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Számtalan szórakoztató programot rendeztek már a miskolci szépkorúak számára a Salkaházi Program 
keretében, a Zeneexpresszen múlt héten teltház volt a sportcsarnokban. A program idén újabb elemek-
kel bővül: lesz mozi klub és előszilveszter is. 
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ISMÉT BŐVÜL A SALKAHÁZI PROGRAM

XXI. BORSODI FONÓ

„Ízek, dallamok, hangulatok,  
amelyek örökre megmaradnak”
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A napokban jelentette be a nemzetgazdasági mi-
niszter, hogy 4,1 százalékkal nőtt a GDP az első ne-
gyedévben. Miskolcon még erőteljesebb a fejlő-

dés, különösen jól teljesít a szolgáltatóipar.

KIROBBANÓ FORMÁBAN  
A MAGYAR GAZDASÁG 

Miskolcon is húz a szolgáltatóipar



A napokban jelentette be a nemzetgazdasági miniszter, hogy 4,1 százalékkal nőtt a magyar GDP 
2017. első negyedévében. Sőt, Varga Mihály szerint a gazdaság egész évben 4 százalék feletti növeke-
dést tud majd tartani. Miskolcon pedig még erőteljesebb a fejlődés, a város gazdasága az elmúlt év-
hez hasonlósan, az idei első negyedévben is az országos mértéket meghaladó mértékben fejlődött.

Egy városban persze nem 
lehet GDP-t számítani, de a 
helyi iparűzési adó és az ide-
genforgalmi adó bevételeinek 
alakulása tökéletesen mutat-
ja, hogyan alakul egy település 
gazdasága – mondta el pénteki 
sajtótájékoztatóján Soós Attila, 
a miskolci önkormányzat vá-
rosgazdálkodási és üzemeltetési 
bizottságának elnöke. 

Ezek alapján pedig a miskolci 
gazdaság az országos mértéket 
meghaladó mértékben fejlődött 
– hangsúlyozta Soós Attila. Az 
iparűzési adóbevétel előírása az 
idei első negyedévre 3,8 milli-
árd forint, vagyis 160 millióval 
haladja meg a 2016-os első ne-
gyedévit, ami mintegy 4,4 szá-
zalékos növekedést jelent.  Az 
idegenforgalmi adóbevétel ala-

kulása még ennél is kedvezőbb. 
Tavaly 20,1 millió forint volt az 
első három hónapban, idén áp-
rilisig pedig már 24,9 millió fo-
rint folyt be a költségvetésbe, 
ami majdnem negyedével több, 
mint az előző évi hasonló idő-
szakban befizetett összeg. Pon-
tosan 23.9 százalék a növekedés. 

Azt, hogy a turizmus egyre 
meghatározóbb, azt a vendég-
éjszakák számának alakulása 
is mutatja – ez 70-ről 73 ezerre 
nőtt, összehasonlítva a tavalyi 
és az idei első negyedével adato-
kat. És mielőtt bárki azt gondol-
ná, hogy jó szocialista mintára 
ezt a vállalkozások megsarcolá-
sával értük el, hát nem!

Úgy értük el, hogy sem az 
iparűzési, sem az idegenfor-
galmi adó mértéke nem emel-
kedett évek óta. A városi vál-
lalatoknál szinte folyamatos a 
munkaerő felvétel, van olyan 

cég, ahol tavaly vették fel az 
ezredik dolgozót, idén pedig 
már 1400 alkalmazottjuk van! 
Mindez, az itt dolgozó embe-
rek, a helyi vállalatok és a Fi-
desz-KDNP-s városvezetés kö-
zös munkájának eredménye. 
Miskolc olyan sikereket produ-
kál jó ideje, ami teljesen átfor-

málta ennek a városnak az üz-
leti-gazdasági imázsát. Olyan 
kép alakul ki Miskolcról, hogy 
itt érdemes befektetni, érdemes 
vállalkozni, érdemes dolgozni. 
És itt nincs vége, hiszen hama-
rosan létrejön az ország legna-
gyobb egybefüggő ipari parkja, 
ezer hektáron adunk lehetősé-

get az új cégeknek, megépül az 
autópálya Kassáig, ami közvet-
lenül bekapcsol minket az eu-
rópai gazdasági vérkeringésbe.

– Halkan megkérdezem, 
tud-e valaki olyan szocialista, 
vagy jobbikos vezetésű várost, 
amelyik hasonló eredményeket 
képes felmutatni? Szeged, Sal-
gótarján, Ózd? Nem találkoz-
tam erről szóló hírekkel, pedig 
biztos, hogy ők sem hallgatják 
el, ha van mit mondani.  Ideje 
lenne elfogadni a tényt az ellen-
zéknek is – és ezt persze ők is 
tudják, csak természetesen nem 
vallják be – hogy amire ők nem 
képesek, azt a miskolciak – kar-
öltve az Orbán-kormánnyal és 
a miskolci fideszes városveze-
téssel – meg tudják tenni – zár-
ta tájékoztatóját Soós Attila. 

Gazdaság
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Rendkívül kedvező a gazdaság egészének első negyedévi nö-
vekedése, ami elsősorban az ipar, az építőipar és a szolgál-
tató szektor teljesítményének eredménye – mondta el Varga 
Mihály nemzetgazdasági miniszter a legfrissebb GDP-ada-
tokat értékelve. A tárca szerint egész évben 4 százalék fölött 
teljesíthet a magyar gazdaság.

Egyetlen makrogazdasági 
elemző vagy bank sem számí-
tott ekkora növekedésre. Var-
ga Mihály reményét fejezte ki, 
hogy a kedvező eredmények 
hatására a hitelminősítők és a 
nemzetközi szervezetek is fe-
lülvizsgálják a magyar gazda-
ságra vonatkozó adataikat.

Kiemelte: a KSH adatai sze-
rint az ipar 1,5 százalékkal, 
az építőipar 0,5 százalékkal 
járult hozzá a GDP-növeke-
déshez. A növekedést alapve-
tően meghatározta, hogy az 
ipar teljesítménye 7,8 száza-
lékkal emelkedett az első ne-
gyedévben, az építőipar pedig 
csaknem 25 százalékkal nőtt, 
a hazai és uniós források egy 

része most jutott el az ágazat-
ba. A szolgáltató szektor ked-
vező teljesítménye mögött a 
hatéves bérmegállapodás és 
adócsökkentés hatása áll, ami 
javítja a vállalatok versenyké-
pességét. Az előzetes adatok 
szerint a vendéglátás 6-7 szá-
zalékkal, a kiskereskedelmi 
forgalom 3-5 százalék között 
nőtt az első negyedévben. Leg-
utóbb három évvel ezelőtt nőtt 
ilyen mértékben a gazdasá-
gi teljesítmény. Varga Mihály 
kiemelte, a gazdaság növeke-
dését nem eladósodás vagy hi-
telfelvétel táplálja, az idei évre 
tervezett hiánycél tartható, az 
államadósság pedig a korábbi 
évek szintje alá kerülhet. 

Egész évben négy  
százalék felett teljesíthet 
a magyar gazdaság

Rácz Anett, a Calimbra 
Wellness és Konferencia 
Hotel szállodaigazgatója 
érdeklődésünkre elmondta, 
az elmúlt másfél évben kü-
lönösen érezhető, hogy ki-
ugróan megnőtt a turisták 
száma Miskolcon. 

Ezt igazolja a hotel ma-
gasabb bevétele is. - Belföl-
di vendégeink egyre többen 
vannak, de a külföldiek is 
szép számmal érkeznek, fő-
ként Szlovákiából, Lengyel-
országból és Romániából 
jönnek pihenni a turisták. 
Most már hétköznapokon is 
sokan vesznek ki szobát, fő-
leg a külföldi munkavállalók. 
Az ide települt nagy cégek 
vonzzák az üzleti turistákat 
– tette hozzá. 

Oravecz Gergely, a Ho-
tel Aurora szállodavezetője 
szintén növekedésről számolt 

be. Elmondása szerint azok a 
turisták, akik pihenni szeret-
nének Miskolcon, jellemzően 
bejárják a város környékét. 
Már náluk sem csak a fősze-
zonban vesznek ki szállást. A 
turisták átlagosan két-három 
éjszakát töltenek itt, de meg-
nőtt a három-öt éjszakán át 
itt tartózkodók száma. A sze-
zonon kívüli hétköznapokon 
leginkább németek, angolok 
és franciák keresik fel a Hotel 
Aurorát. 

Kertész Kata, a City Hotel 
Miskolc szállodavezetője úgy 
f o g a l m a -

zott, tavaly nyáron húsz szá-
zalékkal nőtt meg a turista-
forgalmuk az előző évekhez 
képest. – Tőlünk egy rövid 
sétával bejuthatnak a ven-
dégek a belvárosba. Hétfőtől 
szerdáig szinte száz százalé-
kos a kihasználtsága a szál-
lodának, hétvégén valamivel 
kisebb forgalom. Amikor vi-
szont rendezvények vannak 
a városban – például a fesz-
tiválok - akkor mindig teljes 
a kihasználtságunk. Ez ne-
künk nagyon sokat jelent – 
mondta el a szálloda-
vezető. 

A turizmus valóban az 
egyik húzóágazata lett mind 
a megyének, mind Miskolc-
nak – nyilatkozta Bihall Ta-
más, a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara elnöke. Megerő-
síthetem, hogy nagyon fej-
lődik ez a terület, ez látható 
mind a látogatók, az itt eltöl-
tött vendégéjszakák számá-
nak növekedésében. Ehhez 
az általános gazdasági növe-
kedés is hozzájárul, többet 
tudnak költeni az emberek, 
ez látszik a forgalomnöveke-
désben. Persze sokat nyom-
nak a latban az olyan kö-
zönségcsalogató, miskolci 
programok is, mint például 
az Avasi Borangolás, hogy 
csak a legutóbbi városi ese-
ményt említsem. Aki egyszer 
ellátogat egy ilyen színvona-
las programra, az vissza akar 
jönni hozzánk. 

BIHALL: „HÚZÓÁGAZAT LETT A TURIZMUS”

Kirobbanó formában a magyar gazdaság
Miskolc továbbra is a legjobbak között

MISKOLC TOVÁBBRA IS 
A LEGJOBBAK KÖZÖTT

Iparűzési adó  előírás (millió forint ) Idegenforgalmi adóbevétel (millió forint )
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Új ízeket alkotni a termé-
szet kincseiből, megőrizve 
az eredeti jellegzetessége-
ket és mégis újjávarázsolva, 
a borászok és séfek soha el 
nem múló vágya. 

E két szakma találkozása a 
kreatív lehetőségek végtelen 
tárházát hordozza, épp ezért 
olyan különleges feladat a bor-
vacsorák menüsorának össze-
állítása. Az igazán jól sikerült 
bor és étel párosítások élménye 
elbűvöl és olyan maradandó 
pillanatokat jelent, amelyek se-
gítenek kiszakadni a hétközna-
pokból.  Az örömmel készített 
bor és az örömmel készítet étel, 
az ízek és illatok a legősibb ösz-
töneinket szólítják meg. Mind-

ezt létrehozni végtelen preci-
zitás, alázat és hosszú tervezés 
eredménye. Erről beszélgettünk 
a június eleji, Szepsy borvacso-
ra apropóján az Avalon Risto-
rantéban Bajusz Gergey gaszt-
ronómiai igazgatóval, Szepesi 
Gábor séffel és Forczek Szilárd-
dal, a HELL technológiai és mi-
nőségirányítási igazgatójával, 
aki szőlész-borász szakmérnök, 
minősített borbíráló és borász-
ként is dolgozott évekig. 

