennek ellenére sem látszik senkin 
a jóllakottság, nagy elánnal pólózik 
mindenki. 

A hibátlanul teljesített alapsza-
kasz, valamint a Komjádi kupa dön-
tőjében mutatott teljesítményre, átvitt 
értelemben is sokan felfigyeltek és a 
bajnokságban egyedülálló módon, 
doppingellenőrzésen esett át a csapat. 

Valamilyen szinten ez egy szakmai 
irigység is, azok részéről, akik felhív-
ták az illetékesek figyelmét, hogy jó 
volna Miskolcra odafigyelni, mert az 

„megmagyarázhatatlan” hogy Mis-
kolc legyőzzön mindenkit. Pe-

dig ez a realitás – összegezte 
a csapatvezetés álláspontját a 
szakmai igazgató. 

Összességében egyönte-
tű vélemény a miskolci póló-

soknál, hogy megérett az első 
osztályra a miskolci klub, de ezt 

már szombaton újra bizonyítaniuk 
kell az Ybl otthonában, a szabályok 
adta legkisebb pályán. 

Ennek pedig az az oka, hogy 
ne érvényesüljön jó kondíciónk, 
úszástudásunk – hangsúlyozta Ba-
chner András. Egy brusztos ellen-
fél otthonában, harcos, kemény 
mérkőzésre számítok, ahol fizikai 
szempontból is fel kell vennünk a 
kesztyűt. 

Nem vár könnyű találkozó a rá-
játszás második fordulójában, ide-
genben a csapatra. Az Ybl Water 
Club – PANNERGY MVLC találko-
zó szombaton 19 órakor kezdődik.

Nagyszabású eseménnyel várták 
szerdán a hallgatókat a Miskolci 
Egyetemen. A SportPont Program 
kiemelt eseményeként rendezték 
meg a 2015-ös Miskolci Egyetemi 
Napok keretében a MEN Sport-
napot és Sportágválasztót, azaz a 
Mini Sportnapot. A hallgatóknak 
lehetőségük volt megmérkőzni 
kispályás fociban, streetballban, 
strandröplabdában, asztalitenisz-
ben, teniszben, sakkban, tollaslab-
dában, dartsban és csocsóban. 

A legjobbak részt vehetnek a 
Sportpont Program országos dön-
tőjében, amit az EFOTT-on ren-

deznek meg. - A diákrektor válasz-
tás keretein belül az volt a célunk, 
hogy a szórakozás és a hagyomá-
nyos feladatok mellett, valameny-
nyire a sport is visszaköszönjön. 
Ennek szellemében évek óta meg-
tartjuk ezt a rendezvényt. Karok 
küzdenek egymással, de emellett 
egyéni versenyszámokban is ki-
próbálhatják magukat a diákok – 
mondta el Boda Péter, a Miskolci 
Egyetem Sportközpont igazgatója. 
A kimerítő mozgást követően az el-
vesztett kalóriák pótlásáról is gon-
doskodtak a szervezők, a program-
ban szereplő főzőversennyel.
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Az utolsó fordulóban, idegenben, 
az MTK otthonában elért bravúros 
pontszerzésének köszönhetően a 
10. helyen zárta az első osztályú 
női röplabda bajnokságot az ALB-
RECHT MVSC MVSI csapata. Az 
edzőváltáson is átesett miskolci együttes, az 
alsóházi rájátszásban vett részt és a play off-
ban mutatott remek teljesítményének köszön-
hetően, megőrizte NB 1-es tagságát. 

Hat mérkőzésből négyet megnyert az első 
osztályú női röplabda bajnokság alsóházi rá-
játszásában az MVSC. A csapat így a 10. helyen 
zárt és megőrizte élvonalbeli tagságát. Most 
könnyített munkával, heti három edzéssel, a le-
vezető időszakot töltik a nyári szünet megkez-
dése előtt. A csapattól hét év után távozó Toma 
Sándor helyett, tulajdonképpen két mérkőzés 

között érkezett, a régi – új edző Kerekes Attila. 
A kockázatos lépés bejött, a váltás meghozta azt 
a bizonyos impulzust a csapat számára. 

Valóban nagyon jó statisztikát hoztunk, a 13 
pont, amit hat 
mérkőzésen be-
gyűjtött a csa-
pat, úgy gon-
dolom teljesen 
megérdemelt és 
reális – mondta 
el Kerekes At-
tila a Miskolc 
Televíziónak. 
Kiemelte, a kö-

zös munka során, figyelve az eddig kialakult 
játékkapcsolatokra, teljesítményekre, megta-
lálta azt a hét játékost, akik a legtöbbet tudták 
hozzátenni a csapat játékához, a legfontosabb 
periódusban, a rájátszás során. 

Az edző arról is szólt, még nem folytatott 
megbeszéléseket jövőjével kapcsolatban, de vé-
leménye szerint a legfontosabb az lenne, hogy a 
keretet együtt tartva, úgymond „fölfelé igazol-
janak”, vagyis lehetőség szerint olyan játéko-
sokkal kellene megerősíteni az MVSC-t, akik 
segítségével, előre léphetne a következő sze-
zonban a miskolci együttes.

