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Rendkívüli közgyűlést tartott csütörtökön reggel  
Miskolc képviselő-testülete. Kriza Ákos polgármester 

az országgyűlési választásokat értékelve úgy fogal-
mazott: a miskolciak többsége is az európai és a ma-

gyar keresztény értékekre, kultúrára szavazott. 

MISKOLC TÖBBSÉGE A KERESZTÉNY,  
NEMZETI ÉRTÉKEKRE SZAVAZOTT
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Tervezhető és kiszámítható 
– egyenletes díjfizetést kínál 
Miskolcon a MIHŐ Kft., erről 
döntött rendkívüli ülésén a vá-
ros közgyűlése csütörtökön. A 
díjfizetők választhatják a havi 
elszámolás szerinti számlázást 
vagy költségmegosztás esetén a 
fűtési időszakban történő havi 
részszámlázást is. Április 25-
éig minden díjfizető részletes, 
írásos tájékoztatást kap.

A rendkívüli közgyűlésen 
módosították a Miskolc terüle-
tén végzett távhőszolgáltatásról, 
annak díjáról, valamint a díjal-
kalmazási és díjfizetési feltéte-
lekről szóló rendeletét.

– Az egyenletes díjfizetés 
előnye, hogy tervezhető, kiszá-
mítható a fogyasztóknak és a 
szolgáltatónak egyaránt – fo-
galmazott Pfliegler Péter alpol-
gármester, aki rámutatott, más 
városokban, például Budapes-
ten már sikeresen vizsgázott ez 
a rendszer. – A kiugró téli dí-
jak elmaradnak, az egyenletes 
kifizetések alapján jobban ter-
vezhető a családi költségvetés – 
emelte ki.

A rendeletmódosítás alap-
lehetőségként kínálja a díjfi-
zetők számára, hogy a gáz- és 
áramszámlákhoz hasonlóan, 
időarányosan, 11 egyenlő ér-
tékű részszámlán fizessék a 
távhőszolgáltatási fűtési hődí-
jat, majd a 12. elszámoló szám-

lán az éves fogyasztásuk alap-
ján rendezzék a különbözetet 
– mondta el érdeklődésünkre 
a MIHŐ Miskolci Hőszolgál-
tató Kft. ügyvezető igazgatója. 
Nyíri László hozzátette, a ren-
delet előírja, hogy – ha a díjfi-
zető másként nem rendelkezik 
a szolgáltató felé – a távhőszol-
gáltató egyenletes díjfizetéssel 
számlázzon.

Az egyenletes díjfizetés elő-
nye, hogy tervezhetőbbé teszi a 
családok költségvetését és a téli 
hónapokban sem kell többé ki-
ugróan magas költségekkel szá-
molni, így a távfűtési díjfizetés 
egész évben biztonságos, kiszá-
mítható és tervezhető.

Az alapdíj és a használati 
melegvíz fizetése továbbra is 
változatlan, csak a fűtési hő-
díjé változik. A szolgáltató az 
előző fűtési idény azonos idő-
szakában felhasznált fűtési hő-
mennyiség alapján számítja 
ki a 11 darab részszámlában 
szereplő fűtési hőmennyiség 
díjat. A 12., úgynevezett el-
számoló számlában az addig 
kibocsátott 11 részszámla és 
a tényleges fogyasztás közötti 
különbséget kell kifizetni. Ha 
kevesebb a felhasznált fűtési 
hőmennyiség, akkor a túlfi-
zetés visszajár – részletezte az 
ügyvezető igazgató.

Hozzátette még, hogy a díjfi-
zetők választhatják a havi elszá-
molás szerinti számlázást vagy 
költségmegosztás esetén a fű-
tési időszakban történő havi 
részszámlázást is. Április 25-
éig minden díjfizető részletes, 
írásos tájékoztatást kap. Az ab-
ban lévő nyilatkozatot csak ak-
kor kell kitöltetni és május 15-ig 
megküldeni a MIHŐ Kft-nek, 
ha a díjfizető nem az egyenletes 
díjfizetést kéri.

Rendkívüli közgyűlést tartott 
csütörtökön reggel Miskolc 
képviselő-testülete. Kriza 
Ákos polgármester, napirend 
előtti felszólalásában, az or-
szággyűlési választásokat ér-
tékelve úgy fogalmazott: a 
miskolciak többsége is az eu-
rópai és a magyar keresztény 
értékekre, kultúrára szava-
zott.

Kriza Ákos rámutatott, a 
2018-as választások előtt a kor-
mányzó erők és az ellenzék ha-
sonlóan gondolkodtak a sza-
vazás tétjéről: mindenki úgy 
érezte: a szavazás az egész ma-

gyarság számára sorsdöntő je-
lentőségű. Antall József korábbi 
miniszterelnököt idézve leszö-
gezte, a magyar nemzet szá-
mára Európa és a kereszténység 
magát a történelmet jelenti.

– A mi politikai közössé-
günk, a Fidesz-KDNP – s amint 
azt a választáson láttuk, a ma-
gyar választópolgárok többsége 
számára – ez a választás a ma-
gyar és az európai kultúráról 
szólt – hangoztatta a városve-
zető, hozzátéve: a választáson 
a biztonságról és a nyugodt élet 
lehetőségéről is döntöttünk.

– Ahogy láttuk, a magya-
rok többsége döntően a ma-

gyar és az európai kultúra vé-
delmében ment el szavazni. 
Szándékuk megkérdőjelez-
hetetlenül egy irányba mutat. 
Miskolc többsége is hasonló 
véleményen volt, az európai és 
a magyar keresztény értékek-
re, kultúrára szavazott, a város 
mindkét választókerületében 
a Fidesz-KDNP jelöltjei nyer-
tek. Innen is gratulálok a nyer-
teseknek, akiktől azt kérem, 
hogy ezzel az elsöprő legiti-
mációval támogassák Miskolc 
és a megye ügyeit az Ország-
gyűlésben. Közösen gondol-
kodva, egy irányba húzva igye-
kezzünk a régiót felemelni. A 

megszerzett legitimitás még 
nagyobb erőt ad ezután a szá-
mukra – húzta alá Kriza Ákos, 

aki befejezésül megköszönte 
a város lakosainak, hogy ki-
emelkedő számban járultak az 

urnákhoz, s az adminisztrá-
cióban résztvevő hivatali dol-
gozók is kiválóan teljesítettek.
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KRIZA ÁKOS: „A MISKOLCIAK TÖBBSÉGE IS AZ EURÓPAI ÉS A 
MAGYAR KERESZTÉNY ÉRTÉKEKRE, KULTÚRÁRA SZAVAZOTT”

Április 14-án számolták össze a külképviseleteken, illetve 
az átjelentkezők által leadott szavazatokat. Szombaton este 
száz százalékos lett a feldolgozottság a miskolci központú 
választókerületekben is. 

Az 1-es választókerületben 
a szavazatok száz százalé-
kos feldolgozottságánál Csö-

bör Katalin nyerte a válasz-
tást 20724 szavazattal (38,96 
százalék). Jakab Péter, a Job-

bik jelöltje végzett a máso-
dik helyen (20597 szavazat 
– 38,72 százalék), Debrecze-
ni József, a DK jelöltje pedig 
a harmadikon, (6151 szava-
zat – 11,56 százalék). A 2-es 
választókerületben a szava-
zatok száz százalékos feldol-

gozottságánál Hubay György 
(Fidesz-KDNP) végzett az 
első helyen 19434 szavazat-
tal (38,06 százalék). Varga 
László, az MSZP-P jelöltje 
lett a második (15274 szava-
zat – 29,91 százalék), a jobbi-
kos Pakusza Zoltán pedig a 

harmadik (14427 szavazat – 
28,25 százalék).

Mintegy 300 ezren vok-
soltak lakóhelyüktől távol 
április 8-án, ezek a szavaza-
tok múlt héten érkeztek meg 
a fővárosba és április 14-én 
vitték őket el az érintett vá-

lasztókerületekbe. A nem 
jogerős eredmények után 
jogorvoslattal lehet élni a 
választási bizottságoknál, 
úgy számolnak, hogy nagy-
jából április végére lehet jog-
erős végeredménye a válasz-
tásnak.

Száz százalékos feldolgozottság – nyertek a Fidesz-KDNP jelöltjei Miskolcon!

A csütörtöki, rendkívüli 
közgyűlésen – a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően – 
lemondott önkormányzati 
képviselői mandátumáról 
Hubay György, akit a mis-
kolci központú 2-es szá-
mú egyéni választókerület 
országgyűlési képviselőjévé 
választottak. Mint elmondta, 
elhivatott jobboldali politi-
kusként, Isten segítségével a 
hazáját kívánja szolgálni az 
Országgyűlésben is.

Hubay György 2014-ben 
Miskolc 12-es választókörze-
tében szerzett egyéni önkor-
mányzati képviselő mandátu-
mot. 2018-ban országgyűlési 
képviselőjelöltként indult a 
miskolci központú 2-es vá-
lasztókerületben, ahol nagy 
többséggel sikerült nyernie. 
A csütörtöki rendkívüli köz-
gyűlésen úgy fogalmazott: 
Miskolc kiemelkedő sikert ért 
el a választáson, és ez mind-
annyiunk sikere.

A politikus azt tartja a vá-
lasztás legnagyobb ered-
ményének, hogy ismét kor-
mánypárti képviselője van a 
kerületnek. – Az itt élő pol-
gárok úgy gondolták, jobb, 
ha kormánypárti képvise-
lő dolgozik értük, hiszen így 
garantált a sikeres érdekér-
vényesítés. Nagy munka van 
mögöttünk, amit nem most 
kezdtük el. Az elmúlt nyolc 

évben folyamatosan kihívá-
sokkal kellett szembenéz-
nünk. A kormány azonban 
messzemenőkig támogatta tö-
rekvéseinket, a sikerhez nagy-
ban hozzájárult az ő nemzetet 
védő, nemzet felemelkedését 
szolgáló, kitartó munkája is – 
hangoztatta Hubay Györy, ki-
emelve: a munka nem ért vé-
get a választással, most jön a 
bizonyítás időszaka.