Négy szakember,  
közös szenvedély 

A borvacsorák megkompo-
nálásában Albók Gyulának, az 
étterem másik séfjének is fősze-
rep jut, aki sajnos most nem tu-
dott velünk beszélgetni, mert 

az újonnan megnyílt szikszói 
Angel Petrol konyháján vég-
zi küldetését. A gasztronómiai 
igazgató és a két séf gazdag ha-
zai és külföldi szakmai tapasz-
talattal a háta mögött tért haza 
Miskolcra, vissza a gyökerek-
hez. „Közel húsz évig életem 
Olaszországban és mindig is 
az volt az álmom, hogy itthon, 
Miskolcon is megmutassam 
azokat a tapasztalatokat, ame-
lyet az olasz gasztronómia je-
lent nekem.” – mondja Bajusz 
Gergely. Szepesi Gábor séfet a 
minőség és precizitás, valamint 
az alapanyagok iránti tisztelet 
inspirálja. Elkötelezettsége és 
makacssága, ahogy saját maga 
nevezi, az élet minden területén 
megmutatkozik:  például, foga-
dalmat tett még jópár évvel ez-
előtt, hogy nem iszik alkoholt, 
és ezt a legkülönlegesebb borok 
kóstolása sem írhatja felül. „A 
bor mindig kihívás. Így illatok 
alapján, az aromákból indulok 
ki, de szerencsére Szilárd képes 
a legkülönlegesebb ízélménye-
ket és jellegzetességeket is fel-
fedezni és szavakba önteni” – 
mondja Gábor. „A borvacsorák 
előkészítésébe 2016 januárjától 
kapcsolódtam be és megpróbá-
lom átadni a borokkal kapcso-
latos legfontosabb információ-
kat a séfeknek. Gergő találja ki 

a borestek egész koncepcióját, 
Gáborék pedig az ételeket.” – 
tudjuk meg Szilárdtól. Mindez 
egy igazi csapatmunka, amely-
ben az Avalon egész konyhája 
részt vesz. 

„Nagypályás” nagymama
„A konyha folyamatosan fej-

lődik, a különböző területeket 
úgynevezett pályákra osztot-
tuk, van nálunk többek között 
pizza, grill, serpenyős pálya, 
vagy a legutóbb önálló pályát 
kapott tészta részlegünk. Ide 
kifejezetten egy nagymamát 
kerestünk, aki hozza magával 
az otthon ízeit, aki a családjá-
nak is szívvel-lélekkel dagaszt-
ja a tésztát, készíti a bejglit. Így 
találtuk meg Icukát, aki immá-
ron a tészta részleg vezetőjeként 
nagypályás lett.” – mondja Ba-
jusz Gergely. Az igazán finom 
étel sokkal több, mint minőségi 
alapanyag és profi technológia. 

Mert magában hordozza azt, 
amilyen szenvedéllyel, igyeke-
zettel és tisztelettel készül. 

A bor a főhős, az étel a keret
Minél nevesebb egy pincé-

szet, annál feszültebb a légkör 
az előkészületeknél. Legalább 
4-6 héttel a borvacsora előtt 
leül a két séf, valamint Gergey 
és Szilárd és elkezdenek ötletel-
ni, majd két héttel a borvacsora 
előtt le is kóstolják a tervezett 
menüt. Ez egy igazi csapat-
munka, bíznak egymás szak-
tudásában és ösztöneiben, és 
így egészen pontosan le tudják 
szűkíteni, hogy milyen étel illik 
a borhoz. Nem mindegy, hogy 
egy bor gyümölcsös vagy zöld-
séges ízvilágú; vagy épp fehér, 
vagy bogyós gyümölcsös jegyek 
fedezhetők fel benne. „Nem 
mindig a domináns jellegze-
tességhez illesztjük az ételt. A 
legfontosabb alapszabályokat 

betartjuk, de a legjobb párosítá-
soknál mindig van egy kis csín-
talanság, játékosság. Ez az iga-
zán kreatív játék tér.” – mondja 
Szilárd. Az elsődleges cél hogy 
a vendégnek extrát nyújtsanak, 
ilyen szezonális étel most az ét-
lapon a kókuszos spárgaleves 
eperrel. A borestek főszereplő-
it az itallapon szereplő top bo-
rászatok közül választják ki, fi-
gyelve arra, hogy a legfontosabb 
hazai borvidékek képviseltes-
sék magukat. 

A különleges ételek kieme-
lik a bor jellegzetességeit és 
megnyitják azokat az ajtókat 
a lelkünkben, amelyek a gyer-
mekkori otthon biztonságá-
hoz vezetnek; amikor még 
hittünk abban hogy léteznek 
csodák. A borvacsorák estéin 
néhány pillanatra igenis újra 
megérinthet annak biztos tu-
dása, hogy az édes otthon ízei 
sosem vesznek el.

AZ ÉDES OTTHON ÍZEI  
– egy borvacsora kulisszatitkai

A Szepsy borvacsora fénypontja a Furminthoz megálmo-
dott gyöngytyúk, mustár és knédli lesz

A tavalyi évben több mint tízezren vol-
tak a Salkaházi rendezvényeken. Kellett egy 

társ, aki közreműködik abban, hogy ezeket 
továbbra is gördülékenyen, színvonalasan 
tudjuk lebonyolítani, ezért megkértem Hu-

bay György képviselő urat, hogy segítsen és támogas-
son engem a szervezésben – nyilatkozta Kriza Ákos 
polgármester. A Miskolcon kialakult Salkaházi közös-
ség, országosan is egyedülálló, nagyon sokan irigyelnek 
minket, irigylik a szépkorúakat azokért a rendezvé-
nyekért, amelyek Miskolcon szerveznek számukra. Azt 
gondoljuk, hogy az az út, amelyen néhány évvel ezelőtt 
közösen elindultunk, még nagyon hosszú lesz. Köszö-
nöm, hogy ezúttal is ilyen sokan eljöttek.

Számtalan kulturális és szórakoztató programot ren-
deztek már a miskolci szépkorúak számára a Salkaházi 
Program keretében.  

A kulturális események 
rengeteg miskolci nyugdí-
jas számára vonzóak, de so-
kan vesznek részt a Salkaházi 
programban megtartott szü-
reti bálokon, főzőversenyeken 
és kirándulásokon is. A múlt 
heti Zeneexpresszen több mint 
1800-an énekelték együtt a slá-
gereket Fásy Ádámmal, Zsüli-
ettel, Kökény Attilával, Csong-
rádi Katával, és Kothencz 
Lalival a sportcsarnokban. Az 
idősek azt mondják, jólesik a 
város gondoskodása. 

Sipos Istvánné remeknek 
tartja a rendezvényeket, hálás a 
kikapcsolódási lehetőségekért, 
s hasonlóan nyilatkozott ér-
deklődésünkre Novák János-
né is. – Nagyon örülünk neki, 
nagyon jó dolog, hogy végre 
az idősekre is gondolnak. Jó 

kis kikapcsolódás, 

esti program ez nekem és a 
barátnőimnek is. Szeretnénk, 
ha sokáig megtartanák ezeket 
a lehetőségeket. Köszönjük a 
szervezőknek, nekem a ki-
rándulás is nagyon tetszett.  A 
könnyűzenei programok pe-
dig azért jók, mert nagyon sok 
emberhez szólnak – fogalma-
zott. Nagyon jól érezte magát a 
Zeneexpresszen Mácsai József 
is, aki elmondta: ahányszor 
Salkaházi-rendezvény volt, ő 
még mindig részt vett rajta, 
és mindig remekül szórako-
zott. – Nagyon üdvözlöm ezt 
a kezdeményezést – hangoz-
tatta. Fásy Ádám ugyanakkor 
a páratlan miskolci közönsé-
get emelte ki. Mint lapunk-
nak elmondta, mindig nagyon 
szívesen jön a városba, s külön 
megtiszteltetés számára, ha 
szépkorúak előtt léphet fel. 

Nagyon megtisztelő feladatot kaptam az-
zal, hogy szervezője lehetek a Salkaházi Sára 
Programsorozatnak – mondta el Hubay 
György képviselő. Ahogyan a polgármester 
úr is mondta: az ország egyik legnagyobb, 
legösszetartóbb szépkorú közössége a mi-
énk. Nagyon fontos számunkra, hogy a programjain-
kon jól érezzék magukat, s szeretnénk mindig valami 
újdonsággal előállni. Idén két új kezdeményezésünk 
lesz, a megszokott programelemek mellett: egy Salka-
házi mozi klub, illetve egy december végi, előszilvesz-
teri mulatság. Ezt a népszerű és sikeres szüreti batyus 
bál mintájára szervezzük majd meg. A posta a napok-
ban kézbesíti a Salkaházi Programra a jelentkezési la-
pokat, az idei programtervvel együtt. A szervezői csa-
pat továbbra is a szépkorúak ötleteivel, támogatásával 
és javaslataival kíván együtt dolgozni. Szeretnénk az in-
ternet segítségével egy olyan kapcsolatrendszert kiala-
kítani, ahol a munkatársaim és én is segíthetjük a prog-
ram résztvevőit, ha bármilyen gondjuk adódik, azt mi 
igyekszünk majd megoldani. 

ISMÉT BŐVÜL a Salkaházi Program



– A projekt mintegy 98 mil-
lió forintos költségvetéséből 
megújult az épület energia- 
és energetika-felhasználása, 
ezáltal gazdaságosabbá vált 
a fenntartás – mondta el Ju-
hász István, a kivitelező cég 
értékesítési vezetője. Stiber 
Vivien, a Miskolci Járási Hi-
vatal vezetője elmondta, hogy 
a főosztály országos szinten is 
kiemelt ügyfélforgalmat bo-
nyolít le. Tavaly 10 468 fő re-
gisztrált álláskereső és további 
4700 fő közfoglalkoztatásban 
érintett ügyfél járt az épület-
ben. Ugyanakkor a munka-
adói oldallal, a térség mintegy 
2100 foglalkoztatójával is szo-
ros kapcsolatot tartanak.

Csöbör Katalin országgyű-
lési képviselő kiemelte, ma 
már számos olyan fejlesztést is 

be tudnak jelenteni, amelyek 
kényelmesebb szolgáltatást, 
ésszerűbb gazdálkodást ered-
ményeznek. Egy ilyen prog-
ramcsomag keretében újult 
meg ez az épület is. A politi-
kus külön kiemelte a napele-
mek elhelyezését az épületen, 
mint mondta, a kormány oda-
figyel a megújuló energiákra.

Demeter Ervin kormány-
megbízott fontosnak nevezte, 
hogy ezentúl jobb körülmények 
között dolgozhatnak a munka-
társak, jobb körülmények kö-
zött fogadhatják az ügyfeleket. 
– A Zombori utcai épületbe 
azokat várjuk, akik szeretné-
nek elhelyezkedni a munkaerő-
piacon. Mára eljutottunk oda, 
hogy a munkanélküliséget las-
san már a munkaerő-nélkü-
liség váltja fel. Ezen tudunk 

segíteni a képzésekkel, a foglal-
koztatás növelő intézkedések-
kel – hangsúlyozta. 