Nem kezdődött túl szerencsésen múlt 
szombaton a Pápa elleni találkozó a 
DVTK számára, de 
a végére megnyugta-
tó eredmény szüle-
tett. Az új vezető-
edző, Vitelki Zoltán 
irányításával nyolc 
nyeretlenül megví-
vott bajnoki találkozó 
után, ezúttal 2:1-es 
győzelmet aratott a 
Diósgyőr az Andrássy 
úton.

Az első félidő 25. percében a vendégek sze-
reztek vezetést: Barczi „eladta” a labdát a diós-
győri 16-os előterében, Seye begyalogolt vele a 
16-osig, majd kilőtte a bal felső sarkot. (O-1)

Mintegy 20 percet kellett várni a diósgyőri 
válaszra: ekkor Egerszegi eresztett el egy lövést 
18 méterről, amibe Bacsa védhetetlenül be-
lepiszkált, a kaputól 4 méterre. (1-1) Így dön-
tetlennel vonulhattak a csapatok az öltözőbe, 
az első félidő után.

A szünetben 
Barczi helyett 
Gosztonyi állt 
be a DVTK-ba, 
a pápaiak nem 
cseréltek. A má-
sodik félidő-
ben folyamato-
san támadott a 

Diós győr, a 80. percben Gosztonyi 18 mé-
terről leadott szabadrúgása súrolta a kapu-
fát, majd 10 perccel később ismét Gosztonyi 
adott be jobbról egy szabadrúgást, amire a 
hosszún Egerszegi érkezett és a hálóba fejelt, 
beállítva ezzel a 2-1-es végeredményt.

A diósgyőriek nyolc nyeretlenül megvívott 
bajnoki találkozó után gyűjtötték be most a há-
rom pontot, míg a vendégeknek immár hét baj-
noki meccs óta nem sikerült győzni. Mindkét 
együttesnél új vezetőedző debütált Vitelki Zol-
tán, illetve Kovács László személyében

Sportnapon mérkőztek 
meg a hallgatók
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Hétfőn Miskolcon kezdte meg a 
felkészülést a női felnőtt kosárlab-
da-válogatott a június 11-28. között 
Romániával közösen rendezett, női 
Európa-bajnokságra. A tizenhétre 
szűkített keretben három diósgyőri 
játékos neve is szerepel.

Szabó Istvántól, a válogatott tech-
nikai vezetőjétől megtudtuk: szomba-
tig napi két edzés szerepel a miskolci 
felkészülési programban, jövő héten 
pedig Sopronba teszi át a székhelyét 

a válogatott. Május közepén az első 
nemzetközi edzőmérkőzést is lejátsz-
sza Olaszországban az újra Stefan Svi-
tek irányításával készülő csapat. Aztán 
egy négyes tornán vesznek részt Mont-
enegróban, majd Törökországban zár-
ják a felkészülési mérkőzések sorát – 
utóbbi időpontja már júniusra esik.

A keretet 24-ről 17-re szűkítette nem-
régiben a szövetségi kapitány, melyben 
három Aluinvent-DVTK játékos is he-
lyet kapott: Czank Tímea, Rasheed Rita 
és Bálint Réka tagja a válogatottnak.

A kontinensviadal június 11-én 
kezdődik Sopronban, Szombathelyen, 
Nagyváradon és Temesváron. A kö-
zépdöntőbe jutáshoz a magyaroknak 
az ötös csoportból az első háromban 
kell végezniük. Az ellenfelek a litvá-
nok, a szlovákok, a svédek és a cím-
védő spanyolok lesznek a D-csoport-
ban, amelynek meccseit Sopronban 
rendezik. A középdöntőket Győrben 
és Debrecenben tartják, a helyosztók-
nak pedig a budapesti SYMA-csarnok 
ad otthont.

KontinenSviadalra KéSzül a női KoSárlabda-válogatott

győzelemmel  
mutatkozott be vitelki

„MiSKolc legyőz  
MindenKit – ez a realitáS”

Szezonzáró beSzélgetéS az edzővel
„valóban nagyon jó statisztikát hoztunk”



10 Miskolci NaplóHirdetés

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

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

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

Közel 50 különböző  
magyar Kézműves sör  

végre miskolcon is!

A Villanyrendőrtől mindössze pár méterre.

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

Kerti székpárnák, viaszos vászon asztal-
terítők széles választékban kaphatók.

2015. 05. 09-től  2015. 05. 15-ig 

Dunaszerdahelyen  
jártak a Kós diákjai!