Az újonnan megválasztott 
országgyűlési képviselő gra-
tulált a pártlistáról Ország-
gyűlésbe került ellenzéki po-
litikusoknak – a szocialista 
Varga Lászlónak és a jobbikos 
Jakab Péternek – mint fogal-
mazott, gratulál, még akkor 
is, ha ez egyoldalú lovagiasság 
a részéről. – A pást változik, 
de a fegyvernem és a harcmo-
dor nem, rám számíthatnak 
a magyar parlamentben is – 
szögezte le.

Hubay György arról is 
szólt: kiváló a kapcsolata Kri-

za Ákos polgármesterrel, a to-
vábbiakban is segíteni fogja a 
munkáját. – Csapatjátékos va-
gyok, az együtt elért sikereket 
a közös munka fogja követni 
– hangoztatta.

A közgyűlési ülést követő-
en Hubay György benyújtot-
ta a város polgármesterének 
lemondó nyilatkozatát az ön-
kormányzati képviselői man-
dátumról. Erre a hatályos tör-
vények köteleznek: nem lehet 
önkormányzati képviselő az, 
aki az országgyűlési válasz-
tásokon egyéni mandátumot 
szerzett.

– A jövőben minden erőm-
mel azon leszek, hogy a meg-
előlegezett bizalmat meg-
szolgáljam, és elhivatott 
jobboldali politikusként, Isten 
segítségével a hazámat szol-
gáljam – zárta szavait Hu-
bay György, akinek Miskolc 
polgármestere országgyűlé-
si munkájához jó egészséget, 
erőt és kitartást kívánt.

ELKÖSZÖNT A KÖZGYŰLÉSTŐL  
HUBAY GYÖRGY Egyenletes díjfizetést kínál a 

MIHŐ Kft.
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Templomot és gyülekezeti há-
zat épít az Avas-Déli Missziói 
Református Egyházközség. A 
többfunkciós épület a Szemere 
Szakközépiskola és az Európa 
Liget-i játszótér közötti téren 
kap helyet.

Vasárnap, ünnepélyes kere-
tek között, egyházi és városi ve-
zetők részvételével rakták le az 
új templom alapkövét. A tervek 
szerint 2018 végére épül fel.

Kriza Ákos polgármester be-
szédében úgy fogalmazott: ami-
kor az Avas déli oldalát panel-
házak rengetegével építették be, 
nem gondoltak az emberekre. 
Telepet építettek, benne lakások 
tízezreivel. Mást nem. Azt gon-
dolták – ha foglalkozott egyál-
talán ezzel az 1970-es években 
valaki –, hogy sok ezer ember 
egymás mellett éléséből kialakul 
majd valamiféle közösség. Nem 
alakult ki – hangoztatta Miskolc 
polgármestere. – Lépcsőházak 
lettek, de hiányoztak az igazi kö-
zös terek. A társas együttlétek 
terei: a művelődési ház, a könyv-
tár, a mozi, az ifjúsági klub, vagy 
éppen a templom. Sok évnek 
kellett elmúlnia, hogy a közös-
ségi élet csírái megjelenjenek és a 
panelházak mellett hajlék is ké-
szüljön a vallásos emberek lelki 

életének a gyakorlásához. A 
jezsuita gimnázium melletti 
ökumenikus imahely után 
most újra templom épül a 
közösség szolgálatára – tet-
te hozzá Kriza Ákos. 

Kiemelte: a mai összeku-
szálódott világban igenis 
szükségünk van azokra a 
helyekre, azokra a közös-
ségekre, ahol a kereszténységet 
megtartva hihetünk Istenben. 
Az egyetlen erőben, ami ben-
nünket, magyarságunkat, tör-
ténelmi hagyományainkat egy-

ben tud tartani. Kellenek olyan 
helyek itt az Avason is, ahol ta-
lálkozhatunk és hihetünk a jö-
vőben. A közös jövő építésében. 
Kívánom, legyen Isten áldása 

ezen a templomépítésen! 
Legyen ez a hely vonzó a 
közösség, az emberek előtt, 
hogy jöjjenek és használják 
majd, ha elkészül. 

Csöbör Katalin ország-
gyűlési képviselő úgy fo-
galmazott: mindig nagy 
öröm, ha új templom épül a 
pátriánkban, számára kü-

lönösen nagy öröm, ha refor-
mátus templom épül. Ezt a kü-
lönös nagy örömöt pedig még 
növeli a hely, ahol ez a templom 
felépül. 
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Bárki benézhetett a távhő-
rend szer kulisszái mögé 
április 13-án Miskolcon is, a 
távhőszolgáltatás napja alkal-
mából. A rendezvénysorozat 
keretében a MIHŐ szakem-
berei – a hagyományokhoz 
híven – a szomszédjukban 
lévő óvodába is ellátogattak.

Nyíri László, a MIHŐ Kft. 
ügyvezető igazgatója elmond-
ta, a miskolci távhőszolgáltató 
öt éve csatlakozik az orszá-
gos rendezvényhez. – A prog-
ramokkal az a célunk, hogy 
felhívjuk a környezetünk fi-
gyelmét: a távhőszolgáltatás 
környezetbarát, tiszta és ké-
nyelmes megoldás – egyre 
innovatívabb, szerethetőbb. 
Ilyenkor kinyitjuk a kapukat, 
meg lehet tekinteni a hőszol-
gáltató üzemek működését – 
mondta el az ügyvezető, ki-

hangsúlyozva: Miskolc az a 
város az országban, ahol a leg-
több zöldenergiát használják 
fel a távhőszolgáltatáshoz.

A nyílt nappal egybekötött 
rendezvény során az érdek-
lődőknek lehetőségük nyílt 
megtekinteni a PannErgy 
Nyrt. Tatár úti hőközpontját, 
az MVM MIFŰ Kft. telephe-
lyét, a Bioenergy-Miskolc Kft. 
telephelyét, valamit a MIHŐ 
Kft. távfelügyeleti rendszerét 
is. A szakmai nap keretében, a 
MIHŐ Kft. vezetése évről évre 
ellátogat a szomszédjában lévő 
Mesevár Óvodába is, ahová a 
társadalmi felelősségvállalás 
jegyében ajándékokat visz-
nek. A program következő 
állomása Magyarország leg-
modernebb, okos megoldáso-
kat alkalmazó távfelügyeleti 
rendszerének megtekintése 
volt, a MIHŐ telephelyén. 

Miskolc is bemutathat-
ta okos fejlesztéseit, ezek 
jó gyakorlatait nemrégi-
ben Veszprémben, a ma-
gyar-lengyel testvérvárosi 
konferencián.

Idén Veszprém rendez-
hette meg a magyar-len-
gyel barátság napját. Az 
egyhetes, nagyszabású ren-
dezvénysorozat lehetőséget 
nyújtott a lengyel és a ma-
gyar résztvevőknek, hogy 
számos területen (közélet, 
művészet, gazdaság, vallás, 
tudomány, sport) megis-
merjék egymás lehetőségeit, 
megerősítsék együttműkö-
désüket.

Az eseményt magyar-len-
gyel testvérvárosi konferen-
cia zárta, melynek témái a 
Smart City és a Kulturális 
Örökség Európai Éve 2018 
volt. A lengyel és a magyar 
városok bemutatták jó gya-
korlataikat a két területen, 

a konferencia végén pedig 
Zárónyilatkozatot fogadtak 
el. Miskolc is bemutathat-
ta okos fejlesztéseit, ezek jó 
gyakorlatait, az eredmények 
egyöntetű elismerést váltot-
tak ki a résztvevőkből.

Az eseményen Pflieg-
ler Péter alpolgármester és 
Ambrus Beáta nemzetközi 
referens képviselte Miskol-
cot. A rendezvénysorozat 
gálaestjén jelen volt a ma-
gyar és a lengyel köztársa-
sági elnök is, akik ünnepi 
szentmisén vettek részt a 
királynék gyönyörű váro-
sában, Veszprémben. A ta-
lálkozót a város mindenre 
kiterjedő, körültekintő szer-
vezése és vendégszeretete is 
emlékezetessé tette.

A lengyel-magyar barát-
ság napján páros évben ma-
gyar, páratlan évben lengyel 
városban emlékeznek meg a 
két nép évszázadok óta tartó 
barátságáról.

A távhőszolgáltatás 
napján

Testvérvárosi  
konferencia

LERAKTÁK AZ AVAS-DÉLI REFORMÁTUS  
GYÜLEKEZET ÚJ TEMPLOMÁNAK ALAPKÖVÉT

Nemrégiben rendezték meg a 
BOKIK 54. küldöttgyűlését 
Miskolcon, a Népkerti Vigadó-
ban. A rendezvényen értékel-
ték az elmúlt évet, megszavaz-
ták a 2018. évi munkatervet, 
költségvetést, valamint szó 
esett a küldöttgyűlés aktuá-
lis vezető témájáról, az Ipar 
4.0-ról is. Erről Pomázi Gyula 
helyettes államtitkár tájékoz-
tatott.