A „Középületek kiemelt 
épületenergetikai fejleszté-
sei Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében” című projekt ré-
szeként mintegy egymilli-
árd forint uniós támogatás-

ból korszerűsítik a megyei 
kormányhivatal hat épüle-
tét, köztük három miskolcit: 
a Mindszent tér 3. szám alatt 
található családtámogatási és 
társadalombiztosítási főosz-
tály épületét, a foglalkoztatási 
főosztályt, valamint a Zom-
bori utcai épületet.

ORSZÁGOS SZINTEN IS KIEMELT ÜGYFÉLFORGALMAT BONYOLÍTANAK LE
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Az uniós csatlakozással 
megnyíltak a piacok Euró-
pa felé. Ugyanakkor sok-
szor ismeretlen, külföldről 
érkező, olcsó árucikkek je-
lennek meg a boltokban, 
dekoratív csomagolásban. 
Ahhoz, hogy a vásárlók a 
multinacionális cégek ter-
mékei helyett a magyar ter-
melők minőségi áruit része-
sítsék előnyben, megfelelő 
tájékoztatásra van szükség. 
Szinay Attila, a Földmű-
velésügyi Minisztérium 
helyettes államtitkára el-

mondta, a kistermelőknek 
sem egyszerű eligazodni-
uk a szabályozások útvesz-
tőiben. Meg kell tanulniuk, 
hogyan tudják igénybe ven-
ni az őket támogató és védő 
magyar jogrendszert. Az 
élelmiszeriparban jellemző-
en a „nagyok” állnak szem-
ben a „kicsikkel”. – Mi azt 
szeretnénk, hogy a magyar 
termelők élveznék ennek a 
rendszernek a hasznát – fo-
galmazott.

A minisztérium azért szer-
vezte az eredetvédelemre ösz-
szpontosító országjárást, hogy 
a jó minőségű magyar termé-
keket népszerűsítse. Felhívja 
a figyelmet arra, hogy a föld-
rajzi árujelzők használatával a 
termelők jövedelme és az álta-
luk előállított termékek hoz-
záadott értéke is növekedhet.

Országos szinten is kiemelt ügyfélforgalmat bo-
nyolít le a Miskolci Járási Hivatal Foglalkoztatási 
Osztálya, tavaly több mint 15 ezren keresték fel a 
Zombori utcai épületüket, ahol most már megú-
jult külsővel és belsővel várják az ügyfeleket.

Eredetvédelem  
a magyar termékeknek

Megújult a foglalkoztatási osztály Zombori utcai épülete

Földrajzi árujelzők-
kel hívná fel a fo-
gyasztók figyelmét a 
Földművelési Mi-
nisztérium a minő-
ségi magyar termé-
kekre. Eredetvédelmi 
programjuk népsze-
rűsítéséért országjá-
rásba kezdtek, mis-
kolci fórumukon az 
agrárgazdaság sze-
replőinek mutatták 
be az eredetvédelmi 
oltalom jogi és mar-
keting lehetőségeit.

A vendégeket Kriza Ákos 
polgármester fogadta a vá-
rosházán. Mint elmondta, 
Jekatyerinburg gazdasága 
rendkívüli fejlődésen ment 
át az elmúlt években. – Kitű-
nő bányászati lehetőségeik 
vannak, és nagyon fontos-
nak tartjuk azt a 15-20 évvel 
ezelőtt elindított városfej-
lesztési programot is, amit 
gazdaságuk erejének, po-
tenciájának köszönhetnek 
– hangsúlyozta. Hozzátette, 
turisztikai szempontból is 
fontos a két város kapcsolata.

A jekatyerinburgi delegáci-
ót leginkább a közműszolgál-
tatások helyi rendszere és a 
víztisztítás érdekelte. Evgenii 
Roizman polgármester sze-
rint számos olyan dolog van, 
amiben a két város együtt tud 
működni. - Az egyik ilyen 
például a városirányítás haté-
konyságának emelése, a má-
sik pedig a vízminőség javí-
tása. Az itt élők számára ez 
talán megszokottnak számít, 
de a miskolci ivóvíz egysze-
rűen kiváló – hangsúlyozta. 
A polgármester hozzátette, 

bár Miskolc és 
Jekatyerinburg 
kapcsolata már 
több évre vissza-
nyúlik, véleménye 
szerint most kez-
dődik el az igazi 
együttműködés.

A megbe-
szélést kö-
vetően Vécsi 
György polgár-
mesteri biztos úgy nyilat-
kozott, büszke rá, hogy az 
orosz polgármester szavai-
ból is visszaköszöntek azok 
az eredmények, amelyeket 

az elmúlt időszakban Mis-
kolc a fejlesztésein keresztül 
el tudott érni. - Említhetjük 
akár a közműszolgáltatások, 
a közösségi közlekedés terü-

letén, vagy akár a vízháló-

zat fejlesztésében, a szenny-
víz-telepek működtetésében 
elért eredményeinket. Úgy 
gondolom, jó példákat tu-
dunk mutatni – tette hozzá. 

Oroszország negyedik legnagyobb városából, 
Jekatyerinburgból érkezett delegáció 
nemrégiben Miskolcra. 

Milliárdosok emberei címmel 
indított plakátkampányt 
nemrégiben a Fidelitas, múlt 
pénteken Miskolcon tájékoztatták 
a sajtót a részletekről. Mint 
mondták, azért szervezték az 
akciót, hogy mindenki megtudja, 
kik azok a milliárdosok, akik 
pártokat vásárolnak „kilóra” és 
marionett bábuként mozgatnak 
politikusokat.

A Fidelitas szerint 
a Jobbik korábban 
egy nemzeti radikális 
párt volt, ma pedig Si-
micska csicskája lett, 
ha pedig Soros szól, a 
baloldal ugrik. – Bot-
ka László álproblémá-
nak tartja az illegá-
lis bevándorlást, azt 
mondta, hogy Szege-
den a lakosokat egy-
általán nem zavarják 

az illegális bevándor-
lók, illetve a migránsok 
jelenléte. – Jól látszik, 
hogy a bábként ránga-
tott pártok, a Jobbik, 
az MSZP és a balolda-
li törpepártok Simics-
ka illetve Soros kezében 
vannak – fogalmazott 
Kováts Ágoston, a Fi-
delitas észak-magyar-
országi regionális igaz-
gatója.

Milliárdosok embereit mutatja plakátjain a Fidelitas

„Nemzetközileg is jó példákat tudunk mutatni”
JEKATYERINBURGI DELEGÁCIÓ MISKOLCON



A varázslatos hangulat, 
a sétányok, a kilátás és per-
sze a zamatos nedűk, külön-
leges programok évről-év-
re igazi élménnyé teszik az 
Avasi Borangolást. A Mis-

kolczi Borbarátok Társa-
sága Egyesület különleges 
hangulatú bor-és gasztro-
nómiai fesztiválja idén – im-
már hatodjára - is nagy si-
kert aratott és számtalan 

érdeklődőt vonzott. Ezúttal 
35 pince és közel 60 elismert 
borász várta a látogatókat. 
Megkóstolhattuk a tokaji-, 
egri- balatoni-, szekszárdi-, 
móri-, bükki-, soproni-, vil-

lányi- borvidék legkiválóbb 
borait, élvezhettük a helyi 
gasztronómia finomságait. 
A jó hangulatról több mint 
28 zenész és zenekar gon-
doskodott a pincesoron. Se-

bestyén Márta és a Gryllus 
testvérek exkluzív koncertet 
adtak, péntek este az avasi 
református templomban, az 
érdeklődők a koncert után a 
legjobb bükki borokat kós-

tolhatták meg az Avasi Bor-
tanyán. Az új helyszínen az 
Avasi kilátónál felállított 
nagyszínpadon fellépett a P. 
Mobil, a Proof of Life és az 
Áll-a-Tok is.

Miskolcon minden kul-
turális rendezvényt három 
szempont alapján igyekeznek 
megszervezni – hangsúlyozta 
Kiss János alpolgármester a 
szerdai, beharangozó sajtótá-
jékoztatón. – Legyen sokszínű 
és minőségi, legyen progresz-
szív és végül, de nem utol-
sósorban legyen mindenki 
számára elérhető. A városok-
nak megvannak a hagyomá-
nyaik, amelyeket tiszteletben 
kell tartani, emellett azonban 
nagyon fontos, hogy a napi 
aktualitásoknak és változó 
világnak is megfeleljen egy-
egy rendezvény. Ezért mindig 
szükséges az újítás, és fontos 
az elérhetőség, vagyis hogy 

mind gazdasá-
gi, mind pedig 
földrajzi érte-
lemben elérhe-
tőek legyenek 
a város által 
kínált rendez-
vények – han-
goztatta Kiss 
János.

A magyar népzenei ala-
pokat funk, dzsessz, rock és 
elektronikus műfaji elemek-
kel „vegyítő” zenekar, a Ke-
rekes Band nyitja meg a fesz-
tivál első napját. Őket követi 
az „ördög hegedűse”, a világ-
zenei virtuóz, aki egy napon 
született Beethovennel. Laj-
kó Félix népzenész barátai-
val lép színpadra, a Muzsikás 
együttes tagjaival, valamint 
Tintér Gabriella és Csizmadia 
Anna énekesekkel. Az estét a 
fesztivál elmaradhatatlan fel-
lépője a Csík zenekar koro-
názza meg. Csík János csa-
pata ezúttal a Sarjú Bandával 
együtt lép fel. A fiatal legé-
nyeket a Fölszállott a Páva c. 

műsorból ismerheti a közön-
ség. A Csík zenekarnak, vala-
mint a fesztivál szervezőinek 
is fontos, hogy lehetőséget 
adjon ifjú, feltörekvő tehet-
ségeknek, így örömmel üdvö-
zölik őket a fellépők sorában. 
A szerdai sajtótájékoztatón 
az együttes hegedűse, Sza-
bó Attila elmondta, nagyon 
szeretnek Miskolcon zenél-
ni, mert szinte tapintható az 
itteni közönség szeretete. A 
zenész szerint a Borsodi Fonó 
egy nagyon érdekes és értékes 
fesztivál. Ha valaki leül egy 
egész napra a közönség sorai-
ba, igazi ízelítőt kaphat a ma-
gyar zenei élet színpompás 
világából.

A fesztivál második napján 
fellép az extravagáns énekes-
nő Pásztor Anna és csapata, 
őket követi a nemrég szóló-
karrierbe kezdett Sena. A 
„freestyle koronázatlan ki-
rálynője”, megkerülhetetlen 
alakja a hazai kluboknak, 
fesz t ivá-
loknak és 

egyre ismertebb szerte a vi-
lágon. 

A Tintaló Cirkusz három 
napon keresztül vendéges-
kedik a Borsodi Fonón. A 
szokatlanul kicsi cirkuszban 
csak a gyerekek számára van 
férőhely, ide a szülők nem 
léphetnek be. Ők a sátor olda-
lán elhelyezett lyukakon ke-
resztül kukucskálhatnak, mi-

közben csemetéik közvetlen 
közelről láthatják a mechani-
kus bábok műsorát. 