A HAT-14-02-0007 szá-
mú „Testvériskolai kapcso-
lat kiépítése a Felvidék-
kel” pályázat keretében 
a Kós Károly Építőipari 
Szakközépiskola 33 fős küldöttsége Dunaszerdahelyen járt 
az Építőipari Szakközépiskolában. Az utazás előzményeként, 
novemberben Miskolcon fogadtuk új testvériskolánk küldött-
ségét, megmutattuk iskolánkat és régiónk történelmi, kultu-
rális nevezetességeit. Dunaszerdahelyen megtekintettük a 
Makovecz Imre tervei alapján kialakított városközpontot és 
más látnivalókat. A szakmai program részeként ellátogattunk 
a bősi vízierőműhöz és Pozsonyba kirándultunk közösen. A 
pályázatban kopjafák készítését vállaltuk, amelyeket az isko-
lák udvarán állítunk fel. A dunaszerdahelyi program befejezé-
seként a kopjafánk ünnepélyes felállítására került sor. A prog-
ram zárásaként, a Kós udvarán állítottuk fel a dunaszerdahelyi 
testvériskolánk kopjafáját. 

Apróhirdetés
Terméskőből épült családi ház el-
adó a festői szépségű Kisgyőr köz-
pontjában. Szoba, fürdőszoba, konyha, 
spájz található az épületben, mellet-
te nyári konyha, melléképületek, alatta 
pedig egy nagy pince helyezkedik el. A 
ház kő és tégla építésű, benne víz-szeny-
nyvíz, villany, konvektoros fűtés. A telek 
770 m2, buszmegálló a szomszédban. 
A házhoz 1800 m2 szőlő (csemege sző-

lő, gyümölcsfák) ill. 500 m2 termőföld 
is megvásárolható. Ir. ár: 3,5 MFt Érd.: 
30/730-2261.
Ács-, tetőfedő munkák, gipszkarto-
nozás, lambériázás, filagóriák, előtetők, 
kerítések, kerti házak és egyéb famun-
kák készítése; Velux ablakok beépítése, 
cseréje; íves fedések és hajlatok készíté-
se; tetők szellőztetése. www.kerekgyar-
to-acs.hu. Tel.: 06-20/460-6775.
Üdülés Gyulán a Hőforrásban 1 szo-
ba konyhás lakrészekben. Fizikoterá-

piás kezelések helyben. 06. 21-től 06. 
28-ig és 08. 23-tól 09. 05-ig. Olaszor-
szági Marottán tengerre néző szoba 
09. 12-től olcsón kiadó. Érdeklődni: 
20/554-0175  vagy a 46/348-338 tele-
fonon lehet.

Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 
63 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók 
(műanyag, fa, alumínium), garázska-
puk cseréje óriási kedvezménnyel, tel-
jeskörű árnyékolástechnikával. Tel./
fax: 46/402-292, mobil: 30/336-5528, 

web: www.aluport.hupont.hu, Be-
mutatóterem: Miskolc, Bükk áruház 
I. emelet. Nyitva: H–P: 9–14 óráig, sz: 
9–12 óráig.

BANKHITELEK már évi 3,9%-os ka-
mattól ingatlanfedezetre ma gán-
sze mé lyek nek és vállalkozásoknak. 
Teher mentes ingatlan esetén jövede-
lemigazolás nélkül is. Személyi kölcsö-
nök széles köre 100 E Ft-tól, 74 éves 
korig. Hívjon, hogy segíthessünk! Tel.: 
70/2177-632, 30/2488-022.



A Quaestor károsultak, a 
posták mellett, 26 kijelölt 
kormányablakban is be-
nyújthatják kárigényüket.

A kárigényének bejelen-
tésére 2015. május 6-tól nyí-
lik lehetőség a kormányab-
lakokban. A benyújtás végső 
határideje 2015. június 5-e, 
melynek elmulasztása JOG-
VESZTŐ. Ezt követően nem 
lehet benyújtani az igényeket. 

A kormányhivatalok vál-
lalták a postai szolgáltatá-
sok bővítését a kárigények 
ügyében. Ügyfélszolgála-
taikon keresztül, ország-
szerte 26 kijelölt kormá-
nyablakban, fogadják be 
a károsultak kérelmeit. 
B ors od-Abaúj-Z emplén 
megyé ben a Csizmadia köz 
1. szám alatt található kor-
mányablakban adhatók be 
a kérelmek.

Nyitva tartás: hétfő: 7.00 
– 17.00 óráig; kedd: 8.00 – 
20.00 óráig; szerda: 8.00 – 
20.00 óráig; csütörtök: 8.00 
– 18.00 óráig; péntek: 8.00 – 
20.00 óráig. 