Kiemelte, az iparágak kö-
zül alapvetően a járműgyártás 
az egyik meghatározó. – Pozi-
tív hír, hogy az elmúlt időszak-
ban emellett más iparágak is 
elkezdtek növekedni. Járműal-
katrész-gyártás, gumi-, fém-, fa- 
és vegyipar – mindezek olyan 
ágazati növekedést tudtak pro-
dukálni, amelyek jelentős ha-
tással bírnak a feldolgozóiparra 
is – hangsúlyozta Pomázi Gyu-
la. Hozzátette, mindemellett az 
energiaipar és a bányászat is nö-
vekedett.

– A jövőt tekintve minden-
képpen meghatározó szerepük 

lesz a hazai közép- és kisvállal-
kozásoknak. Ezek ugyanis je-
lentős mértékben részt vesznek 
az ipari termelésben, hozzájá-
rulnak a GDP-növekedéshez. 
Több mint ötven százalékát biz-
tosítják a foglalkoztatásnak is. 
A következő hónapokban azok 
a fejlesztések, amelyek az EU-s 
forrásokon keresztül, a hazai 
költségvetésből a közép- és kis-
vállalkozások irányába mennek, 

mind azt a célt szolgálják, hogy 
meglegyen az a hazai hatékony-
ság, versenyképesség, termelé-
si rugalmasság, amit ma elvár a 
piac – hangoztatta a helyettes ál-
lamtitkár.

Mint elhangzott, az Észak-ma-
gyarországi régió ipari termelés 
növekedése 2017-ben öt százalé-
kos volt, az átlaghoz képest is jól 
teljesít ez az ipari terület. Bihall 
Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara elnöke úgy fogal-
mazott: szép, jó és erős év volt 
2017. Kiemelte, ma újra ipari 

bázis lett Miskolc, a kamarának 
pedig az a dolga, hogy ezt a fo-
lyamatot erősítse. – Első témánk 
az Ipar 4.0, azaz a technológiai 
korszakváltás, amely előtt Ma-
gyarország és a mi vállalataink is 
állnak. Szeretnénk, ha ebben az 
évben a kamara meg tudná mu-
tatni a vállalatoknak, milyen fel-
adataik lesznek a jövőben. Ezek-
hez mi információkat, esetleg jó 
vállalati mintákat biztosítunk 
– mondta el az elnök, kiemelve: 
a kamara érdemben jelen van a 
megye gazdasági életében, szere-
pet vállal a fejlesztésben.

BOKIK küldöttgyűlés:

MISKOLC IPARA AZ ÁTLAGHOZ KÉPEST IS JÓL TELJESÍT



Csütörtökön érkezett meg az első, Csíksomlyóra tartó 
zarándokcsoport Miskolcra. Az éjszakát a Bárczay-kúriában 
töltötték, majd a városházán látta őket vendégül Pfliegler 
Péter alpolgármester. 

A zarándokok az Avas-Déli 
Isteni Ige templomától indulva 
az Erzsébet téren keresztül ér-
keztek,  Pfliegler Péter a város-
háza kapujában fogadta őket. Az 

alpolgármester úgy fogalmazott, 
a zarándokok áldozatvállalásá-
nak kettős jelentősége van.

– Az egyik példa, amit a 
zarándokok mutatnak nekünk, 

az a kitartás, a másik pedig a 
hitre és a kereszténységre való 
felhívás – emelte ki 
az alpolgármester, 
hozzátéve: meg-
tanulhatjuk tőlük, 
hogy ragaszkod-
nunk kell azok-
hoz az értékekhez, 
amelyeket ma so-
kan megkérdője-
leznek Európában. 
Pedig ezek nélkül 
nincs jövő, s meg-
kérdőjeleződik az 
a fejlődés is, amit Magyaror-
szág ma felmutathat. – Ezért 
fontos, hogy kiálljunk a keresz-
tény értékek mellett, a zarándo-
kok hatalmas erőt adnak ehhez 
egész Magyarországnak- hang-
súlyozta Pfliegler Péter. 

A nyolcfős csapat valameny-
nyi tagja Csíksomlyóig gyalo-
gol majd. Kovácsné Kóger Judit 

Ajkáról érkezett, és Budapesten 
csatlakozott a csapathoz. – Csa-
ládi dolgok miatt indultam el a 
zarándoklaton – mondta. – Ta-
valy születtek iker unokáim, akik 
koraszülöttek voltak. A kisebbik 
fiaméknál pedig tavaly lett vol-
na kisbaba, akit sajnos elveszí-
tettek, de most újra várandós a 
menyem. Értük szeretném kér-

ni a Szűzanya segítségét, és azért, 
hogy továbbra is egészségben nö-
vekedjenek – hangoztatta.

Útjuk során sok önzetlen, se-
gítőkész emberrel találkoznak 
– tudtuk meg Szőke Zoltántól, 
a csoport koordinátorától. Bu-
dapestről indultak, az út során 
sokszor csatlakoztak hozzájuk 
olyanok, akik vendégül látták 
őket, illetve el is kísérték egy-
egy szakaszon. – Van, aki csak a 
falu végéig tart velünk, de olya-
nok is akadnak, akik hosszabb 
szakaszokon jönnek. Mindenki 
szeretne a részese lenni ennek a 
kegyelemnek, szeretnének hoz-
zájárulni, hogy eljussunk Csík-
somlyóra – nyilatkozta a koor-

dinátor, hozzátéve: a búcsú után 
szeretnének elmenni a csán-
gókkal az ezeréves határig.

Pénteken és szombaton is 
érkezett még egy-egy csapat 
Miskolcra, akik a város temp-
lomainak, nevezetességeinek 
érintésével, több száz kilométe-
res gyaloglás után, szeretnének 
eljutni a csíksomlyói kegyhelyre.

A 900 kilométer hosszú gya-
logos zarándoklat a Mária úton 
halad, ami összeköti Budapes-
tet Máriacellel és Csíksom-
lyóval. A hívek negyven napi 
gyaloglás után, a pünkösdi 
búcsúra érik el a csíksomlyói 
kegyhelyet, útközben számos 
Mária-emlékhely érintésével.

Csángókkal az ezeréves határig

„MINDENKI SZERETNE A RÉSZESE  
LENNI ENNEK A KEGYELEMNEK”

Április 22-én, 16.30 órai 
kezdettel, a Miskolc Televízió 
HívőSzó című műsorában az 
Avasi református templom-
ból közvetítenek istentisztele-
tet, felvételről. Igét hirdetnek: 
Hangó István és Hangó Ist-
vánné református lelkészek. 

Szombaton, 21-én délután 
fél 4-től mutat be szentmisét 
a lillafüredi Limpiászi feszü-
letnél Kalna Zsolt minori-
ta tartományfőnök.  Hétfőn, 
23-án a minorita templom-
ban a 18 órai szentmisét a 
katyni áldozatokért mutatják 
be. Utána a lengyel kisebb-
ségi önkormányzat tagjaival 
megkoszorúzzák a rendház 
falán elhelyezett emléktáb-
lát. Jövő szombaton, 28-án 

Kelemen Didák emléknapot 
rendeznek a minorita temp-
lomban, amely 15 órakor 
imaórával kezdődik. 15.50-
kor megkoszorúzzák a szer-
zetes emléktábláját a Földes 
Ferenc Gimnázium bejáratá-
nál. 16.15 órától a Versbará-
tok köre tart előadást a „Ti-
sza-vidék apostola” címmel, 
majd 16.45 órától kerül sor a 
Kelemen Didák-díj átadásá-
ra. Egy dokumentumfilm ve-
títése után 17.30-tól a Szent 
Ferenc-kórus ad hangver-
senyt. 18 órától szentmise, 
majd ima Kelemen Didák 
sírjánál. A versbarátok köre a 
fenti előadást megismétli 29-
én, vasárnap 17 órától a mil-
lenniumi teremben.

Közélet Miskolci Napló4

Van egy nagyon jó regé
nye Eric Mick Nathansonnak 
– a „Piszkos tizenkettő” – bár 
alapjában véve inkább a tör
ténetből készült film lett kulti
kus. Nem utolsó sorban a ben
ne szereplő számos világsztár 
miatt (Charles Bronson,  Telly 
Savalas, John Cassavetes, stb.) 
A cselekmény arról szól, hogy a 
II. világháború vége felé, kato
nai elítéltekből össze akarnak 
állítani az amerikai hadsereg
ben egy speciális alakulatot. 
A kiképzés nem ment valami 
könnyen, egy konfliktus odáig 
fajult, hogy az elítéltek egyön
tetűen megtagadták a tisz
tálkodást és a borotválkozást 
– innentől lettek szó szerint 
piszkosak. A kiképzést vezető 
Reisman őrnagy (Lee Marvin 
játszotta) titokban örömmel 
fogadta ezt, s azt mondta: vég
re van valami, amiben az el
ítéltek egyet értenek, amit kö
zösen csinálnak. Ez csapattá 
kovácsolhatja őket. 

Mindig ez a sajátos „csapat
építő tréning” jut eszembe, 
amikor az ellenzéki sajtó, il
letve a kül és belföldi szellemi 
holdudvaruk elkezd felturbóz
ni egyegy olyan témát, amely 
mögé – véleményük szerint – 
egységesen felsorakozhatnak 
a szanaszét kódorgó ellenzéki 
pártok, csoportok. 

Az igazán groteszk az ebben 
az egészben, hogy éppen ezek 
a szisztematikusan és össze
hangoltan felépített, nemzet
közi támadások bizonyítják 
legékesebben, az általuk állan
dóan tagadott Soroshálózat, 
illetve pénzügyi háttérhata
lom létezését, működését. 