A „Manó Fonóban” népi 
játszótér várja a gyerekeket. 
Ki lehet próbálni a szalma-
koszorú dobást, a kardvívást, 
a golyólabirintus és a célba 
dobást babzsákkal. A Fügedi 
Márta Népművészeti Egye-
sület tagjai a hagyományos 

kézműves mesterség fortélya-
iba is beavatják az érdeklődő-
ket. A bátrabbak beállhatnak 
a táncházba is ahol a Csender 
zenekar, az Agyagbanda és a 
Számadó zenekar húzza majd 
a talpalávalót. A fesztivál 
visszatérő vendége a Szinva-
völgyi Néptáncegyüttes, akik 
mondhatni már házigazdái 
a programnak. De ott lesz a 
több mint hatvan éve műkö-
dő Avas Néptánc Együttes.

A „Bor utcában” bükkal-
jai borászok mutatkoznak be. 
Egy jó pohár bor mellé pe-
dig sajtot, juhtúrós lepényt, 
krumpli lángost, frissensül-
teket vagy faszénen sült kür-
tőskalácsot ehetnek az éhes 
vendégek. A „Fonó Ligetben” 
a gyerekek babzsákokon pi-
henhetnek; a „Fesztiválkocs-
mában” pedig a felnőttek la-
zíthatnak, beszélgethetnek 
egy ital mellett. Az estéket 
fényfestés teszi majd felejthe-
tetlenné. Sötétedés után pá-
ratlan, egyedi hangulatú mo-
tívumok elevenednek meg a 
Diósgyőri vár falain.
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Egy pohár bor, finom falatok, 
jó koncertek és egy különleges 
hangulatú helyszín: a Diósgyőri 
vár.  Számtalan érdekes és értékes 
programmal várják a látogatókat 
június 3-5. között a XXI. Borsodi 
Fonó rendezvényein. 

„SOKSZÍNŰ, MINŐSÉGI, PROGRESSZÍV ÉS ELÉRHETŐ”
Lesz mit mesélnie annak, aki ellátogat a Borsodi Fonóra!

Egészségünkre!

„180 kilométer, néha több”… fergeteges P. Mobil 
koncert a kilátónál

Kóstoltad már?

Kísér az Agyagbanda! A bükki borvidék legjobb borait díjazták

„MÁMORT TETÉZNI,  
BÁNATOT FELEZNI, 

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

Az akció érvényes: 
2017. 05. 13-tól 2017. 05. 26-ig 

Tomi Kristály gél, 1,32 l, 757 Ft/l 999 Ft

Tomi Kristály gél, 3,96 l, 606 Ft/l 2399 Ft

Tomi Kristály mosópor, 1,4 kg, 714 Ft/kg 999 Ft

Tomi Kristály mosópor, 4,2 kg, 571 Ft/kg 2399 Ft

Biopon Takarékos Gél, 1,32 l, 681 Ft/l 899 Ft

Biopon Takarékos Gél, 3,3 l, 545 Ft/l 1799 Ft

Biopon Takarékos mosópor, 1,4 kg, 642 Ft/kg 899 Ft

Bonux mosópor, 3 kg, 566 Ft/kg 1699 Ft

Bonux mosógél, 2,73 l, 586 Ft/l 1599 Ft

Silan textilöblítő, 2 l, 499 Ft/l 999 Ft

Silan Soft & Oils öblítő, 750 ml, 652 Ft/l 489 Ft

Ajax általános felmosó, 1 l 549 Ft

Dove tusfürdő, 250 ml, 2396 Ft/l  599 Ft

Jar mosogató, 0,9 l, 632 Ft/l  569 Ft

Apróhirdetés
Selyemréten 3 szintű társasház-
ban az első emeleten, utcára néző 
keleti tájolású 36 m2-es gázos, er-
kélyes lakásom eladó vagy na-
gyobbra cserélném, ráfizetéssel. A 
cserénél kizárólag földszinti vagy 
első emeleti erkélyes lakás érdekel, 

panel lakás kizárva. Garázs is eladó. 
Telefon: 06-30/360-55-02, vagy 06-
46/749-495.

Miskolc belvárosában, a Szeles 
utcán vállalkozásra alkalmas csalá-
di ház eladó. Érd.: 06-20/942-30-61.

Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 
63 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók 
(műanyag, fa, alumínium), garázs-
kapuk cseréje óriási kedvezmény-

nyel, teljeskörű árnyékolástechni-
kával. Tel./fax: 46/402-292, mobil: 
30/336-5528, web: www.aluport.
hupont.hu, bemutatóterem: Mis-
kolc, Bükk áruház I. emelet. Nyitva: 
h, sz, cs, p: 9–17 óráig, k: 9–14 óráig, 
szo: 9–12 óráig.
Ács-, tetőfedő munkák, gipsz-
kar to no zás, lambé riázás, filagóri-
ák, elő tetők, kerítések, kerti házak 
és egyéb famunkák készítése; Vel-

ux ablakok beépítése, cseréje; íves 
fedések és hajlatok készítése; te-
tők szellőztetése. www.kerekgyar-
to-acs.hu. Tel.: 06-20/460-6775.

Nem italozó, önállóan dolgozni 
tudó ácsot és korábban ács mel-
lett dolgozó segédmunkást kere-
sek Miskolc és környékére, nem 
csak tetőn végzendő munkákra. 
Tel.: 06-20/460-6775.

MISKOLCI ELADÓ  
INGATLANOK

A Miskolc Holding Zrt. kétfordulós versenyeztetési  
eljárás (nyílt írásos ajánlattétel + versenytárgyalás)  

útján történő értékesítésre meghirdeti  
2017. május 30-i beadási határidővel  

az alábbi miskolci ingatlanokat:

Az ingatlanokról és az értékesítési eljárásról bővebb tájékoztatás a www.mikzrt.hu hon-
lapon, a Miskolc, Széchenyi u. 60. sz. alatt található ügyfélszolgálati irodában, valamint 
a 70/466-4399 és az 516-243-as miskolci telefonszámokon kérhető. 

Cím (Jelleg) Alapterület (m2) Minimális bruttó 
ajánlati ár (Ft)

Bocskai u. 1. telek: 548 
épület: 89 12 000 000

Miskolci út 54.
„lakóház, udvar” (49855 hrsz)

telek: 766
épület: 222 21 400 000

Augusztus 20. u. 4. fsz. 2.
(üzlet) 4993/7/A/17 hrsz 72 7 000 000

Augusztus 20. u. 16. fsz. 3.
(lakás megnevezésű, használat  
szerint üzlet) 4993/1/A/40 hrsz

67 7 300 000

Győri kapu 42. fsz.
(üzlethelyiség) 20354/18/A/17 hrsz 159 14 100 000



A nemzeti identitás, a csa-
lád, a keresztény vallás és kul-
túra megőrzése hazánkban 
és Európában rendszeresen 
témái találkozóiknak. Nap-
jainkban az Európa előtt tor-
nyosuló egyik legnagyobb 
kihívásnak a keresztény-zsi-
dó kultúra megőrzését, a ke-
reszténység fennmaradását 
tartják. Ebben a feladatban 
különösen fontosnak ítélik 
a történelmi egyházak meg-
újuló szerepvállalását, hiszen 
Európában egyre csökken a 
magukat kereszténynek val-
lók száma. Amíg a középkor-
tól a 18. századig az élet szinte 
minden területén jelen voltak 
az egyházak, az oktatástól a 
betegellátásig, a felvilágoso-
dással döntő változás 

állt be. Az állam és az egyház 
szétválasztása a társadalmi 
szerepeket is átrendezte. 

Napjainkban szükséges-
nek látszik e szerepvállalás 
mikéntjének a bemutatása. 
A CÖF Klub Miskolc vezetői 
örömmel tapasztalták, hogy 
az Éltető Lélek Alapítvány – 
együttműködve a Miskolci 
Egyetem Bölcsészettudomá-
nyi Kar Szociológiai Intéze-
tével, valamint a Beregszászi 
Lehoczky Tivadar Társada-
lomtudományi Kutatóköz-
ponttal – felvállalta ezt a 
fontos és egyben hiánypótló 
felmérést Észak-Magyaror-
szágon. – Felkértük a kutatás 
vezetőit, Szabó-Tóth Kinga 
intézetigazgatót, Havasi Vi-
rág egyetemi docenst, köz-

gazdász-szociológust, va-
lamint Várhelyi Krisztina, 
szakközgazdászt, hogy szá-
moljanak be munkájukról a 
CÖF Klub Miskolc támoga-
tóinak is – mondta el Lengyel 
Attila. 

A kutatók közel félszáz in-
terjút készítettek egyházi 
személyekkel és vezetőkkel. 
Felkeresték azokat a szociá-
lis és oktatási intézményeket, 
amelyek egyházi működtetés, 
irányítás alá tartoznak. Az 
előadók bemutatják a kutatás 
összegezhető eredményeit, 
azt a szerteágazó tevékenysé-
get, amit a lelkipásztorkodás 
és a hívek toborzása mellett 

az egyház 
a min-

denna-

pi élet területein végez. Az 
előadók a tudományos ala-
possággal rendszerezett ered-
ményeiket tárják a CÖF Klub 
Miskolc nem szakavatott, de 
fokozott érdeklődést tanúsító 
közönsége elé május 26-án, 18 
órától az ITC székház-
ban. 
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A CÖF Klub Miskolc 
ebben az évben olyan 
kérdések megbeszélé-
sét iktatta programjá-
ba, amelyek a társa-
dalomban élő ember 
nem biológiai szem-
pontból vett sorskér-
dései - tudtuk meg 
Lengyel Attilától, a 
Klub vezetőjétől. 

A történelmi egyházak társadalmi 
szerepvállalásáról 

Pásztor Albert 1955-ben 
született a Borsod-Aba-
új-Zemplén megyei Ormos-
bányán. Másfél éves kora 
óta élt Miskolcon. Felsőfokú 
tanulmányai keretében elő-
ször a Kertészeti Egyetemet 
végezte el, ahol tartósítóipari 
mérnök képesítést szerzett. 
1979-ben lépett be a B.-A.-Z. 
megyei rendőrség köteléké-
be, ahol nyomozóként kez-
dett. 1980-ban felsőfokú 
rendőrszervezőként végzett 
a Rendőrtiszti Főiskolán, 
majd a Miskolci Egyetem 
jogi karát is elvégezte. 

2000-ben nevezték ki 
Miskolc rendőrkapitányá-
vá. 1998. május 1-jén ren-
dőrségi főtanácsos címet 
kapott, 2008. augusztus 
20-án pedig a Magyar Köz-
társasági Érdemrend lo-
vagkeresztjével tüntették 
ki. 2010-ben, 32 év szol-
gálat után önként lemon-
dott posztjáról, s a magán-
szektorban helyezkedett el. 

2011-ben Pro Urbe Miskolc 
díjjal tüntették ki. A 2014-
es helyhatósági választáson 
a baloldali pártok támo-
gatásával indult miskolci 
polgármester-jelöltként, s a 
második helyen végzett. 