A Quaestor Károsul-
tak Kárrendezési Alap-
ja a károsultak kérelmé-
nek benyújtásához űrlapot 
rendszeresített, amelyhez 
a kormányablakokban is 
hozzá lehet jutni, illetve le-
tölteni a Befektő-védelmi 
Alap (BEVA) honlapjáról: 
www.bva.hu , és a kormá-
nyablak honlapról: https://
kormanyablak.hu. A kor-
mányablakhoz az alapnak 
címzett kérelmeket zárt bo-
rítékban kell benyújtani, a 
borítékon fel kell tüntetni az 
alap nevét, és – feladóként – 
a kérelmező nevét és lakcí-
mét. A benyújtó a kérelem 
átvételéről elismervényt kap.
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programajánló
program/közélet

május 9. | szombat A SÖ-
TÉTBEN LÁTÓ TÜNDÉR 
mesebeszéd egy felvonásban 
14:00 | KAMARA Bérletszü-
net Jegyvásárlás

EMLÉKKÖNYV emlék- 
revü 17:00 | JÁTÉKSZÍN 
Jegyvásárlás

ILLATSZERTÁR vígjá-
ték két felvonásban 19:00 | 
NAGYSZÍNHÁZ Bérletszü-
net Jegyvásárlás

A TITKOS HÁZASSÁG 
vígopera 19:00 | KAMARA 
Katona Arany, Ezüst bérlet 
Jegyvásárlás

május 10. | vasárnap MY 
FAIR LADY musical két 
részben 15:00 | NAGY
SZÍNHÁZ Bérletszünet 
Jegyvásárlás

B OL D O G TA L A NOK 
színmű 19:00 | JÁTÉKSZÍN 
Jegyvásárlás

FENEVADAK táncdráma 
egy részben 20:00 | CSAR
NOK Jegyvásárlás

Május 11. | hétfő MISKOLc 
VÁROS ÜNNEpE - Ünne-
pi Közgyűlés 10:00 | NAGY
SZÍNHÁZ

május 12. | kedd BOLDOG-
TALANOK színmű 19:00 | 
JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás

május 13. | szerda pÁN pÉ-
TER-HOVÁ LETT SOHA-
ORSZÁG? Táncjáték gyere-

keknek 10:00 | JÁTÉKSZÍN 
Jegyvásárlás

ROBIN HOOD zenés játék 
13:30 | KAMARA Bérletszü-
net Jegyvásárlás

A VíG ÖZVEGY Ope-
rett 19:00 | NAGYSZÍNHÁZ 
Egyetemi bérlet Jegyvásárlás

KILÉpŐ 19:00 | JÁTÉK
SZÍN Jegyvásárlás

május 14. | csütörtök pÁN 
pÉTER-HOVÁ LETT SO-
HAORSZÁG? Táncjáték gye-
rekeknek 10:00 | JÁTÉKSZÍN 
Jegyvásárlás

ROBIN HOOD zenés játék 
14:00 | KAMARA Bérletszü-
net Jegyvásárlás

ERDÉLY – TÜNDÉR-
KERT történelmi színmű 
19:00 | NAGYSZíNHÁZ 
Madách Alap, Arany, Ezüst 
bérlet Jegyvásárlás

A LEGYEZŐ Vígjáték 
19:00 | JÁTÉKSZÍN Jegyvá-
sárlás

május 15. | péntek A SÖ-
TÉTBEN LÁTÓ TÜNDÉR 
mesebeszéd egy felvonásban 
14:00 | VENdÉGJÁTÉK Ti
SZAúJVÁROSBAN, A dER
KOViTS KulTuRÁliS 
KöZpONTBAN

A VíG ÖZVEGY Ope-
rett 19:00 | NAGYSZÍNHÁZ 
Upor Alap, Arany, Ezüst bérlet 
Jegyvásárlás

SzínházMűSor (MájuS 9–15.)

A MISKoLC TELEVízIÓ MűSorA

napról napra, hónapról hónapra

Május 11. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 10.00 Ünnepi közgyű-
lés élő közvetítése 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 
ProgramPont 18.30 Miskolci Napló, közéleti magazin 19.00 Ünnepi közgyűlés közvetítése fel-
vételről 21.00 Miskolc Ma ism. 21.30-06.00 Képújság

május 12. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírmű-
sor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23  ProgramPont 18.30 Sportpercek 19.00 Mis-
kolc Ma ism.  19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthírek 19.23  ProgramPont 19.30 Dunaújvá-
ros-DVTK labdarúgó mérkőzés 21.00–06.00 Képújság

május 13. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hír-
műsor  18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23  ProgramPont 18.30 Kedvenceink 18.45 
Honvéd7 19.00 Miskolc Ma ism. 19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthírek 19.23  ProgramPont 
19.30 Helyzetkép  20.30 Miskolc Ma ism. 20.47 Időjárásjelentés  20.48 Sporthírek 20.53  Prog-
ramPont  21.00-06.00 Képújság

május 14. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, 
hírműsor   18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23  ProgramPont 18.30 Promenád, a Mis-
kolc Televízió kulturális magazinja 19.00 Miskolc Ma ism.  19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sport-
hírek 19.23  ProgramPont 19.30 Úton-útfélen 20.00 Miskolc Ma ism.  20.17 Időjárásjelentés 
20.20 Sporthírek 20.23  ProgramPont  20.30-06.00 Képújság