Ez volt a helyzet sok más 
mellett például a CEUügy
nél (újólag megismétlem: nem 
megy az innen sehová, ide 
találták ki), vagy a hódme
zővásárhelyi időközi válasz

tásnál is, amelynek szintén 
sikerült helyet szorítani vala
hogy néhány vezető amerikai 
lap címoldalán. Mindjárt az 
északkoreai rakétaválság, il
letve a szíriai polgárháború 
között: nyilván ezekhez mér
hetőnek ítélték a világtörté
nelmi jelentőségét. Az átlag 
tengerentúli olvasó bizonyára 
alig várta már hogy tájékoz
tassák róla, hány szavazattal 
nyert MárkiZay Péter. Talán 
még olyan is akadt köztük, aki 
mindennek nyomán, némi se

gítséggel, megtalálta a térké
pen Magyarországot. 

Most legújabban a Figye
lő című hetilap „listázásán” 
rúgóznak, amely felsoro
lást közölt a szerintük Soros 
Györgyhöz köthető szerveze
tekről és az azoknak dolgozó 
emberekről. A forrás nyilván 
a szerkesztőség belügye, ha 
valamelyik érintettnek kifo
gásai vannak, ismertek az el
járások, felléphet az igazáért, 
akár bírósági úton is. Én úgy 
tudom, a lap eléggé rugalma
san áll hozzá az észrevéte
lekhez, (egyébként meg min
den újság írjon, amit akar), 
de itt már megint nem erről, 
meg az ilyenolyan személyi
ségi jogokról van szó. Szokás 
szerint ismét Ádámnál, Évá
nál meg a rosszízű „történel
mi példáknál” tartanak, hogy 
megengedhetetlenek az ilyen 
„listázások”. A Japán Sumó
zók Harci Szövetsége talán 
még nem szólalt meg ebben a 
hatalmas jelentőségű ügyben, 
de más szinte már mindenki. 
Az ENSZ Emberi Jogi Főbiz
tosi Hivatala (!)  egyenesen a 
magyar kormányhoz fordult, 

hogy védje meg a civileket at
tól az (e szerint globálisan is 
példátlan) támadástól, amit a 
Figyelő cikke jelent. (?)

De most tényleg: teljesen el
ment az eszük, vagy csak fé
lig? Hát mit számít az ENSZ 
Emberi Jogi Főbiztosi Hiva
talának a gyermekrabszolga
ság, az emberkereskedelem, 
az afrikai éhínség, a népirtás, 
a tömegpusztító vagy éppen 
vegyifegyverek hadrendben 
tartása ahhoz a globális fe
nyegetettséghez képest, ha egy 

magyar hetilap cikket ír So
rosról? Ez már tényleg maga 
az Apokalipszis!

„Elítélünk mindenféle lis
tázást!” – zúg a mantra éjjel 
nappal, az embernek meg la
ikusként is az az első gondo
lata, hogy ki a nyavalya lis
tázott itt bárkit is? Meg hogy 
akkor most mi van? Ellentétes 
az ENSZ alapokmányával, ha 
összeírják nekem otthon, mit 
vásároljak? Merthogy listára 
kerül a liter étolaj meg a kiló 
kristálycukor? Lépjek fel az 
emberi jogaim védelmében, 
ha beregisztrálnak valami saj
tólistára, hogy be tudjak jutni 
egy fontos sajtóeseményre? 

Ahhoz, hogy az ember élni 
tudjon a világban, bizony 
számos listán (nyilvántartás
ban) szerepelnie kell. Adóhi
vatal, TB, bank, szolgáltatók, 
lakcímnyilvántartó, mun
kahely, értékesítőrendsze
rek, meg még a jó ég tudja ki 
mindenki nem „listáz” minket 
 tulajdonképpen ez jelzi azt, 
hogy létezünk. Soha nem ju
tott még eszembe, hogy emi
att az ENSZhez forduljak. 
Mindezekhez mérten, elég 

kacifántos fantázia kell hoz
zá, hogy valaki „listázásnak” 
próbálja beállítani, ha egy lap 
megpróbál utánamenni vala
mi közszájon forgó témának. 
Jól is néznénk ki… illetve hát 
igen beszűkítené a szakma le
hetőségeit, ha ezentúl egyet
len cikkben sem lehetne 23 
névnél többet említeni, mert 
az már listázásnak minősül. 
(Különféle díjátadók kapásból 
kilőve). Vagy a névsorolás csak 
szelektíven tilos? 

Nem az a baj, hogy már 
megint hantáznak, hanem az, 
hogy ez meg is látszik rajtuk. 
Ráadásul, mint már írtuk, az 
állandóan tematizálni akaró 
ballib belvárosi értelmiségnek 
fogalma sincs a valóságról, a 
magyar emberekről, ha ilye
nekkel próbálnak hatni rájuk. 
Józsi bácsinak Alsórekettyésen 
bizonyára nem attól vannak 
álmatlan éjszakái, miket ír a 
Figyelő Sorosékról, azt meg 
tán vasvillával kergetné meg, 
aki olyanokkal biztatná, hogy 
itt az ideje harcosan kiállni a 
Central European University 
(CEU) érdekében. 

A belvárosi Facebookértel
miség illetve a magyar való
ság viszonyáról mindig az a 
Hornkormány idején divatos 
vicc jut eszembe, amelyben az 
akkori földművelésügyi mi
niszter, vidéki útján, inkogni
tóban bárányt akart vásárolni 
egy juhásztól. Megegyeztek a 
vételárban, a juhász meg rá
bízta a miniszterre, válassza 
ki az állatot. Az meg is fogott 
egyet, aztán mikor vitte vol
na elfelé, a juhász utánaszólt: 
– Fogadjunk, hogy maga a 
földművelésügyi miniszter! – 
Honnan tudja? – nézett hátra 
meglepetten a miniszter.

– Onnan, hogy a pulimat 
viszi! 

SZEPESI SÁNDOR

LISTÁZÁSOK(K)

A szerkesztőtől

Munkanap-áthelyezés mi-
att, az MVK autóbuszai és 
villamosai 2018. április 21-
én, szombaton pénteki me-
netrend szerint közlekednek. 
Ezen a napon bérletpénztá-
raink a munkanapra érvé-

nyes nyitvatartás szerint, az 
MVK Közönségszolgálati 
Irodája pedig 8:00 és 13:30 
között tart nyitva. Friss uta-
zási információk az MVK 
Facebook oldalán is: www.
facebook.com/mvkzrt

Változik a menetrend

EGYHÁZI HÍREK

Kovács László önkormányzati képviselő, lakossági 
fogadóórát tart 2018. április 27-én, pénteken 16.00 - 
18.00 óra között az Ady Endre Művelődési Házban.

LAKOSSÁGI FOGADÓÓRA



Ötödik alkalommal ren-
dezik meg hamarosan a 
Miskolci Pálinkamustrát, 
ahol párlatok és sós süte-
mények is megmérettetnek 
– mondták el a szervezők 
az esemény sajtótájékozta-
tóján. Idén a rendezvényt 
a városháza dísztermében 
tartják április 28-án, szom-
baton. A megnyitó délelőtt 
9 órakor lesz.

A verseny már hagyomá-
nyosnak mondható, évről 
évre magas színvonalon ren-
dezik meg a Miskolci Pálin-
kamustrát. Sömjéni Éva, a 
szervező Bükki Pálinka Lo-
vagrend tagja elmondta, ez 
már a harmadik olyan alka-
lom lesz, amikor az egész Kár-
pát-medencére kiterjesztették 
a pálinkák származási helyét. 
– Határon túlról is érkeznek 
pálinka lovagrendek, s ugyan-
úgy, mint tavaly, természete-
sen itt lesz az összes magyar-
országi is – mondta el. 

A Bükki Pálinka Lovag-
rend több mint hat éve ala-
kult meg, tagjai számos ver-
senyen vettek már részt 
bírálóként. A Miskolci Pá-
linkamustra zsűrijének szak-
maisága tehát nem kérdő-
jelezhető meg, az eddigi 
versenyeknek nagy sikere, jó 
visszhangja volt – zárta sza-

vait Sömjéni Éva, kiemelve: a 
rendezvény célja továbbra is 
a kulturált pálinkafogyasztás 
népszerűsítése és az ismeret-
terjesztés.

Orosz János, a Bükki Pálin-
ka Lovagrend nagymestere 
úgy fogalmazott, minden pá-
linka párlat, de nem minden 
párlat pálinka. – Külön sze-
retnénk értékelni a kereske-
delmi főzdék, bérfőzdék és a 
magánfőzők italait. Fél litert 
kérünk benevezni, ennyiből 
el kell tudnia dönteni a zsű-
rinek, hogy az adott pálinka 
vagy párlat milyen értékekkel 
rendelkezik – hangsúlyozta.

A benevezett pálinká-
kat, párlatokat április 27-én, 
pénteken délután 5 óráig le-
het leadni a Polgármesteri 
Hivatal portáján. Az üvegre 
rá kell írni a nevező nevét, 

címét és a nedű fajtáját is. 
Az idei újdonság, hogy a sós 
sütemények versenyére nem 
szükséges harminc dara-
bot behozni, hiszen vannak 
óriási finomságok is. Ebben 
az esetben csak maximum 
másfél kilót kérnek a szerve-
zők. Sömjéni Éva ezzel kap-
csolatban felhívta a figyel-
met arra, hogy a zsűri itt is 
szakemberekből áll majd, sé-
fek és cukrászok lesznek kö-
zöttük.

Tavaly a nevezések szá-
ma kettőszázötven fölött 
volt. Sós süteményekből pe-
dig huszonnégyféle érkezett. 
A szervezők remélik, idén 
is legalább ennyien érdek-
lődnek majd a verseny iránt. 
Eredményhirdetés április 28-
án délután 2 és 5 órakor lesz, 
a különböző kategóriákban.

Óriásprodukcióra készül a 
Miskolci Szimfonikus Ze-
nekar, mozihangzással, ko-
moly vizuális technikával. A 
Filmfónia 2. című koncertet 
május 18-án, pénteken este 7 
órától rendezik meg, a Gene-
rali Arénában.