Kriza Ákos polgármes-
ter közleményben fejezte ki 
részvétét Pásztor Albert csa-
ládjának. – Megrendüléssel 
értesültem Pásztor Albert 
nyugállományú rendőrez-
redes haláláról. Pásztor Al-
bert tíz éven át volt Miskolc 
rendőrkapitánya, 2011-ben 
Miskolc Megyei Jogú Város 
Közgyűlése Pro Urbe-díj-
jal tüntette ki. Gyászoló csa-
ládjának, hozzátartozóinak 
ezúton is szeretném őszinte 
részvétemet kifejezni magam 
és Miskolc Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata nevében 
– írta a polgármester.

Pásztor Albert temetési 
szertartását május 23-án 14 
órától tartják, a Szentpéteri 
kapui köztemetőben.

Május 13-án, 62 éves korában elhunyt Pásztor 
Albert nyugállományú rendőr ezredes, rendőr-
ségi főtanácsos, a Miskolc Rendőrkapitányság 
egykori vezetője. 

A CÖF Klub  
Miskolc 

Elhunyt  
Pásztor 

 Albert

A magyar ápolók napja al-
kalmából adták át a napokban a 
B.-A.-Z. Megyei Központi Kór-
ház onkosebészeti-tömbjében 
„Zsuzsanna nővér” fa dombor-
művét, Mazúr József szikszói 
népi iparművész alkotását. Ez 
a helyszín lett az ápolók emlék-
helye, itt koszorúztak nemrégi-
ben az ápolók napja alkalmá-
ból. A koszorúzáson részt vett 
Tiba Sándor főigazgató is. – Az 
új kórházban több mint 3 ezer 
ápoló és egészségügyi szakdol-

gozó tevékenykedik, munká-
jukra, elkötelezettségükre nagy 
szükségünk van a jövőben is, 
hiszen a betegellátás, betegápo-
lás minősége szakértelmükön, 
emberségükön múlik. Ezért 
minden alkalmat meg kell ra-
gadnunk arra, hogy munkáju-
kat elismerjük, az ünnepnap-
jaikat figyelemmel kísérjük 
– hangsúlyozta Tiba Sándor. 

Az Ápolók Nemzetközi 
Napjának megünneplése a 
központi kórház Semmelweis 

Tagkórházában már egy nap-
pal korábban, ünnepi tudo-
mányos programmal kezde-
tét vette. Május 12-én pedig 

a székhelyen ünnepre felhívó 
táblával várták a munkatár-
sakat, amit a főépület aulájá-
ban helyeztek el.

 „MUNKÁJUKRA, ELKÖTELEZETTSÉGÜKRE  
NAGY SZÜKSÉG VAN” Május 20-án, szombaton 

14 órától ismét lesz szentmi-
se a Diósgyőri vár Szent Hed-
vig-kápolnájában. A KÉSZ 
miskolci csoportja rende-
zésében tart előadást Szabó 
József, az egri szeminárium 
spirituálisa „Fatima üzenete” 
címmel május 25-én, csütör-
tökön 17 órai kezdettel a Frá-
ter György Katolikus Gimná-
zium dísztermében.

Jövő vasárnap, 28-án 16 
órától a Szent Anna temp-
lomban rendez jótékony-
sági hangversenyt a Páli 

Szent Vince Szeretetszolgá-
lat „Gyermekek a gyerme-
kekért” címmel, a súlyosan 
beteg és mozgássérült gyer-
mekek javára. Ezen a napon 
18 órai kezdettel a minorita 
templomban Kelemen Didák 
boldoggáavatásáért mutatják 
be az esti szentmisét. Május 
21-én, 17 órától, a Miskolc 
Televízió HívőSzó című mű-
sorában diósgyőri görög ka-
tolikus templomból közve-
títenek liturgiát felvételről. 
A szent liturgiát bemutatja: 
Kovács Endre parókus. 

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

A miskolci oktatási intéz-
ményben egy nyertes pályá-
zatnak köszönhetően szeptem-
berben kezdte meg működését 
az a tehetségműhely, 
amelynek során a mé-
dia iránt érdeklődő 
felső tagozatos 
diákok elméleti 

és gyakorlati foglalkozások ke-
retében nyerhettek bepillantást 
a hírek sajátos világába. – A két 
féléves képzés során tanulóink 
közül húszan kezdhették meg 
az ismerkedést a médiával, az 
újságírás alapjaival, műfajaival, 
a napilapok felépítésével - nyi-
latkoz- ta Kozma Sándorné 

az intézmény irodalom tanár-
nője, a médiaműhely vezető-
je. Mint mondta, az oktatás az 
Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma megbízásából kiírt, 
nemzeti tehetség program-pá-
lyázat jóvoltából valósulhatott 

meg. Fontos volt számukra, 
hogy a gyerekek olyan tapasz-
talt, hivatásos újságírók segít-
ségével ismerkedjenek ezzel a 
szakmával, akik a tudásanyag 
átadása mellett, személyes ta-
pasztalataikról is be tudnak 

számolni a diákoknak. Erre 
Kégl Ildikót, a Magyar Hírlap 
megyei tudósítóját kérték fel. - 
Örömmel nyugtáztam, hogy a 
diákok lelkesek voltak, valódi 
érdeklődést mutattak e nehéz, 
de gyönyörű szakma iránt. Az 
elméleti előadások, és a szer-
kesztőségi látogatás során is 
záporoztak felénk a jobbnál 
jobb kérdések - foglalta össze 
tapasztalatait Kégl Ildikó. - Ha 
a következő újságíró generáció 
ilyen mentalitású gyerekekből 
kerül ki, nincs okunk az aggo-
dalomra – tette hozzá. A tehet-
ségműhely tagjai „élesben” is 

kipróbálhatták magukat, saját 
logót terveztek, számos inter-
jút, riportot és tudósítást készí-
tettek az iskola életéről, Miskolc 
érdekességeiről ezek hamaro-
san az iskolai újságban lesznek 
olvashatók.  

 „Hogyan lesz egy eseményből újsághír?”, 
„Ki dönti el, milyen témák kerülhetnek 
be az újságba?”, „Vannak-e még olvasói leve-
lek?”, „Mi az a flekk?”, „Hogyan épülnek fel 
a rovatok”?  - ilyen és ehhez hasonló kérdések 
záporoztak a miskolci Jókai Mór Református 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola nebulói-
tól a minap, a Magyar Hírlap szerkesztőségé-
be tett tanulmányúton.  

Jön az utánpótlás
Jókais diákok a Magyar Hírlap szerkesztőségében
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A Knuth Károly szakmai díjat a Ma-
gyar Távhőszolgáltatók Szakmai 
Szövetségének Elnöksége ítéli oda 
a magyar távhőszakma kiemelkedő 
személyiségének, életútja és szakmai 
tevékenysége elismeréséül.

2017. május 9-11. között tartotta szak-
mai konferenciáját a Magyar Távhőszol-
gáltatók Szakmai Szövetsége, melynek 
keretében az országosan elismerésre 
méltó, távhőszolgáltatásban jelentős ér-
demeket szerzett kollégáknak adtak át 
szakmai kitüntetéseket.

A rendezvényen Fignár Zoltán, a MIHŐ 
Kft. hőszolgáltatási üzemvezetője a Ma-
gyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövet-
ségének elismeréseként, kiemelkedő 
szakmai tevékenységért Knuth Károly 
szakmai díjat kapott, mely a távhőszak-
ma legmagasabb rangú kitüntetése.

Fignár Zoltán a MIHŐ Kft. hőszolgál-
tató üzemének üzemvezetője, aki 1977-
ben szerzett okleveles kohómérnöki, 
majd 1986-ban okleveles energetikai 
szakmérnöki szakképesítést és 1979-től 
kötelezte el magát a távhőszolgáltatási 
szakma iránt a MIHŐ Kft. alkalmazásá-
ban. A távhőszakmában végzett 38 éves 
munkássága alatt magas színvonalú 
szakmai tapasztalatokra tett szert és je-
lentős szakmai érdemeket szerzett. 

A Knuth Károly díj természeten nem 
előzmény nélküli, hiszen Fignár Zoltán 
kiemelkedő munkáját különféle szak-
mai szervezetek több díjjal is elismerték 

az utóbbi években.  Műszaki feladata-
in túlmenően kiemelten kezeli a vevők, 
a dolgozók és a partnerek elégedettsé-
gét, ezért a „Nemzeti Minőségi Díj Klub-
tagság” Diplomáját a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztertől vehette át, valamint „Qua-
limed Díj”-ban részesült, melyet a szer-
vezeti kiválóság terén végzett magas 
színvonalú munkájáért ítéltek oda.  2014-
ben „Magyar Távhőszolgáltatásért Szak-
mai Díj Ezüst Emlékérem” díjat kapott a 
MIHŐ Kft. műszaki szakterületén végzett 
kimagasló munkásságáért. Az ezüst em-
lékérem a távhőszolgáltatás érdekében 
kifejtett több évtizedes eredményes, ha-
tékony és kimagasló munkavégzés or-
szágos szintű elismerése volt.

Fignár Zoltánnak jelentős érdeme 
volt abban, hogy Miskolcon a közüzemi 
szolgáltató társaságok között elsőként a 
MIHŐ Kft. nyerte el a Nemzeti Minőségi 
Díjat, valamint abban is, hogy 2011-ben 
az Innovációs Nagydíj Kiemelt elismeré-
sét is a miskolci távhőszolgáltató cég ve-
hette át a Parlamentben.

Knuth Károly díj a MIHŐ-nél

Hirdetés

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

Talán nem túlzás azt állítani, hogy Magyaror-
szágon sok olyan hely van, ahol örülnének, ha 
olyan hangulat lenne a hétvégi meccsen, amilyen 
a DVTK edzésén volt. Szerdán nyilvános tré-
ningre invitálták a szurkolókat és több százan el 
is fogadták a meghívást. Ultrák és családanyák, 
idősebbek és pár hónapos gyermekek együtt buz-
dították a csapatot közel kilencven percen át.

MECCSHANGULATBAN EDZETT A DIÓSGYŐR

Az MTK-hoz utaznak szombaton a piros-fehérek. Az 
első perctől teljes odaadással és erőbedobással fog küzdeni 
a csapat, hiszen most bebiztosítható a jövő évi NB I-es tag-
ság – erre számít Bódog Tamás vezetőedző.  Makrai Gábor 
a mérkőzést felvezető csütörtöki sajtótájékoztatón kiemel-
te, számára minden mérkőzés élet-halál kérdés volt eddig, 
de véleménye szerint az előttük álló derbi felér egy döntő-
vel. – A csapatnál mindenki úgy készül, hogy tudjuk: na-
gyon fontos mérkőzés áll előttünk és mindenképpen a há-
rom pontért utazunk Budapestre – fogalmazott. 

Bódog Tamás szerint minden mérkőzés nagyon fontos, de 
szombaton a Diósgyőrhöz hasonlóan az MTK is az életéért 
fog küzdeni. – Itt és most be tudjuk biztosítani a jövő évi NB 
I-es tagságunkat is, úgyhogy mindenképpen nagyobb téttel 
bír azért ez a mérkőzés, mint az eddigiek. Ennek megfelelő-
en készülünk a meccsre. Arra számítok, hogy a csapat az első 
perctől kezdve teljes odaadással és a megfelelő hozzáállással 
fog játszani, mint ahogy azt a Mezőkövesd elleni második 
félidőben tette. Ha ez így lesz, akkor nem érhet és nem is fog 
meglepetés érni minket – hangoztatta a szakember.