május 15. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, 
hírműsor  18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23  ProgramPont 18.30  Egészségper-
cek19.00 Miskolc Ma ism.  19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthírek 19.23  ProgramPont 19.25 
Miskolci Napló ism.  20.00 Miskolc Ma ism. 20.17 Időjárásjelentés 20.20 Sporthírek 20.23  Prog-
ramPont    20.30–06.00 Képújság

május 16. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hír-
műsor 18.17 Időjárásjelentés 18.25 Promenád ism. 19.00 Miskolc Ma  ism. 19.17 Időjárásjelen-
tés 19.25 Sportpercek ism. 20.00 Miskolc Ma ism. 20.17 Időjárásjelentés  20.30 Pancho Villa lo-
vasai, amerikai kalandfilm 21.30–07.00 Képújság

május 17. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 15.00 Mérkőzés 
18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 18.28 Hívő Szó, egyházi magazin 19.00 Krónika, hírössze-
foglaló 19.30 Helyzetkép ism. 20.30 Krónika, hírösszefoglaló 20.55-07.00 Képújság

KErTéSzKEdő
A bab vetését is elkezdhetjük. A bokorbab csak meleg földben csírázik, ha hideg a 

talaj hiányosan kel. A karós vagy futóbab széltől védett helyet és gyorsan melegedő, 
humuszban gazdag talajt kedvel. A futóbab köztes növénye lehet a karalábé, fejes sa-
láta. Vessünk cserepekbe tököt, patisszont, cukkinit és neveljük palántának. Ha van 
védőburánk, az edzett palántákat már május közepén kiültethetjük. 

Ne hagyjuk ki a csemegekukoricát sem, hisz sokunk kedvence. Szakaszosan a rövid 
tenyészidejű fajtákat egész júliusig vethetjük. A paradicsomot is palántázzuk ki, de a 
tojásgyümölcs-padlizsán kiültetésével várjuk meg a májusi fagyok végét. Vethetünk 
még hónapos- és nyári retket, töltsük fel a borsó tövét, és a burgonyát. A borsót karóz-
hatjuk is, így a szél nem dönti el, nem sározódik be a növény.

jeles napok:
Fagyosszentek: május 12. – Pongrác, május 13. – Szervác, május 14. – Bonifác 

napja. Ókeresztény vértanúk.  A népi megfigyelés szerint a tavaszi meleg napok eze-
ken a napokon hirtelen hidegre változnak, nem ritkák az éjszakai fagyok. Hogy a 
fiatal palánták ne károsodjanak, uborkát, paradicsomot, paprikát, babot általában 
csak a fagyosszentek elmúltával ültették el s védekezésképpen a gyümölcsösökben 
ilyenkor füstölnek.

Május 16. Nepomuki Szent János (a gyónási titkot megőrző vértanú ünnepe). 
Cseh vértanú szent, a hajósok, vízimolnárok védőszentje. Szobrait általában víz köze-
lében állítják fel, pl. Baján is található. Ilyenkor zöld ágakkal, gyertyákkal díszítik fel, 
hajóra viszik és vízi körmenetet tartanak a tiszteletére. Ez az ún. Jánoska-eresztés.

A Civil összefogás Fórum Klub Miskolc és az 1956-os 
Vitézi lovagrend Világszövetsége B.-A.-Z. megyei Törzs-
kapitánysága tisztelettel meghívja a 2015. május 15-én 18 
órakor Miskolcon az iTC-székházban (Mindszent tér) tar-
tandó beszélgetésre. Vendégeink: Bayer Zsolt publicista, 
Bogár lászló közgazdász, Boros imre közgazdász. Téma: 
A globalizált tőke nemzetközi, ill. hazai hatásai. Jövőkép!?

Belvárosi Zenei esték
újra lesz Belvárosi Zenei Esték, az idei évadban utoljára. 

Május 13-án, szerdán 18 órától a szokásos helyszínen, a mis-
kolci Zenepalotába várja sok szeretettel a zenekedvelőket a Fil-
harmónia. Ezúttal G. Horváth lászló - a Junior príma-díjas 
Anima Musicae Kamarazenekar művészeti vezetője valamint 
Fischer Annie ösztöndíjas hegedűművész és Kiss péter Fischer 
Annie ösztöndíjas zongoraművész kamaraestjét hallgathatják 
meg. Műsor: Mozart: A-dúr szonáta K. 305/293d; debussy: la 
fille aux cheveux de lin;  debussy: Minsterls; Brahms: G-dúr 
szonáta; debussy: la plus que lente. A belépés díjtalan. 

TEMATIKUS TÁRLATVEZETÉSEK MIS-
KOLC VÁROS NAPJÁN

Május 11. 13 óra – Rákóczi-ház: tárlat-
vezetés Máger Ágnes festőművész ki-
állításában, beszélgetés az alkotóval. 
14 óra – Rákóczi-ház: tárlatvezetés 
Csabai Kálmán festőművész centená-
riumi kiállításában. 15 óra – Papszeri 
Kiállító Épület: tárlatvezetés a Sze-
mere-kiállításban. 16 óra – Papszeri 
Kiállító Épület: tárlatvezetés az „ELIT 
ALAKULAT” című kiállításban. 16 óra 
– Színészmúzeum: FORGÓSZÍNPAD – 
új kamara-kiállítássorozat. 