A Miskolci Szimfonikus Ze-
nekar képviselői a szuperpro-
dukcióban résztvevő együttesek 
vezetőivel szerdán sajtótájékozta-
tón számoltak be a készülő kon-
certről. Szászné Pónuzs Kriszti-
na ügyvezető kiemelte, egy ilyen 
előadás hatalmas háttérmun-
kát igényel, hasonlóra legutóbb 
2009-ben került sor. – Sokan ke-
restek meg minket a közönség-
ből, hogy nagyon szeretnének 
egy újabb filmzenékkel tarkított 
koncertet. Most eleget teszünk 
ennek a kérésnek, szeretnénk 
mindenkinek maradandó él-
ményt biztosítani – hangoztatta a 
zenekar ügyvezetője.

– Igazi nagy csemegékkel ké-
szülünk. Felhangzik majd a Csil-
lagok háborúja zenéje, az India-
na Jones, a Karib tenger kalózai 
filmzenéje. A kalandfilmek mel-
lett lesz a líraibb hangvételű Ke-
resztapa, a Forest Gumpból egy 
rövid részlet, valamint kiemel-
ném a magyar zeneszerző tollá-
ból született és Oscar-díjat nyert 
alkotást is, a Ben Hur zenéjét 

– tette hozzá az est karmestere 
Werner Gábor. – Ezt az előadást 
egyaránt ajánlhatjuk a filmra-
jongóknak a hangverseny-láto-
gatóknak, s azoknak is, akik job-
ban szeretik a klasszikus zenét, 
mint a populárisat - emelte ki.

A Miskolci Generali Aré-
nában tehát egy estére meg-
elevenednek a zenetörténe-
lem legnagyobb klasszikusai. 
A hangeffektekről külön stáb 
gondoskodik, a szimfonikusok 
mellett fellép Radics Gigi, a Frá-
ter Kórus és a Miskolci Balett is.

A kétszer ötven perces est há-
zigazdája Kautzky Armand lesz, 
a látványvilághoz pedig a Mis-
kolci Balett is hozzájárul. –Ab-
szolút a profilunkba vág, hogy 
különböző képi világokat jele-
nítsünk meg a színpadon. A Ke-

resztapa pedig szívügyem, szíve-
sen vállaltuk el a közreműködést 
– mondta el Kozma Attila, az 
együttes vezetője. A látványvilá-
got segíti három hatalmas LED-
fal is. A középső tizennégyszer 
hat méteres lesz, ezen full HD 
minőségben elevenednek meg a 

filmrészletek. A két szélső élőké-
pet sugároz majd a színpadról.

A Filmfónia 2. minden ed-
diginél nagyobb vállalkozás 
a miskolci zenekar életében. 
Nem titkolt szándékuk, hogy a 
budapesti nagykoncertek han-
gulatát varázsolják Miskolcra. 
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A Miskolci Nemzeti Színház 
díszlet- és jelmeztervezőjé-
nek nyílt önálló kiállítása a 
Színészmúzeumban. Bozóki 
Mara 30 éve határozza meg 
a miskolci darabok képi vilá-
gát. A művész diplomamun-
káját ma is a Színészmúze-
umban őrzik, ezzel lepték 
meg a 30. jubileumon.

Harlequinade színes ruhák-
ba öltözött bohócai, vagy klasz-
szikus darabok – Bozóki Mara 
mindben talál kihívást. Díszle-
tei is kivételes érzékkel terem-
tik meg a kívánt atmoszférát a 
színpadon. Kiállítása az elmúlt 
30 év munkáit mutatja be.

– Semmiképpen sem sze-
rettem volna kihagyni a kez-
deteket – mondja a tárlat 
anyagáról Bozóki Mara. – Pél-
dául az Úrhatnám Polgárt, 
amiben még Kovács Lajos ját-
szott, a Szász János féle kísér-
teteket, vagy a Fédra, amiben 
még Margittai Ági játszott.

A díszlet-jelmeztervező 
három évtizede szerződött a 
Miskolci Nemzeti Színház-
hoz. Bár a hozzá készített ka-
lap már nincs meg, a fekete 
ruha, a jellegzetes vörös csík-
kal igen – 30 éve ezt viselte 
Zsolnai Juli, a „Jaj apu” című 
darabban, és ez volt Bozóki 
Mara diplomamunkája is. A 
jubileum alkalmából ez volt a 
művész számára a meglepetés.

Mikita Gábor, a Miskolci 
Színháztörténeti és Színész-
múzeum vezetője rámutatott, 
díszlettervezőként van egy 
nagyon-nagyon speciális és 
egyéni vonulata Bozóki Mara 
munkásságának, amit főleg a 
Játékszínben, a stúdióban tu-
dunk megfigyelni. Illetve a 
végletekig tiszta és egyszerű 
vonalvezetéssel és színvilág-
gal dolgozó színpadi tereken.

A Bozóki Mara jelmezeit, 
díszleteit bemutató tárlat jú-
nius 3-ig látogatható a Mis-
kolci Színészmúzeumban.

Az elmúlt hétvégén Miskolc 
adott otthont az I. Országos 
Diákszínházi Fesztiválnak. 
A háromnapos rendezvény 
eseményei a színházban, a 
Földes Ferenc Gimnázium-
ban és a Művészetek Házá-
ban zajlottak.

A legtehetségesebb fiatalok 
színe-java, közel háromszáz 
diák látogatott Miskolcra, az or-
szág különböző pontjairól. - Ez 
az első Országos Diákszínházi 
Fesztivál, melyet Magyarország 
első kőszínházában tartunk 
– köszöntötte a fiatalokat Bé-
res Attila, a Miskolci Nemzeti 
Színház igazgatója. –  Az, hogy 
ilyen sokan és ilyen lelkesen 
csináljátok, minden elismerést 
megérdemel – hangsúlyozta a 
direktor. Béres Attila saját élet-
útjáról is beszélt a fiataloknak. 
Mint mondta, akit a színház 
egyszer rabul ejt, az biztos, hogy 
előbb-utóbb ott fog kikötni.

Kiss János alpolgármester 
rendkívül fontos állomásá-

nak nevezte a város kulturális 
fejlesztési folyamataiban az I. 
Országos Diákszínházi Feszti-
vált. Ez a 300 tehetséges fiatal 
az egész országban hírét viszi, 
milyen színházi tradíciókkal 
rendelkezik Miskolc. – A jövő 
sztárjai állnak ezen a hétvé-
gén, a miskolci színházi desz-
kákon, akik valóságos színhá-
zi élményt nyújtanak nekünk 
– emelte ki az alpolgármester. 
Kiss János beszédének végén 
azt kívánta a jelenlévőknek: 
örökre maradjon meg bennük 
a színház szeretete. 

Az Országos Diákszínházi 
Fesztivál egyik főszervezőjétől, 
Zuti Krisztiántól megtudtuk, 
eddig harminc diákszínjátszó 
találkozó volt az országban. – 
Ezzel az új fesztivállal az volt a 
célunk, hogy azok az előadások, 
amelyek a pedagógiai mellett 
színházi értékeket is fel tudnak 
mutatni, külön rendezvényen 
mutatkozhassanak meg. Alap-
vetően a diákszínjátszás mű-
faját igyekszünk megjeleníte-
ni, bár ma már ez igen sokrétű 
műfaj. Különböző kőszínház-
ban és alternatív színházban 
létrejött műfajok éppúgy meg-
vetik a lábukat a diákszínját-
szásban, mint például a kísérleti 
előadások – emelte ki. A mis-
kolci csoportok közül egy jutott 
be az országos megmérettetés-
re: a Zrínyi Ilona Gimnázium 
diákjai szombaton léptek a vilá-
got jelentő deszkákra. 

ILYEN CSAK EGYSZER VAN EGY ÉVTIZEDBEN 

„A jövő sztárjait láthatjuk itt, ezen a hétvégén”

Pazar Filmfónia-koncert Miskolcon

Ismét megméretnek a jó pálinkák 
és a finom, sós sütemények

Különleges színházi 
kiállítás

Első diákszínházi fesztivál  
az ország első kőszínházában
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Közös tavaszköszöntő jóté-
konysági bált rendezett nem-
régiben az Őszi Napsugár 
Otthon és az Őszidő Alapít-
vány. A bál bevételét, vala-
mint Miskolc polgármesteré-
nek felajánlását az ellátottak 
kényelmét és relaxációját 
biztosító eszköztár bővítésére 
fordítja az intézmény.

A jótékonysági bál fővédnö-
ke, Kriza Ákos polgármester kö-
szöntőjében úgy fogalmazott, az 
Őszi Napsugár Otthon mun-
katársainak áldozatos munká-
ja nélkül sérülékenyebb lenne 
Miskolc városának egészség-, 
szociális és idősügye. – Fon-

tos számomra, hogy a további-
akban is egy közösségként, egy 
erővel tudják folytatni a munkát 
– fogalmazott a városvezető, ki-
emelve: az idősek ügye, az egész-
ségügy és a szociális ellátás külö-
nösen közel áll a szívéhez. 

Kriza Ákos kiemelte, az egész-
ségügy területén már szép ered-
ményeket ért el a város. 2020-ig 
az összes alapellátási rendelőt 
felújítják, az idősügy területén 
pedig elindították a nagy sike-
rű Salkaházi Programot, 35 ezer 

miskolci nyugdíjas teljes meg-
elégedésére. – Dolgozunk azon, 
hogy megfelelő infrastrukturá-
lis hátteret tudjunk biztosítani és 
javítsuk a munkakörülményeket 
– tette hozzá a polgármester, aki 
pénzbeli támogatással is hozzá-
járult a bál sikeréhez.