Mahalek Marcell sérülés miatt hiányozni fog, Lipták pe-
dig eltiltás miatt marad távol a mérkőzéstől. A csapat már 
készen áll az összecsapásra és a szurkolók is készülnek a 
szombati derbire. Szerdán reggelre a vendégszektorba meg-
vásárolható valamennyi belépőjegy elfogyott. 

Az OTP Bank Liga 31. for-
dulójában, múlt szombaton a 
DVTK Debrecenben játszott a 
Mezőkövesd ellen. 

A kövesdiek hamar veze-
tést szereztek: a tizenharma-
dik percben Kink 16 méterről 
érkező lövését még Antal ki-
ütötte, a védők azonban nem 
tudtak felszabadítani. A lab-
da jobb oldalon Molnár Gá-
borhoz került, aki 15 méter-

ről a bal felső sarokba tekert. 
Négy perc múlva tovább nö-
velték előnyüket a vendégek: 
Molnár tette a védők mögé 
Sós Bencének a labdát, aki a 
16-oson belül tolt rajta egyet, 
majd jobbról a diósgyőri 
kapu hosszú alsó sarkába lőtt. 

A második félidő sike-
res diósgyőri akcióval in-
dult: Ugrai szögletét Tujvel 
kitenyerelte, majd Eperjesi 

jobbról visszaívelte a lab-
dát, Makrai Gábor pedig 
10 méterről a mezőköves-
di kapu bal oldalába fejelt. 
A hatvankilencedik perc-
ben egyenlítenie is sikerült 
a Diósgyőrnek. Makrai ke-

resztlabdája után Vela tette 
középre a labdát, középen 
pedig Busai Attila sarokkal 
húzta a kapuba. Ez maradt 
a végeredmény. (Diósgyőri 
VTK - Mezőkövesd Zsóry 
2-2)

A Mezőkövesddel is  
leikszelt a DVTK

INGYENES INFORMATIKAI KÉPZÉS
Első lépések a digitális világba

(E-000110/2014/D004)
Önállóan használom az informatikai eszközömet

(E-000110/2014/D005)

OKJ-S KÉPZÉSEK:
Építő– és anyagmozgató gép kezelője

Targoncavezető 
(E-000110/2014/A003)

Földmunka-, rakodó– és szállítógép
(E-000110/2014/A004)

Emelőgépkezelő (kivéve targonca)
(E-000110/2014/A002)

 
Villanyszerelő (E-000110/2014/A012)
CNC gépkezelő (E-000110/2014/A001)

 
Hegesztő

(E-000110/2014/A007)
Raktáros 

(E-000110/2014/A013)

JÁRMŰVEZETŐ KÉPZÉSEK:
C kategória 

(Tehergépkocsi vezető)
CE kategória 

(Nehézpótkocsi)
D kategória (ingyenes is)

(Autóbuszvezető)
 

HATÓSÁGI KÉPZÉSEK:
 Tűzvédelmi szakvizsga

 
Hatósági gépkezelő vizsga

 
GKI alap– és továbbképzés

3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 10.
adószám: 22198107-2-05, engedélyszám: E-000110/2014

www.miskolcifelnottkepzo.hu • info@miskolcifelnottkepzo.hu • Telefon: 46/781-918



Regős Judit, az alapítvány 
elnöke elmondta, ezer szál-
lal kötődnek Kemény Dénes 
személyéhez – ő hozta létre 
az alapítványt és ő indította el 
az élménynapokat is. Ennek 
lényege, hogy az alapítvány 
munkatársai gyermekottho-
nokat keresnek fel és önkén-
tes, segítő családok részvéte-
lével szabadidős, illetve sport 
programokat szerveznek a 
gyermekek számára.

Ezúttal Miskolcra látogat-
tak, s természetes volt szá-
mukra, hogy felkeresik a Ke-
mény Dénes nevét viselő 
intézményt. A Miskolci Vízi-
labda Club nagyon kedvesen 
fogadta őket, vállalták, hogy 
egy edzést is rögtönöznek a 
vízben a gyermekek kedvéért. 
Regős Judit hangsúlyozta, az 
alapítvány célkitűzései között 
kiemelt helyet foglal el a sport, 
értelmes, egészséges célkitűzé-

seket, motivációkat szeretné-
nek mutatni a gyerekeknek.

Az élménynaphoz csatla-
kozott Sperka Tamás ultra-
maratonista futó csapatával, 
ők gyermekotthonról gyer-
mekotthonra viszik a stafé-
tát, a „Minden élet érték” jel-
mondattal. Kemény Dénes 
külföldi utazása miatt nem 
lehetett jelen az eseményen, 
de felesége Kemény Renáta 
itt volt, Kriza Ákos polgár-
mesterrel és Bachner And-
rással, az MVLC elnökével 
fogadta a gyerekeket az uszo-
dában. Az MVLC 100 ezer 
forinttal támogatta az alapít-
ványt.

Kemény Dénes az alapít-
vány létrehozásakor úgy fo-
galmazott: „mind az egészsé-
ges társadalom, mind a sport 
számára kiemelten fontos az 
utánpótlás-nevelés. A Szülők 
Háza intézmények a hátrá-

nyos helyzetű családokban 
is hatékonyan képesek segí-
teni azt a hátteret, amely tá-
mogatja a tehetséggondozást 
és testileg-lelkileg egészséges 
gyerekeket nevelnek többek 
között az élsportnak is.”

Miskolcra látogattak 
múlt szombaton, a Szü-
lők Háza Alapítvány 
Tegyél jót! elnevezésű 
programjának részt-
vevői, s élménynapot 
szerveztek a gyerekek 
számára a Kemény Dé-
nes Uszodában.
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ÉLMÉNYNAP A KEMÉNY DÉNES 
USZODÁBAN

Nyári 
kosaras tábor 

láNyokNak
A DVTK női kosárlabdacsapatának utánpótlását működtető alapítvány

NYÁRI TÁBORT SZERVEZ

NAPKÖZIS TÁBOR – IGÉNY SZERINT BENTLAKÁSSAL

Részt vehetnek: 6-18 év között, 
újoncok, kezdők, haladók egyaránt. 

Turnus, I.: 2017. június 19-23.
(hétfőtől péntekig), 7.30 és 16.30 
között.

Turnus II.: 2017. június 26-30. 
(hétfőtől péntekig), 7.30 és 16.30 
között.

Helyszín: Miskolc Városi Szabadidőközpont
(Miskolc, Görgey Artúr utca 19.).

Ellátás: meleg étkezés (ebéd), 
napközben gyümölcs, ásványvíz.

Szállás: igény esetén, a nem miskolci 
lakhellyel  jelentkezők számára 
biztosítunk.

A tábor vezetője: Király Sándor, 
a diósgyőri női kosárlabda utánpótlás 
szakmai igazgatója.

Minden jelentkező tábori pólót kap ajándékba!

Bővebb információ:
30/608-66-21 
dvtkbasket@gmail.com

„Kiemelten fontos az utánpótlás-nevelés”

Az aranyérem megszerzése 
dupla sikert jelentett, ugyanis 
az első hely indulási jogot ért 
a miskolci kontinens tornára, 
amelyet július 16. és 23. kö-
zött rendeznek majd meg. 

A bajnoki trófea a fiúk-
nál Debrecenbe, a lányok-
nál a TFSE csapatához ke-
rült. A MEAFC harmadik 
helyen zárt, de rendezőként 
ott lesz a nyár nagy miskol-
ci eseményén, az egyetemi 
kosárlabda Eb-

n. Deák Csaba, a Miskol-
ci Egyetem kancellárja el-
mondta, 16 férfi és 12 női 
csapat nevezett a megmé-
rettetésre Európából. 

Kiss János alpolgármes-
ter a díjátadón gratulált 
a csapatoknak a remek 
meccsekért, a rendezőknek 
pedig a sikeres lebonyolítá-
sért. Mint mondta, a ver-
seny sikeres főpróbája volt 
a nyári Európa-bajnokság-

nak. 

A Nemzeti Kosárlab-
da Egyetemi Bajnok-
ság női és férfi dön-
tőjének adott otthont 
Miskolc az elmúlt na-
pokban. A városi sza-
badidőközpontban 
megrendezett viadal 
a nyári kosárlabda 
egyetemi Európa-baj-
nokság főpróbájának 
is tekinthető. 

Egyetemi kosarasok 
vetélkedtek

A kétnapos csapatviadal ta-
lán legnagyobb érdeklődéssel 
kísért versenyét, a 110 méteres 
gátfutást vasárnap rendezték. 
Itt indult ugyanis Baji 
Balázs, szabadtéri Eu-
rópa bajnoki ezüstér-
mes gátfutó, aki már 
a negyedik gátnál az 
élre állt és végül 
toronymagasan 
győzött a futa-
mában. 

– Egy vi-
szonylag kont-
rollált, techni-
kás futásból tudtam hozni, 
ezt az eredményt, ami pár 
századra van a világbajno-
ki kiküldetési szinttől. Mi-
vel kicsit erős volt a hátszél, 
ez sajnos nem hivatalos, de 
összességben örülök neki és 

boldog vagyok a mai 
teljesítményemmel – 
nyilatkozta a futó. 

Bacsa Fanni, az egyik 
legígéretesebb miskol-
ci tehetség, távo-
lugrással kezdet 

a versenyt, s három számban 
állt rajthoz a kétnapos atléti-
kai eseményen.  – A harma-
dik ugrásom lett a legjobb, de 
úgy érzem, sokkal több lett 
volna még benne. Sok munka 
van még hátra, de dolgozom 

tovább és majd minden 
sikerülni fog – mondta 
bizakodva a fiatal spor-
toló.  A sokszoros ma-
gyar bajnok Kazi Tamás 

középtávfutó 800 méteren in-
dult, s végül a célegyenesben 
sebességet váltva győzni tu-
dott. A miskolci Kovács Soma 
tíz kilométeres gyaloglásban 
állt rajthoz, és a negyedik he-
lyen zárta a versenyt.

Magyarország atlétikai 
csapatbajnoksága elő-

döntőjének adott 
otthont a hétvégén 
a Miskolci Atlétikai 

Centrum. 16 csapat 400 
indulója nevezett a via-
dalra, köztük a legjobb 
hazai atléták. Miskolc és 
Tiszaújváros közös csa-
pattal állt ki, a mérleg egy 

második, valamint 
két negyedik hely. 

A legjobbak is megmérettették 
magukat az atlétika  
miskolci fellegvárában
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l  SELMECBÁNYA  – SZENTANTAL:   
július 1.: 7.500 Ft/fő

l  BUDAFOK ÉRTÉKEI ÉS A TÖRLEY CSALÁD 
NYOMÁBAN: július 15.: 7.500 Ft/fő

l  EPERJES – LŐCSE – SZEPESVÁRALJA:  
július 8.: 7.000 Ft/fő

l  ZARÁNDOKLAT FATIMÁBA  
10 nap/9 éj, 9 reggeli, 5 vacsora:   
augusztus 21–30.: 222.000 Ft/fő
l  SVÁJC, A HEGYEK ORSZÁGA – 

KŐHAJÍTÓFESZTIVÁL UNSPUNNENBEN 
augusztus 23–27.: 119.000 Ft/fő

l  NYARALÁS A BULGÁR TENGERPARTON, 
2 á.szobában, all inclusive ellátással:  
augusztus 11–20.: 125.000 Ft/fő

RÉSZLETEKRŐL, TOVÁBBI AJÁNLATAINKRÓL 
ÉRDEKLŐDJÖN IRODÁNKBAN  

VAGY MEGÚJULT HONLAPUNKON!