HOM Papszeri Kiállító Épület 
Május 13. 16 óra. VISSZAPILLANTÓ. Ré-

gészeti kalandozások a honfoglaló 
magyarok világában IV. Előadó: Jakab 
Attila régész, Jósa András Múzeum

Feledy-ház
Május 13. 17 óra. MŰVÉSZETI SZABADEGYE-

TEM 2013/2015 – Miskolc művészeti 
élete 1867-2014. Előadó: Goda Gertrud 
művészettörténész. A sorozat szerkesz-
tője és az estek házigazdája: Kákóczki 
András művészettörténész

Május 14. 17 óra. KALLÓ LÁSZLÓ FES-
TŐMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA. Megnyitja: 
Tóth Sándor szobrászművész                    

Május 15. 17 óra. IRODALMI FONÓ. Ven-
dég: Turczi István költő, író, publicista

Művészetek Háza
Május 14. 19 óra. IN MEMORIAM CSEPRE-

GI GYULA. In Line Group: Vasvári Pál – 
basszusgitár, Nagy János – zongora, 
Zsemlye Sándor – szaxofon, Szaniszló 

Richard - marimba , vibrafon, Joubert 
Flóra – dob, Vasvári Márton, sampler, 
el. percussion, Nagy Ábel – gitár. Köz-
reműködik: Tóth Tamás – dob. 

Május 15. 19 óra. Peter Quilter: MR. és 
MRS. Pár-bajok 5 színben.  Verebes 
Linda és Pindroch Csaba a komédia 
öt jelenetében, ötféle kapcsolatban, 
öt különböző jellemvonású embert 
formál meg. 

Miskolc Bolt és Café
Május 12. 17-20 óráig. Miskolc Bolt bor-

klub - Fehér borok. Melyiket szeres-
sük, a hungarikumokat vagy a világ-
fajtákat? A kérdésekre borkóstolással 
egybekötött beszélgetésen Sándor 
Zsolt a miskolci BORiskola alapítója 
válaszol.

Ugyanezen a napon EISELE GYULA kép-
ző- festőművész kamara kiállítása 
nyílik „Tavaszi impresszió” címmel 
a Miskolc Caféban. Ducsai Ágnes ru-
hatervező kalotaszegi hímző bemu-
tatóval várja a hímezni vágyókat nyár 
végéig szerdánként 14-16 óráig a Mis-
kolc Boltban.

Szent Anna templom
Május 17. 16 óra. Gyermekek a gyerme-

kekért. Jótékony hangverseny a sú-
lyosan beteg és mozgássérült gyer-
mekek javára. Felajánlók: az Egressy 
Béni – Erkel Ferenc Zeneiskola Alap-
fokú Művészetoktatási Intézmény 
növendékei. Közreműködnek: a 10. 
sz. Petőfi Sándor Általános Iskola kór-
házi tagozatának tanulói. 

Kassai kézműves és termelői piac
Az Artpalace Kft. szervezésében, Magyarország Kassai 
Főkonzulátusának védnöksége mellett
Helyszín:  a Csáky-dessewffy palota udvara  

(bejárat a Fő utca 72., ill. a posta utca 2. felől)
Időpontok:  2015. május 15-16. (péntek és szombat)  

– KASSAI MAjÁLIS 
2015. szeptember 19-20. (péntek és szombat)  
– KASSAI SZENTIVÁNÉj 
2015. szeptember 11-12. (péntek és szombat)  
– KASSAI SZÜRETI pIAc

A helyszínen, az érdeklődő vásárlóközönség magyar 
őstermelők és kézművesek minőségi termékkínálatával 
találkozhat, a határ mindkét oldaláról. 

A rendezvény kísérőprogramjában fellépnek a kassai  
Márai Sándor Gimnázium és Alapiskola diákjai, a 
nagyidai ilosvai Selymes péter Néptáncegyüttes tagjai és a 
hidasnémeti Abaúji Hagyományőrzők.

További információ:  +421 908 808572,  
artpalace.s.r.o@gmail.com

Quaestor károsultaknak

hirdetés

meghÍvó
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Az elmúlt hétvégén elballagtak végzős diákok, s a hangulatos, szép esemény után, hét elején már komoly erőpróbák kez-
dődtek. A fiataloknak érettségi vizsgákon kellett számot adniuk tudásukról. Joó István, a megyei kormányhivatal közoktatási 
referense arról tájékoztatott: B.-A.-Z. megyében, 72 középiskolában mintegy 5100-an kezdték meg hétfőn az érettségit. Mis-
kolcon 2564 végzős vágott neki a megmérettetésnek.  – Miskolcon is ugyanaz a tendencia figyelhető meg, mint a megyében: 
2014-hez képest valamelyest csökkent az érettségizők száma, az emeltszintű vizsgáké azonban nőtt; ez általánosságban min-
den tantárgyra igaz – nyilatkozta a közoktatási referens, hozzátéve, vélhetően azért is emelkedik az emeltszintű érettségire 
jelentkezők száma, mert egyre élesedik a harc a felsőoktatási felvételik során.