Blachné Papp Eleonóra intéz-
ményvezető elmondta, az ala-
pítvány és az otthon azt a közös 
célt fogalmazta meg idén, hogy 
a jótékonysági bál bevételéből 
a rájuk bízott idősek kényelmét 
szolgálják, új bútorok, berende-
zési tárgyak vásárlásával. – Mi 
minden nap azért dolgozunk, 
hogy ellátottjaink mindennapjait 
örömben, szeretetben éljék meg – 
hangoztatta az intézményvezető. 
Radomszki Lászlóné, az Őszidő 
Alapítvány elnöke, a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kirendeltségének igazgatója ar-
ról szólt, hogy Miskolc önkor-
mányzata, a városvezetés meg-
becsüli az otthon munkatársait, 
lakóira pedig mindig odafigyel.

Megismételve nagy sike-
rű 2016-os jótékonysági 
koncertjét újra Miskolcon, 
a Belvárosi Evangélikus 
templomban lépett fel nem-
régiben Mága Zoltán Prima 
Primissima és Pro Caritate 
díjas hegedűművész. 

Mága Zoltán hatéves kora 
óta hegedül, 12 éves korában 
már prímás volt. A „királyok 
hegedűsének” is nevezik, öt 
kontinensen, közel száz ország-
ban adott már koncertet. Má-

sok mellett elbűvölte játéká-
val XVI. Benedek pápát, a brit 
trónörököst, Károly herceget, 
VI. Mohammed marokkói ki-
rályt, II. Konstantin volt gö-
rög királyt, valamint Robert de 
Niro Oscar-díjas amerikai szín-
művészt és Salma Hayeket is.

Idén ismét útjára indította 
száz állomásból álló temp-
lomi jótékonysági koncert-
sorozatát, a hátrányos hely-
zetben élő gyermekeknek, 
rászoruló emberek, közös-
ségek megsegítésére. A he-
gedűművész újabb karita-

tív missziója 2018. március 
19-én Erdélyben, Marosvá-
sárhelyen tartott koncertjé-
vel indult. Az év legnagyobb 
ökomenikus jótékonysági 
missziója az ország legkülön-
bözőbb szegleteibe, valamint 
Erdélybe, Felvidékre, Kárpát-

aljára és a Vajdaságba is eljut. 
A koncertsorozat megrende-
zését az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma is támogatta. 

Az első magyarországi 
koncertekre Szolnokon, Mis-
kolcon, Szegeden és Debre-
cenben került sor. A művész 
Miskolcon április 6-án a bel-
városi evangélikus temp-
lomban lépett fel. A koncert 
bevételét, a 2016-os évhez 
hasonlóan ismét a Miskol-
ci Gráciák Egyesülete kapta 
a három éve működő, sze-
gény sorsú, tehetséges fiata-
lokat támogató programjá-
nak folytatására. A korábbi 
miskolci jótékonysági kon-
certből származó adomány-
ból gyermekcipőket vásárol-
tak, amelyeket a Páli Szent 
Vince Szeretetszolgálathoz, 
a Református Kismamaház-
ba, a Miskolci Bibliaházba, 
valamint adventkor a Szent 
István téri Szeretetdobozba 
jutattak el.
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Az idősek kényelmére fordítják 
a bevételt

Miskolcon a „királyok 
hegedűse”

Jótékonysági bál az Őszi Napsugár Otthonért

Közélet 7

Bevezetésre kerül az egyenletes díjfizetés*,  
nincs többé kiugróan magas távhőszámla!
11 hónapon keresztül azonos összegű hődíj, a 12. hónapban elszámolás

• Tervezhetőbb családi költségvetés.
• Biztonság, kiszámíthatóság, tervezhetőség.

• 11 hónapon keresztül azonos összegű hődíj részszámlák.
• Az összegben változatlanul érvényesül a rezsicsökkentés.

• Az alapdíj és a használati melegvíz fizetésének módja változatlan.
•  A részszámlák végösszegének eltérése a havonta felhasznált melegvíz-fogyasztás csökkenéséből vagy növekedéséből adódhat.
•  A 12. havi számla tartalmazza az elszámolást, a 11 részszámla és a tényleges fogyasztás közti különbséget. Ha kevesebb a felhasznált hő-

mennyiség, akkor visszafizetés jár.

Mikor indul az egyenletes díjfizetés?
• Fűtött légköbméter alapján történő elszámolásnál:

n az első részszámla 2018. júniusban készül el,
n az elszámoló számla 2019. májusban kerül kibocsátásra.

• Költségmegosztás alapján** történő elszámolásnál:
n az első részszámla 2018. augusztusban készül el,
n az elszámoló számla 2019. júliusban kerül kibocsátásra.

Mit kell tennem, hogy egyenletes legyen a díjfizetésem, elkerüljem a kiugróan magas fűtésszámlát?
• Jó hírünk van – Önnek nincs teendője ezzel kapcsolatban!

Április 25-ig minden díjfizető írásos tájékoztatást kap, amelyhez nyilatkozatot mellékelünk. A Díjfizetőnek csak abban az esetben kell 
ezt a nyilatkozatot kitöltetni és megküldeni a MIHŐ Kft. felé, amennyiben a távhőszolgáltatási számlát nem az egyenletes díjfizetés 
alapján kéri. A nyilatkozat visszaküldési határideje 2018. május 15. A Díjfizető által leadott írásos nyilatkozat hiányában 11 havi egyenle-
tes összegű részszámla kerül kibocsátásra. A díjfizető egy elszámolási időszakon belül egyszer visszatérhet az egyenletes elszámolási 
módról a havi elszámolásra. Ezt az igényt a MIHŐ Kft. a díjfizető írásos bejelentését követő második hónaptól tudja érvényesíteni.

*  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. április 19-i közgyűlése módosította a Miskolc területén végzett távhőszolgáltatásról, annak díjáról, valamint a díjalkal-
mazási és díjfizetési feltételekről szóló 39 /2017. (XII.5.) számú rendeletét. A rendelet értelmében a MIHŐ Kft. általános elszámolási módként 2018. június 1-től az egyenletes 
ütemezésű részszámlázást alkalmazza fűtött légköbméter alapján történő elszámolásnál, költségmegosztás alapján történő elszámolásnál pedig 2018. augusztus 1-től.

**  A költségmegosztó készülékek leolvasása és a leolvasási adatok kiértékelése továbbra is a lakóközösség által megbízott társaság feladata.

Bővebb információ:  
www.miho.hu l ugyfel@miho.hu l 46/501-740  
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Bódító illatok, sörkorcso-
lya, korsók a kézben – a 
múlt hét közepén elrajtolt 
Kisüzemi Sörfőzdék Egye-
sületének XII. Nemzetközi 
Sörverseny és Sörmustrá-
ja hétvégén a sörkedvelők 
előtt is kitárta kapuit. 
Negyven kisüzemi sörfőzde 
80 féle sörét mustrálhatta 
végig a miskolci közönség a 
Diósgyőri vár vásárterén.

Hét országból 86 főzde 
küldte el 260 sörét Diósgyőr-
be, a nemzetközi versenyre. A 
megmérettetés történetében 
először sörmustra is kapcso-
lódott a programhoz. Az öt-
venfős zsűri szerda délelőtt 
már nekilátott a sörök ízlelge-
tésének, hogy kiválassza azo-
kat a nedűket, amelyek érde-

mesek voltak az arany-, ezüst-, 
bronz- és gyémántdiplomára. 

A Lovagi Tornák Tere előt-
ti vásárteret fehér sátrak ölel-
ték körbe péntek délutántól, 
a sátrakban pedig kisüzemi 
sörfőzdék tulajdonosai és 
sörmesterei sorakoztak, hogy 
megmutathassák erjesztett 
különlegességeiket. A ren-
dezvényen zenei programok-
ban sem volt hiány. 

– Miskolc egyre erősebb 
gasztronómiában, egyre több 
olyan rendezvénynek ad 

otthont a város, amely a fi-
nom ételeket, italokat helye-
zi a középpontba – mondta 
el a helyszínen Pfliegler Pé-
ter alpolgármester. Mint fo-
galmazott: Miskolcon egy 
gasztronómiai forradalom 
zajlik; éttermek, sörözők, ki-
váló vendéglátóipari egysé-
gek nyíltak, nyílnak, illetve 
fejlődnek folyamatosan. 

– Ezt nem csak mi mond-
juk, hanem országszerte, sőt 
nemzetközi szinten is maga-
san jegyzett gasztronómiával 
rendelkezünk – hangoztatta 
az alpolgármester, hozzáté-
ve: ez nagyon fontos feltéte-
le annak, hogy megfelelően 
kiszolgáljuk a turizmust itt, 
Miskolcon. A sörmustra arra 
ad lehetőséget, hogy a láto-
gatók kulturált fogyasztással 
megkóstolják a finomabbnál 
finomabb kézműves söröket 
– tette hozzá az alpolgármes-
ter, kiemelve a mustrán meg-
jelenő, kitűnő, magyar kéz-
műves söröket.

Három nap, hatvan zenei 
és kulturális program, het-
ven borászat és harmincöt 
nyitott pince várja 2018-
ban is az Avasi Borango-
lásra érkezőket. A Kisavas, 
a Nagyavas és a Mélyvölgy 
hetedik alkalommal invi-
tálja kikapcsolódásra a bor 
és a gasztronómia szerel-
meseit.

A Miskolczi Borbarátok 
Társasága Egyesület által elin-
dított, civil szervezetek össze-
fogásával szerveződő, a tradi-
cionális miskolci pincekultúra 
hagyományainak újjáélesz-
tését célzó Avasi Borangolás 
idén már három napos, május 
17-18-19-én is látgathatjuk. 
Idén a helyszínek kínálata is 
tovább bővül, még több bo-
rász és étterem mutatkozik be 
és a zenei programok száma is 

nő. Az Avasi kilátónál közked-
velt hazai zenekarok koncert-
jei lesznek hallhatók. 