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

WWW.KOLOMBUSZTOURS.HU

"

"

500 FT ÉRTÉKŰ  

KUPON EGY FŐRE,  

EGY ÚTRA ÉRVÉNYES.

ÁLLÁSHIRDETÉS

Feladat:
l cikkek írása, interjúk készítése
l webszerkesztői feladatok ellátása 
l Facebook-oldalak menedzselése

Elvárások:
l felsőfokú végzettség
l  íráskészség, a magyar nyelv helyesírási 

szabályainak ismerete
l internethasználati ismeretek
l  friss fiatalos munkavégzés,  

rugalmasság, terhelhetőség

Előnyt jelent:
l  újságírásban, webszerkesztői  

munkakörben szerzett tapasztalat
l idegen nyelv ismerete
l közéleti érdeklődés, tájékozottság

A fényképes önéletrajzokat a minap@mi-
kom.hu e-mail címre kérjük elküldeni.

A MIKOM Nonprofit Kft. munkatársat keres  

ÚJSÁGÍRÓ, ONLINE HÍRSZERKESZTŐ  
munkakörbe, jó kereseti lehetőséggel.

459 Ft

COOP 4 toj.száraztészták    
500 g,  
egységár: 358Ft/kg, 
 (copfocska, rövid cső)

COOP panírozott, rántott  
sertéskaraj    
600 g, gyf., egységár: 1665 Ft/
kg, COOP ABC, COOP Szuper   

999 Ft

Vénusz  
napraforgó étolaj             
1 l

179 Ft

ÚJABB NAGYSZABÁSÚ VÁSÁR KEZDŐDÖTT   
VALAMENNYI COOP ÜZLETÜNKBEN  MÁJUS 17-23-IG! 

COOP ABC, COOP Szuper áruházainkban keresse az alábbi PICK és SÁGA termékeket:
Pick Borjúpárizsi 1 kg 1999 Ft
Pick Vadász felvágott 1 kg 1499 Ft
Pick téliszalámi szel., vf., 70 g, egységár: 7129 Ft/kg 499 Ft
Sága füstli sajtos, 140 g, egységár: 1779 Ft/kg 249 Ft

Június 11-ig kirakós nyereményjáték wellness hétvégéért!  
Részletek az üzletekben kihelyezett plakátokon!

MEGHÍVÓ
Miskolc Megyei jogú Város Önkormányzata nevében  
tisztelettel meghívom Önt 2017. május 28-án, vasárnap

A HŐSÖK NAPJA ALKALMÁBÓL TARTANDÓ
MEGEMLÉKEZŐ ÜNNEPSÉGEKRE.

Dr. Kriza Ákos
polgármester

PROGRAM:

09.30 óra Ünnepi koszorúzás és megemlékező beszéd az Országzászlónál, a Népkertben
10.30 óra Koszorúzás és néma főhajtás a Hősök temetőjében 

A II. világháborús hősök emlékművénél, az I. világháborús hősök emlékművénél, a 65-ös emlék-
műnél, a Hadifoglyok kopjafájánál, az 56-os emlékműnél, a Hősök temetője mellett lévő volt köz-
temetőben az I. világháború áldozatainak emléktáblájánál és a cserkészek által a hősök tiszteleté-
re állított kopjafánál.

Koszorúzási szándékát kérjük a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. Ifjúsági Házába  
(Miskolc, Győri kapu 27/A, Telefon:46/411-747, e-mail: (madacsi.agnes@ifihazmiskolc.hu)  
2017. május 25-én 16 óráig jelezni szíveskedjék.
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A régészet napja, a Ma-
gyar Régész Szövetség által 
meghirdetett országos fesz-
tivál idei mottója a "Közös-
ségek régen és ma". 

2017. MÁJUS 26. PÉNTEK

8:30 - 16:00, hátsó udvar: 
III. „Kisvakondok” Régészku-
pa. Ügyességi-logikai felada-
tokkal tarkított vetélkedő. A 
programban a miskolci álta-
lános iskolák diákjai előzetes 
regisztráció alapján vehetnek 
részt. További tájékoztatás: a 
regeszet.hermuz@gmail.com 
e-mail címen kérhető. 

8:30 – 15:00 Diósgyőri vár, 
Várárok: ásatási nyíltnap. Te-
kintsd meg testközelből, ho-
gyan zajlik egy régészeti fel-
tárás! A program előzetes 
regisztrációhoz kötött, továb-
bi információk és regisztráció: 
a jelentkezes.hermuz@gmail.
com e-mail címen kérhető.

17.00-17.15 Pannon-Ten-
ger Múzeum: régészeti kö-
zösségek és közösségi ré-

gészet – Közös ügyünk a 
régészet? Rövid felvezető 
előadás. 17.15-18.00: egy 
közösség élményei: amatőr 
fémkeresősök a régészet 
szolgálatában - élménybe-
számoló és kerekasztal be-
szélgetés. 18.00: Pro archeo-
lógia-díj átadó. 

2017. MÁJUS 27. SZOMBAT

Családi Nap (9:00 – 17:00) 
Vidám kézműves foglalko-
zásokkal várnak kicsiket 
és nagyokat! A foglalko-
zások során só-lisztgyur-
mából, papírból, drótból és 
más kreatív alapanyagok-
ból készíthetnek a gyerekek 
régészeti minták alapján 
szebbnél szebb ékszereket, 
tárgyakat. Látványraktár – 
tapintsd meg a régészeti lele-
teket. A régészet vajon mi?! 
– fotóverseny: Készíts egy 
„szelfit” a Régészet Napja 
programjain és a #regeszet-
napjamiskolc hashtag-gel 
ellátva töltsd fel a Herman 
Ottó Múzeum Régészeti 
Osztály Facebook-oldalá-
ra! A legfrappánsabb fotó és 
képaláírás szerzője egy éves 
családi belépőt nyer!

A rendezvény program-
jai mindkét napon ingye-
nesen látogathatók, továb-
bi részletek a Herman Ottó 
Múzeum Régészeti Osztály 
Facebook-oldalán és a re-
geszetnapja.hu oldalon.

Katona Ferenc önkormányzati képviselő, tájékoz-
tató fórumot tart a Selyemréten hamarosan beveze-
tésre kerülő fizetős parkolási rendszerről 2017. május 
23-án (kedden), 17.30 órától. Helyszín: Bajcsy Zs. u. 
33/B.  (a Templom mögötti Közösségi Ház). 

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA:

Régészet Napja 2017 PROGRAMAJÁNLÓ
Diósgyőri vár 
Május 21. 10 órától. Történelmi kavalkád. 

A programok között szerepel felvonu-
lás, a Diósgyőri Aranysarkantyús Lo-
vagrend bemutatója, a Fekete Sereg 
hagyományőrző bemutatója, a Vaga 
Banda gólyalábasok előadása, Táncház 
a Szelindek Régi-Világzene Forgatag-
gal, a Sebaj színház „Az állatok nyelvén 
beszélő juhász” c. bábelőadása, Hol-
lóének Hungarica koncert, Térképes 
családi várséta, vásár és még sok más 
érdekesség. 

Miskolci Nemzeti Színház
Május 20. 11 óra. BÁNK BÁN. KAMARA 

Zerlina bérlet Jegyvásárlás. 17 óra.  A 
Bandy- lányok - zenés játék. JÁTÉKSZÍN 
Jegyvásárlás. 19 óra. La Mancha Lovagja 
– musical. NAGYSZÍNHÁZ Egressy (alap, 
arany, ezüst) bérlet Jegyvásárlás. 19 óra. 
Játék a kastélyban – vígjáték. KAMARA 
Katona arany bérlet Jegyvásárlás. 

Május 23. 19 óra. Viktória – operett. 
NAGYSZÍNHÁZ Bérletszünet Jegyvá-
sárlás. 19 óra. A mi osztályunk (16) - 
történelem XIV órában. KAMARA Bér-
letszünet Jegyvásárlás. 

Május 24. 14 óra. BÁNK BÁN. KAMARA 
Papageno bérlet Jegyvásárlás. 19 óra. 
Viktória – operett. NAGYSZÍNHÁZ 
Bérletszünet Jegyvásárlás. 19 óra. 
Bakkhánsnők (18) - zenés bacchaná-
lia. JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás. 

Május 25. 14 óra. BÁNK BÁN. KAMARA 
Nemecsek bérlet Jegyvásárlás. 19 
óra. A hülyéje – bohózat. NAGYSZÍN-
HÁZ Bérletszünet Jegyvásárlás. 19 
óra. HARLEQUINADE - SZENVELGŐK 
KOMÉDIÁJA – táncjáték. JÁTÉKSZÍN 
Bősze György bérlet Jegyvásárlás. 

Május 26. 14 óra. Világszép nádszálkisasz-
szony - zenés-bábos kaland a Manna 
Produkció előadásában.  KAMARA Ara-
nyalma bérlet Jegyvásárlás. 19 óra. La 
Mancha Lovagja – musical.  NAGYSZÍN-
HÁZ Vörösmarty (alap, arany, ezüst) 
bérlet Jegyvásárlás. 19 óra. Játék a 
kastélyban – vígjáték. KAMARA Upor 
(arany) bérlet Jegyvásárlás. 

Május 27. 17 óra. Kortásdráma - Felolva-
sóest - Nina Segal : Az éjszakában. JÁ-
TÉKSZÍN Jegyvásárlás. 19 óra. A bolygó 
hollandi - opera két részben. NAGYSZÍN-
HÁZ Egressy (alap, arany, ezüst) bérlet 
Jegyvásárlás. 19 óra. A mi osztályunk 
(16) - történelem XIV órában 19:00 | KA-
MARA Bérletszünet Jegyvásárlás. 

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár
Május 23. 16.30 óra. Beszélgessünk… – filo-

zófusokkal a könyvtárban. Az előadásokat 
a Miskolci Egyetem Filozófiai Intézetének 
oktatói tartják. A beszélgetést vezeti: Me-
zei István tudományos kutató. A Keresz-
tény Értelmiségiek Szövetsége Miskolci 
Csoportja és a II. Rákóczi Ferenc Megyei és 
Városi Könyvtár közös rendezvénye. 

A miskolci polgármesteri hivatal adó osztálya felhívja az 
ügyfeleink figyelmét, hogy 2017. május 31-én lejár a 2016. 
évi helyi iparűzési adóbevallás benyújtásának határideje. 

I./ A bevallást benyújthatják:
• Papíralapon, postai úton, vagy személyesen a polgár-

mesteri kivatal központi ügyfélszolgálatán, ahol az adó osz-
tály május 30. és június 1. között hosszabbított ügyfélfoga-
dással várja az adózókat reggel 800-tól, délután 1730-ig. 