Koraszülött halálesetek – 
megszüntették a nyomo-
zást

Bűncselekmény hiányá-
ban megszüntették a ren-
dőrségi nyomozást a mis-
kolci koraszülött halálesetekkel kapcsolatban. Erről Csiba Gábor, 
a B.-A.-Z. Megyei Kórház főigazgatója tájékoztatott, aki keddi köz-
leményében hangsúlyozza: a nyomozás során beszerzett szakértői 

vélemény nem állapított meg olyan szakmai szabályszegést vagy 
gondatlanságot, amelyet összefüggésbe lehetett volna hozni a halá-
lesetekkel. Mint ismeretes, 2013. augusztus 5. és 14. között, a kórház 
koraszülött intenzív centrumában több koraszülött csecsemő el-
hunyt. Az ügyben járványügyi, epidemiológiai, szakfelügyeleti vizs-
gálat indult, s a megyei rendőr-főkapitányság is vizsgálatot indított. 
Csiba Gábor azt írja, április 27-én, „nem hivatalos úton” értesültek 
arról, hogy a koraszülött halálesetek ügyében elrendelt nyomozást a 
rendőrség, bűncselekmény hiányában, 2015. április 10-én megszün-
tette. „A nyomozás keretében beszerzett szakértői vélemény a kora-
szülöttek gyógykezelése során a halálokkal összefüggésbe hozható 
szakmai szabályszegést vagy gondatlanságot nem állapított meg” – 
hangsúlyozza közleményében a főigazgató.

Elfogták a miskolci dílereket
Új pszichoaktív anyaggal visszaélés vétségének megalapozott 

gyanúja miatt folytat büntetőeljárást a Miskolci Rendőrkapi-
tányság B. Albertné 55 éves és B. Gergő 25 éves helyi lakosok-
kal szemben. A nyomozás adatai szerint a gyanúsítottak Miskol-
con, Csillag utcai lakásukban elfogásukig úgynevezett „kristály” 
nevű kábító hatású anyagot árultak. Az április 20-án végrehajtott 
akcióban a Miskolci Rendőrkapitányság Felderítő Alosztályá-
nak nyomozói a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapi-
tányság Mélységi Ellenőrzési és Közterületi Támogató Alosztály 
munkatársainak bevonásával elfogták a két drogdílert.

Tolvaj a villamoson
Egy ismeretlen férfi azo-

nosításához kéri a rendőr-
ség a lakosság segítségét. A 

képen látható személy febru-
ár 24-én délelőtt Miskolcon, a Szinvapark villamosmegállóban álló, 
2-es jelzésű villamoson eltulajdonította az egyik utas mobiltelefon-
ját. A tolvajról a villamoson elhelyezett biztonsági kamera felvétele-
ket készített. A rendőrség kéri, hogy aki a képen látható férfit felis-
meri, kilétéről, tartózkodási helyéről tud, jelentkezzen személyesen 
a Miskolci Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályán (3525 Miskolc, 
Fábián kapu 4. szám), vagy munkaidőben hívja a 46/514-511/23-74 
vagy 46/514-511/23-93-as te-
lefonszámon az ügy előadó-
ját. A Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Rendőr-főkapitány-
ság Tevékenység-irányítási 
Központja a 06-46/514-506-
os telefonszámon, továbbá a 
107-es vagy 112-es közpon-
ti segélyhívó telefonszámok 
a nap 24 órájában fogadják a 
bejelentők hívásait.

Ki akart rabolni egy boltot
Egy zavartan viselkedő fiatalembert igazoltattak a rendőrök má-

jus 4-én délben Miskolcon, a Gömöri felüljáró alatti parkoló terü-
letén. Az eljárás során kiderült, hogy a 18 éves tokaji Sz. József, a 
nála talált sportfegyverrel egy közeli kisboltot szándékozott kira-
bolni. Ujjaira ragasztócsíkokat tekert, hogy ne maradjanak utána 
ujjlenyomatok, melegítője alá farmernadrágot húzott, hogy a rablás 
után, ruhaváltással, könnyebben el tudjon majd menekülni. Sapká-
ja valójában egy arcra húzható – azt eltakaró – „kámzsa” volt, zse-
béből pedig ajtók kinyitására alkalmas „zárfésűk” kerültek elő. Sz. 
József végül beisme-
rő vallomást tett, a 
férfival szemben a 
Miskolci Rendőrka-
pitányság Bűnügyi 
Osztálya rablás elő-
készület vétség elkö-
vetésének megalapo-
zott gyanúja miatt 
indított nyomozást. 

Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesztősé-
günk címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A borítékra írják 
rá: „Mindenkit érhet jogeset”. E-mail címünk, amelyre üzene-
teiket, problémáikat elküldhetik: info@mikom.hu. Dr. Strass-
burger Gyula és dr. Tulipán Péter ügyvéd írásban válaszol!