Feléled majd az egész ava-
si pinceoldal, a borangolókat 
különböző stílust képvise-
lő zenekarok és utcazenészek 
várják. A borokról a helyi gaz-
dákon kívül Magyarország 
jelentős borvidékeiről meg-
hívott több mint hetven borá-
szat gondoskodik. Az ételeket 
a város neves vendéglői és a 
Food Truck Show tagjai tálal-
ják az Avas több pontján és az 

Avas tetőn, a kilátó mellett ki-
alakított Gasztroplaccon.

Gyurcsik András, a Mis-
kolczi Borbarátok Társasága 
Egyesület elnökségi tagja a 
rendezvény sajtótájékoztató-
ján elmondta, a fesztivál szak-
mai nappal indul, borászati 
konferenciával, koncerttel az 
Avasi Templomban és borsza-
lonnal a Bortanyán. Pénteken 
és szombaton pedig a már jól 
ismert borangolással várják a 
rendezvény résztvevőit.

A „borangolók” koncerteket 
látogathatnak az avasi refor-
mátus templomban, a Palóczy 
emlékműnél és az Avasi kilá-
tónál is.  A Borangolás a feszti-
válpohár megvásárlása mellett 
továbbra is ingyenes, de az avasi 
református templomban és az 
Avasi kilátónál tartandó kon-
certek csak belépőjeggyel vagy 
bérlettel lesznek látogathatók.

Tavaly 14 ezer látogató-
ja volt a Borangolásnak, ám 
idén 20 ezer főre számítanak 
a szervezők.

Eger és Tokaj között találha-
tó a kissé mostohagyermek-
ként kezelt bükki borvidék, 
melynek Miskolc a közép-
pontja. Az a város, amely a 
szívében hordozza az Avas 
dimbes-dombos lejtőit, ahol 
megannyi pincészet árul-
kodik arról, hogy a Kis- és 
Nagy-Avason évszázadokkal 
ezelőtt az emberek komo-
lyan elkötelezték magukat a 
bor iránt.

Él Miskolcon egy igazi lokál-
patrióta, aki 2011-ben eldöntötte: 
újra felteszi a bortérképre a bük-
ki borvidéket. Sándor Zsolt meg-
jelenésével a terület megítélése 

hatalmas fordulatot vett: a bo-
rásznak minden kategóriában si-
került olyat alkotnia, amely nem 
csupán a Bükk nevét írta újra a 
térképre, de a csúcsgasztronómia 
ajtaján is bekopogtatott.  Már 
2013-ban bekerültek az ország 
legjobb Michelin csillagos étter-
meibe, és borbáraiba a borok, 
melyek tőlük származnak. 

Sándor Zsolt nem csupán 
elhivatott miskolci, de elhiva-
tott természetvédő is: ökológiai 
gazdálkodása van – más néven 
organikus művelést folytat, ami 
azt jelenti, hogy borai elkészí-
téséhez nem használ semmifé-
le vegyszert, adalékanyagot. – 
Nem emelek mustfokot és nem 

csökkentek savat, vegyszer-
mentes, azaz organikus szőlő-
ből készítek bort – hangsúlyoz-
ta. Mint mondta, ez is egy olyan 
plusz, amit azok, akik komo-
lyabban foglalkoznak a borral, 
nyomban felfedeznek annak 
ízvilágában. A „bioíz” olyan ka-
rakter, amely más borok eseté-
ben nem érezhető.

A borász azt vallja, a bor a 
tőkén születik meg. Amilyen 
a szőlő minősége, olyan lesz a 
boré, és nincs az az ember ál-
tal alkotott berendezés, vagy 
vegyszer, amely jobb minőséget 
tudna elérni. – Tulajdonképpen 
nem is érzem magam borász-
nak, mert a borok csak megszü-

letnek, a szőlő az, amit nagyon 
gondosan kell kezelni, és aztán 
abból születhet majd valami 
csodálatos alapanyag. Ezt köve-
tően, már csak arra kell figyelni, 
hogy el ne rontsa az ember. Az 
a cél, hogy szeptember végén 
tökéletes szőlőt szüreteljünk – 
húzta alá a szakember.

Alapvetően kétféle szőlőfajtá-
val dolgozik: a cserszegi fűsze-
ressel és a zweigelttel. Mind a két 
szőlőfajtából készített már olyan 
karakterű bort, amely bekerült, 
vagy épp jelenleg is bent van a 
Michelin csillagos éttermek kí-
nálatában. – A rosémmal három 
Michelin csillagos étteremben 
is ott vagyok, de ugyanúgy az 
Anna Lucával is, amely csersze-
gi fűszeres. Egyedülálló karak-
terű és ízvilágú bor, mely eléggé 
megosztó is – részletezte, hozzá-
téve: ebből a fajtából könnyed 
egynyári bort szoktak készíteni, 
ő viszont megadta számára a le-
hetőséget, hogy egy komolyabb 
tartalmú bor születhessen.

A bor elindítója a gondolko-
dásmód: először fejben születik 
meg, utána rendeljük hozzá a 
szőlőt és a borkészítési eljárást 
– avatott be a részletekbe Sán-
dor Zsolt, aki már 10-12 éve 
tudatosan kóstol. Havi rend-
szerességgel összeülnek a bará-
taival és kóstolgatnak. A borász 
úgy fogalmazott, annyiféle bor-

ral találkozott az elmúlt évtized 
alatt, hogy nagyjából kialakult a 
fejében: olyan bort szeretne lét-
rehozni, amilyen még nincs. A 
piacon is könnyebb megkedvel-
tetni egy olyan karaktert, ami 
eddig még nem volt. – Nagyon 
fontos, hogy én ezt a rosét nem 
másodrendű szőlőből készítem, 
hanem első osztályúból, amiből 

lehetne akár egy komoly vörös-
bor is. Ő viszont úgy bánik vele, 
mint egy fehérborral, így egy 
hordóban érlelt fehérbor ren-
delkezik olyan karakterrel, mint 
ez a rosé. – Számomra az egyik 
legfontosabb az egyediségre 
való törekvés, a kuriózumok 
megmutatása - hangsúlyozta. 

MUNTYÁN BERNADETT

Sándor Zsolt borai a csúcsgasztronómiában is jelen vannak  

Közélet Miskolci Napló8
„Az igazi bor a tőkén születik meg”

Az Anna Lucát nemrégiben Borbás Marcsi is megkóstolta

Középpontban a finom ételek és italok
„Miskolcon egy gasztronómiai 
forradalom zajlik”

BORANGOLJUNK IDÉN IS AZ AVAS 
DOMBÍVEIN!

A tavalyi sikerek után, április 27-én, délután öt órától ismét 

megrendezésre kerül Sándor Zsolt és Barátai által fémjelzett, 

az idei első Mini Bükki Borfesztivál. Az ingyenes fesztivál üze-

nete és célja mit sem változott tavaly óta: a helyi bor, a helyi 

gasztronómia népszerűsítése laza szórakozásba csomagolva. Az 

évadnyitó rendezvényen először kóstolhatják a Borsod Burger 

remekeit, kaphatnak ízelítőt Bűdi István és a Sándor Zsolt friss 

boraiból.  Vendégként az Egri Borvidék népszerű kézműves bo-

rászata az Orsolya Pincészet lesz jelen. A felfrissülésről az új-

hullámos kávékkal érkező Bab&Víz gondoskodik, zenét pedig 

ismét DJ Bordee hozza – ezzel vár mindenkit a Kisavas, Arnóti 

sor 115. alá, a Sándor Zsolt Organikus Szőlőbirtok és Pincészet. 
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Április 14-én, az OTP 
Bank Liga 26. fordulójá-
ban nem esett gól az első 
játékrészben a DVTK bal-
mazújvárosi vendégjáté-
kán. 

A szünet után Óvári Zsolt 
góljával a DVTK szerzett ve-
zetést, azonban a hajrában 
két büntetővel a hazaiak for-
dítottak (Balmazújváros – 
DVTK 2-1). A DVTK hosszú 
ideje nem tudott mérkőzést 
nyerni. Egy héttel koráb-
ban a Haladás ellen veszített 
2-1-re a DVTK, április 4-én 
pedig a Magyar Kupából is 
kiesett a csapat, miután – 
egygólos előnyből – végül 
0-3-as vereséget szenvedett 

Mezőkövesden a PAFC csa-
patától.

Az utóbbi hetek eredmény-
telensége és a mutatott hoz-
záállás miatt félhavi fizeté-
süknek megfelelő összegre 
büntette meg a labdarúgóit a 
DVTK. Emellett a játékosok 
kötelesek voltak leadni a hasz-
nálatra kapott személygépko-
csikat is április 17-én, kedden.

A DVTK 26 forduló után 
az NB I-es tabella 8. helyén 
áll 30 ponttal. A csapat 40 ta-
lálatot szerzett és 43 gólt ka-
pott. Bódog Tamás szakmai 
igazgató a balmazújvárosi 
kudarc után úgy nyilatko-
zott: végérvényesen elkez-
dődött a kiesés elleni harc, 
„meccset kell nyerni”.

„Meccset kell nyerni” SZARVASŰZŐK: ABSZOLÚT  
GYŐZTES A „LIKE A BOSCH”
Április 9-én rendezték meg 
Eger és Miskolc között a 28. 
BOSCH Szarvasűzők elneve-
zésű, országos váltófutóver-
senyt. 