A 2016. adóévre vonatkozó papíralapú bevallási nyom-
tatvány átvehető az ügyfélszolgálaton, vagy letölthető az 
alábbi linkről: http://miskolc.hu/sites/default/files/doku-
mentumok/csatolmanyok/helyi_iparuzesi_adobeval-
las_2016._adoevrol.pdf 

• Elektronikus úton kitöltve, az ügyfélkapun keresztül 
ÁNYK formában is van lehetőség a bevallás benyújtására. 
Az ezzel kapcsolatos részletes leírás és a letölthető nyomtat-
vány elérhető az alábbi helyen: http://miskolc.hu/varosha-
za/ugyintezes/ugyleiras/elektronikus-adobevallas-iparuze-
si-ado 

Miskolc önkormányzati adóhatósága rendelkezik elekt-
ronikus bevallási felülettel, amelyen keresztül az adózók 
közvetlenül az adó osztályra tudják benyújtani bevallásu-
kat, az erre a célra rendszeresített – ellenőrző funkciókat és 
helyi rendeletben biztosított mentességeket tartalmazó – 
nyomtatványon. Kérik az ügyfeleket, hogy a helyi iparűzé-
si adóbevallást, lehetőség szerint az ügyfélkapun keresztül 
küldjék el az önkormányzat részére, elkerülve ezzel az eset-
leges javítást vagy hiánypótlást!

II./ Felhívják az adózók figyelmét, hogy fokozott figyel-
met fordítsanak a helyi iparűzési adó alapjának a megosz-
tására, mert az adó osztály kiemelten ellenőrzi annak a he-
lyességét!

Az iparűzési adóból származó bevétel a települési ön-
kormányzat saját bevétele, melyet az illetékes adóhatóság 
számlájára kell megfizetni. Miskolc Megyei Jogú Város Ön-
kormányzat Képviselőtestülete iparűzési adó beszedési al-
számlájának száma: 10700086-42689106-52100008.

Iparűzési adó – 
fontos határidő! Május utolsó 

hétvégéjén, pénteken 
és szombaton 
egész nap régészeti 
kalandokkal várják 
az érdeklődőket 
a Herman Ottó 
Múzeum Görgey úti 
főépületében. 
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További rendőrségi, katasztrófavédelmi, bírósági hírek első 
kézből hírportálunkon, a www.minap.hu honlapon.

Bükkfát ültettek és fogadtak örökbe a Miskolci Állat-
kert és Kultúrparkban a megyei rendőr-főkapitányság 
„Bükk” Közterületi Támogató Alosztályának munka-
társai. „Ahogyan a fa gyökerei támogatják a fa törzsét, 
ugyanúgy vigyázzák biztonságunkat az egyenruhások” – 
hangzott el az ünnepségen. A B.-A.-Z. Megyei Rendőr-fő-
kapitányság maga jelentkezett az intézménynél, hogy egy 
bükkfát ültessen a madarak és fák napján.

Villanyoszlopnak  
rohant a Volkswagen

Eddig ismeretlen okból villanyoszlopnak csapódott egy sze-
mélyautó Miskolcon, az Andrássy és a Testvériség utcák ke-
reszteződésében - tájékoztatott szombaton kora délután a B.-
A.-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság. A helyszíni információk 
szerint egy ember, a jármű vezetője sérült meg a balesetben, aki 
beszorult az autóroncsba. A miskolci hivatásos tűzoltók szaba-
dították ki, a mentők kórházba szállították.

Halálos baleset Bekecsnél
Életét vesztette egy ember, amikor szerdán délelőtt összeüt-

között három személygépkocsi a 37-es főúton, a 21-es kilomé-
ternél, Bekecs közelében - tájékoztatott a katasztrófavédelem. 
Információink szerint sérültjei is voltak a balesetnek, mentőhe-
likopter a helyszínre érkezett. A helyszínelés, műszaki mentés 
idejére mindkét irányban lezárták a 37-es főutat.

Több napos holttest egy Testvérvárosok úti lakásban
Iszonyatos bűz terjengett az egyik panelházban a Testvérvá-

rosok útján, ezért a lakók értesítették a rendőrséget, akik hétfőn 
este, a tűzoltók segítségével behatoltak a gyanús lakásba, ahol 
egy holttestet találtak. Szabó Csilla a B-A-Z. Megyei Rendőr-fő-
kapitányság sajtóreferense érdeklődésünkre megerősítette, 
hogy lakossági bejelentés után vonultak ki kollégái az érin-
tett épülethez. A harmadik emeleti lakásban egy halott férfit 
találtak. Az elsődleges orvosszakértői vizsgálat alapján a férfi 
természetes halállal hunyt el, vélhetően már több nappal ko-
rábban. A lakás tulajdonosát is a helyszínen találták, aki kom-

munikációra képtelen 
állapotban volt, őt a 
mentők kórházba szál-
lították. A rendőrség 

közigazgatási hatósági eljárás keretén belül vizsgálja a haláleset 
körülményeit. 

Kiskorú lányokat árultak a bordélyban 
Gyermekprostitúció kihasználásának bűntette és gyermek-

pornográfia miatt végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte a 
Kazincbarcikai Járásbíróság május 16-án azt a vádlottat, aki 
2014 elejétől 2015. májusáig társával együtt Miskolcon a Sol-
tész Nagy Kálmán úton bordélyházat üzemeltetett. A vádlottak 
közösen határoztak arról, hogy egy olyan szalont fognak mű-
ködtetni Miskolcon, ahol fiatal nők szexuális szolgáltatásokat 
nyújtanak. Lakást béreltek, abba bútorokat, masszázságyakat 
vásároltak, majd internetes hirdetéseket adtak fel. A jelentkező 
nőket tájékoztatták a munka jellegéről, majd velük masszőr és 
hostess feladatokra szerződést kötöttek. Erotikus tartalmú fel-
vételeket készítettek a lányokról, azokat internetes oldalakon 
tették közzé. Az I. r. vádlott számítógépén olyan tartalmú fel-
vételeket tartott, amelyek 18. életévüket be nem töltött – ese-
tenként mindössze 8-10 éves - lányokat nyíltan szeméremsértő 
módon ábrázoltak. A bíróság az I. r. vádlottat nem jogerősen 3 
év 3 hónap börtönbüntetésre és 4 év közügyektől eltiltásra ítél-
te. A II. r. vádlott az eljárás során elhalálozott. 

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) Gondolja át, érdemes-e az ösz-
szes tartalékát felhasználni azért, hogy egy kicsit hamarabb 
érjen célba. Ne feledje, más kihívások is várnak még Önre, és 

nem biztos, hogy ezekben a napokban lesz ideje a hosszas pihenésre.

Bika (április 21 - május 20) Ne féljen nemet mondani, amikor 
valaki egy társas eseményre invitálja, mert nagyon ráfér már 
Önre a kikapcsolódás. Keresse mások társaságát, mert az is le-

het, hogy egy olyan flört várja, ami feltölti energiával.

Ikrek (május 21 - június 21) Váratlan látogatói érkeznek, de 
ez korántsem kellemetlen meglepetés, sőt nagyon örül an-
nak, hogy így alakultak a dolgok. Szeretné, ha lett volna ideje 

felkészülni az alkalomra, de így is élvezni fogják egymás társaságát.

Rák (június 22 - július 22) Lehet, hogy el kell engednie né-
hány korábbi elképzelését, és el kell fogadnia azt, hogy nem 
minden a tervei szerint, vagy abban a tempóban alakul. Ha 

megtanul hálás lenni azért, amit kap, akkor így is boldog lesz.

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Itt az ideje egy kis szü-
netet tartani, és kifújni magát, Önnek is szüksége van néha pi-
henőre. Komoly eredmények vannak a háta mögött, de most 

egy kicsit magára is kell figyelnie, hogy a jövője is sikeres legyen.

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Aki igazán fontos Ön-
nek, az bármikor számíthat a segítségére, de örülne, ha a kör-
nyezete is elismerné, hogy más területeken is helyt kell állnia. 

Ha egy kicsit belátóbbak lesznek, megkönnyítik az életét.

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Így is nagy nyomásnak 
van kitéve, ráadásul, amikor segíteni próbálsz valakinek, még 
több felelősséget vesz a nyakába. Itt az ideje meghúzni egy ha-

tárt, mert felnőttként mindenki elsősorban magáért felelős.

Skorpió (október 24 - november 22) Szerencsésen állnak 
most a csillagok, és ez nagyot lendíthet egy fontos projektjén. A 
munka persze így sem tekinthető késznek, de nem csak a dolga 

lesz könnyebb, az eredményei is tetszetősebbek lehetnek.

Nyilas (november 23 - december 21) Őszintén beszél valaki-
nek az érzéseiről, még akkor is, ha tudja, hogy ezzel sebezhetővé 
teszi magát. Nem nyerhet azonban boldogságot úgy, ha semmit 

nem tesz kockára érte. Merjen megnyílni az előtt, aki fontos Önnek.

Bak (december 22 - január 20) Komoly eredményeket ért 
el, de mégsem elégedett azzal, amit kapott, úgy érzi, nem 
erre számított. Ne feledje, hogy van olyan, akinek így is nagy 

örömet szerzett, és ezért talán mégis megérte a fáradozás. 

Vízöntő (január 21 - február 19) Alig oldja meg az egyik kihí-
vást, máris szemben találja magát egy másikkal, de ez most ko-
rántsem zavarja, inkább úgy érzi, végre lehetőséget kapott arra, 

hogy bizonyítson, és most jött el igazából az Ön ideje.

Halak (február 20 - március 20) Ragaszkodik egy elképze-
léséhez, és ha ez meg is nehezíti majd ezt a hetet, végül örül, 
hogy a nehézségek ellenére sem adta fel, és kitartott. Fárasztó, 

de sikeres hét elébe nézhet, aminek a végén elégedett lesz.

Örvendetesen sok, több mint hatvan gyermek járult elsőáldozáshoz május 14-én, vasárnap reggel a miskolci m'indszenti templom-
ban. Az első áldozás az első találkozás szentsége az Eucharisztiában jelen lévő Jézussal, ami a kenyér és a bor magunkhoz vételében való-
sul meg. A hívő életében nagy jelentősége van, amikor először részesül a szentáldozásban. A kereszténység kezdeti időszakában a megté-
rő egyszerre részesült mindhárom beavató szentségben, a katolikus gyakorlatban ez többnyire szétválik három időpontra. A felnőttkori 
megtérés esetét leszámítva az elsőáldozásra gyermekkorban kerül sor, 6–10 éves korban, hitoktatást követően.           FOTÓ: BEREGI LÁSZLÓ

FORRÓ NYOMON
BELVÁROSI FÁK
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Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben néhány belvárosi 
díszfa neveit rejtettük el. Kérjük, a megfejtéseket együtt, egy 
levélben vagy e-mailben, legkésőbb 2017. június 8-án éjfé-
lig juttassák el szerkesztőségünkbe (3525 Miskolc, Kis-Hunyad 
u. 9.) vagy az info@mikom.hu e-mail címre. A helyes megfejté-
seket beküldők között egy-egy 2017-es Miskolci Kalendáriu-
mot sorsolunk ki. 

FŐSZEREPBEN A BÜKK

A  hét fotója
MOCSÁRI LÁSZLÓ  

FELVÉTELE

ELSŐÁLDOZÁS