MiNdENKiT érhET jogEsET

hETi horoszKóp
Kos (március 21 - április 20) Egy korábbi tapasztalata segíthet 
abban, hogy megbirkózzon egy mai problémával. Kiderül, hogy 
az is segítségére lehet, amiről korábban nem is gondolta volna. 

Ezért érdemes nyitottnak maradni a tanulásra.

Bika (április 21 - május 20) Valaki minden szükséges informá-
cióval ellátja, amire szüksége van, lehet viszont, hogy most már 
kicsit túl sokat is tud. Önnek kell eldöntenie, hogyan tudja meg-

szűrni a hallottakat, hogy az a legnagyobb hasznára váljon.

Ikrek (május 21 - június 21) Az első akadályon már túl van, de 
még szüksége lehet arra, hogy nyeregben maradjon, mert továb-
bi nehézségek jöhetnek. Nem lankadhat a figyelme, ha azt szeret-

né, hogy valóban eredménye is legyen a fáradozásainak.

Rák (június 22 - július 22) Lehet, hogy a héten kicsit gyengének 
érzi magát ahhoz, hogy nagy tetteket hajtson végre, de a kisebb 
feladatokkal most is megbirkózhat. Ne hagyja el teljesen magát, 

dolgozzon tovább akár kis lépésekben a sikerért.

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Hajlamos másokhoz mér-
ni magát, pedig a saját sikereinek csakis Ön lehet a mércéje. Ne 
oldalra pillantgasson, hanem saját magára és a céljaira figyeljen, 

így nem lassulhat le, nem bizonytalanodik el.

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Sokkal jobban áll a dol-
gaiddal, mint hinné, ne hagyja, hogy valaki elbizonytalanítsa ez-
zel kapcsolatban. Lehet, hogy csak a féltékenység hajtja, és az ás-

kálódása éppen az Ön sikereit bizonyítja.

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Ha nem talál valakit 
megbízhatónak, most hajlamos könnyen elvágni a köteléke-
ket, pedig lehet, hogy ezt később még megbánja. Ne feledje, 

hogy az emberek érzelmeivel nem lehet játszani.

Skorpió (október 24 - november 22) Úgy érzi, mintha valaki-
vel nem is azonos nyelvet beszélnének, nehezen találnak közös 
hangot, de nem kell, hogy ez így is maradjon. Ha mindketten nyi-

tottak és rugalmasak maradnak, találnak megoldást.

Nyilas (november 23 - december 21) Úgy érzi, egyedül ma-
radt egy feladattal, amit mintha csak Ön találna már fontos-
nak. Lehet, hogy lassan inkább már visszavonulna a többiekkel 

együtt, de tudja, hogy akkor senki nem venné át a fáklyát. 

Bak (december 22 - január 20) Nem biztos, hogy ami újabb, 
az jobb is. Ha mindenki más vakon követi is a trendeket, Ön tartsa 
magát továbbra is bizonyos elképzelésekhez, amelyek eddig már 

beváltak. Nem árt nyitottnak maradni, de a hagyományokból is sokat meríthet.

Vízöntő (január 21 - február 19) Önnek kell hidat képeznie 
két ember között, akik külön-külön is nehéz esetnek minősül-
nek. Érzi, hogy nagy a nyomás, de tudja, hogy ha most össze-

roppan, azzal sokkal nagyobb károkat okozhat, így ki kell tartania.

Halak (február 20 - március 20) Mikor már azt hitte, hogy 
a végére ért egy problémának, újabb nehézséggel találja 
szemben magát, és lehet, hogy ez a teljes korábbi hozzáállá-

sát megváltoztatja. Még nem késő átgondolnia az eddigi eredményeket.

Miskolc elismerései

Május 11-e Miskolc napja, ekkor adják át a város kitünteté-
seit. Legújabb rejtvényünkben néhány miskolci elismerés  
nevét rejtettük el. Kérjük, a megfejtéseket együtt, legké-
sőbb 2015. június 9-én éjfélig juttassák el szerkesztősé-
günkbe (3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.) vagy az info@mi-
kom.hu e-mail címre. A helyes megfejtést beküldők között 
egy-egy 2015-ös Miskolci Kalendáriumot sorsolunk ki.
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Május első vasárnapján az édesanyákat ünnepeljük. A héten 
Komlóstetőn is ünnepséget rendeztek a tiszteletükre, kedden 
délután a helyi iskolába várták az anyukákat és a nagymamá-
kat. Gazdusné Pankucsi Katalin, a városrész önkormányzati 
képviselője elmondta, az anyák napja mindenkit megérint, a 
rendezvénnyel azoknak is örömet kívántak szerezni, akiknek 
esetleg távol él a gyermekük, unokájuk.

A  hét fotója
F. KAdErjáK  

CsillA 
FElvéTElE

Az édesanyáknak

Forró NyoMoN

BAllAgás, érETTségi
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