A Miskolci Egyetemi Atléti-
kai és Futball Club által meg-
szervezett, a Miskolci Egye-
tem és az Eszterházy Károly 
Egyetem által egyaránt fel-
karolt verseny I-es, hallgatói 
kategó riáját a Magyar Egyete-
mi – Főiskolai Sportszövetség 
(MEFS) 2013-ban váltófutó 
Magyar Egyetemi – Főiskolai 
Országos Bajnokságnak (ME-
FOB) nyilvánította, így a 
„Bükk-fennsík legfürgébb 
Szarvasűzői” cím mellett, baj-
noki érmekért is versenghet-
tek a résztvevők.

Hazánk máig a legnagyobb 
létszámú hallgatói futóverse-
nyének hangulata ezúttal is 
kiválónak bizonyult, mely-
hez a jó időjárás is hozzátet-
te a „magáét”. A résztvevők 
Felsőtárkány, Bánya-hegy és 
Bánkút érintése után érkez-
tek meg az Őskohóhoz, majd 
onnan Miskolcra, ahol a Hő-

sök teréről kezdhették meg 
az utolsó etapot. A Miskolci 
Atlétikai Centrumban kije-
lölt célban ezúttal is hatalmas 
üdvrivalgás fogadta a beérke-
zőket.

Eredmények: 12 fős váltók, 
abszolút: 1. Like a BOSCH, 
5:03:30, 2. Kullancsvadászok, 
5:06:38, 3. Gyermekláncfőrész, 
5:07:00.

12 fős váltók, Magyar Egye-
temi – Főiskolai Országos Baj-
nokság (MEFOB): 1. Kullancs-
vadászok- Eszterházy Károly 
Egyetem, Eger, 5:06:38, 2. Gyer-
mekláncfőrész- Debreceni Egye-
tem, 5:07:00, 3. Pajzán Majá-
lis- Szegedi Tudományegyetem, 
5:30:06.

12 fős váltók, nyílt kategó-
ria: 1. Like a BOSCH, 5:03:30, 

2. Vaccsuszirunáj Dream Team, 
5:10:27, 3. HELYNEKEM, 
5:26:08. 

12 fős váltók, vegyes kategória: 
1. mEKFutjuk, 6:35:17, 2. Futot-
tak MÉg!, 6:53:19, 3. Szarvasle-
gELTEtő Biokémikusok, 7:03:36. 

5 fős váltók, abszolút: 1. Vacs-
csuszirunáj Fantastic Five, 
5:06:20 óra, 2. RUNdi, 5:44:49, 3. 
Söprő Szöcske5, 6:12:33.

Kiváló csapatmunkával ju-
talmazta meg lelkes közönsé-
gét a legjobb nyolc közé jutó 
MEAFC az elmúlt hétvégén. 

Az Oroszlány elleni, két 
nyert mérkőzésig tartó ne-
gyeddöntő két hét múlva kez-

dődik. (NB I/B Piros csoport 
26. forduló: MEAFC – Calle 
Pubfood Békés 108-72 (31-22, 
30-13, 22-23, 25-14)).  – Csa-
patként, maximumon kosár-
labdáztunk. Ez adta az alapot a 
hatékony és eredményes táma-
dó játékunkhoz. Gratulálok 

játékosaimnak a rájátszásba 
jutáshoz. Hétfőtől egy új baj-
nokság kezdődik számunkra, 
készülve az első Oroszlány el-
leni összecsapásra – mondta 
el a mérkőzés után Walke Ká-
roly vezetőedző. A lefújást kö-
vetően érkezett a hír, hogy az 

oroszlányiak is legyőzték az 
MTK csapatát, így a MEAFC 
– a Nagykőrös vásárhelyi sike-
re miatt – a 8. helyen került a 
rájátszásba. Az Oroszlány el-
leni, két nyert mérkőzésig tar-
tó negyeddöntő két hét múlva 
kezdődik.

Maximumon kosárlabdázott a MEAFC

Idén április 28-án rendezik 
meg a „kapufa napját” az 
egykori bányásztelepen. 

Az 1947-es PTK – Ferenc-
város meccsre, a legendás 
„kapufadöntős” elsőosztályú 
bajnokira emlékeznek ismét 
a miskolci városrészben. Egy-
úttal a hajdani bányász-kiste-
lepülés rendkívül gazdag és 
színes, ám jobbára a múltba 
veszett kultúr- és sporthis-
tóriájára is. Ennek immár 

harmadik éve a kapufa nap-
ja fesztivál szolgáltat apropót: 
idén április 28-án, szombaton 
rendezi meg az egész napos 
eseményt a Bányász Kulturá-
lis Egyesület és az Észak-Ke-
leti Átjáró.

A délelőtti program 9-kor 
iskolások sportbemutatójá-
val indul (aerobic-foglalkozás 
Katus Attilával) a templom-
mal szembeni nagyjátszótér 
pályáján, majd sporttörténeti 
beszélgetéssel, kiállítás-meg-

nyitóval és helytörténeti fil-
mvetítéssel folytatódik a 
Közösségi Házban. A kettő 
között a Bányász Fúvósze-
nekar produkciója biztosítja 
az átkötést a Bollóalja utcán. 
Délutánra jut a hagyományos 
Kertesi Ignác Emléktorna 
(kispályás foci) és a kamabaj-
nokság. A programról a bá-
nyászegyesület weblapján és 
az „Ott, ahol a 6-os megáll” 
projekt internetes oldalain le-
het tájékozódni.

Az Aluinvent DVTK maga-
biztos játékkal 81-53 arány-
ban győzte le április 17-én a 
PINKK gárdáját Kozármis-
lenyben, így a bajnokság 5. 
helyéért a Cegléd csapatával 
mérkőzhet meg. A párharc 
péntek este kezdődik Mis-
kolcon. 

Április 12-től már nem Šte-
fan Svitek látja el az Aluinvent 
DVTK vezetőedzői feladatait, 
a klub szerződést bontott vele, 
miután a piros-fehérek az NB 

I rájátszásában, a negyeddön-
tő harmadik mérkőzésén ki-
kaptak a ZTE NKK együtte-
sétől, és így nem jutottak be a 
négy közé a bajnokságban. A 
szezon végéig Ambrus Erzsé-
bet, Svitek addigi segítője irá-
nyítja a csapatot. 

Ambrus Erzsébet több éven 
át volt a Diósgyőr játékosa, a 
klubbal két Magyar Kupa ara-
nyat és két bajnoki ezüstérmet 
is szerzett. Később a Péccsel 
bajnoki aranyat nyert és Eu-
roliga bronzérmes lett. Edzői 

pályafutását Miskolcon kezd-
te, 2013-ban az utánpótlás-
ban előbb a serdülő, a követ-
kező évadban pedig a kadet 
gárdával dolgozott. 2015-ben 
került az első csapathoz pá-
lyaedzőnek, és azóta itt tevé-
kenykedett, előbb Miguel de 
Jesús López Alonso mellett, 
majd pedig Stefan Svitek segí-
tőjeként. A felnőtt együttesnél 
betöltött feladata mellett az 
NB I/B-ben szereplő Aluin-
vent-DVTK U23-as csapatát is 
irányította edzőként. A perecesi 3-0-ról,  

harmadszor

ÚJ EDZŐ AZ ALUINVENT DVTK-NÁL



Miskolci Napló10 Hirdetés

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

Az akció érvényes:  

2018. 04. 21-től 2018. 04. 27-ig

Taft hajlakk, 250 ml, 3116 Ft/l 779 Ft

Camea tusfürdő, női, férfi, 250 ml, 916 Ft/l 229 Ft

Perlux mosógél, 1,625 ml, 221 Ft/l  359 Ft

Pur mosogató, 450ml, 597 Ft/l  269 Ft

Biopon mosópor, 3,5 kg, 543 Ft/kg  1899 Ft

Bonux mosópor, 1,5 kg, 666 Ft/kg 999 Ft

Lenor öblítő, Duo Pack, 2x1,36 l 1399 Ft

Ultra Daisy mosogatószer, 500 ml, 398 Ft/l 199 Ft

Vanish folteltávolító, 1 l 799 Ft

Viola mosópor, 3 kg, 266 Ft/kg  799 Ft

Ajax általános felmosó, 1 l  549 Ft

Szódabikarbóna háztartási, 1 kg  399 Ft

5 l Héra Prémium színes falfesték vásárlása esetén 

ajándék pólót adunk!

Apróhirdetés
Ingyenes számítógépes tanfolyam 
indul  kezdőknek, hét köznap délutá-
nonként Mis  kolcon. Korhatár 65 év.  Ér-
deklődni: 06-46/742-485; 06-30/876-
6646. Ügyfél fogadás: H-P 10.00-18.00. 
Pannon Educatio Kft. E–001594/2017.
Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 
65 900 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, bemutató-
terem: Miskolc, Bükk áruház I. emelet. 
Nyitva: h-p: 9–14 óráig, szo: 9–12 óráig.
Ács-, tetőfedő munkák, gipsz kar-
to no zás, lambé riázás, filagóriák, elő-
tetők, kerítések, kerti házak és egyéb 
famunkák készítése; Ve lux ablakok 
beépítése, cseréje; íves fedések és 
hajlatok készítése; tetők szellőzteté-
se. www.kerekgyarto-acs.hu. Tel.: 06-
20/460-6775.
Nem italozó, önállóan dolgozni tudó 
ácsot és korábban ács mellett dolgo-
zó segédmunkást keresek Miskolc és 
környékére, nem csak tetőn végzendő 
munkákra. Tel.: 06-20/460-6775.

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

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

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



2018. április 21. | 16. hét | XV. évfolyam 16. szám
Miskolci Napló – A város lapja Program 11

Értesítik a tisztelt szülőket, 
hogy a Miskolc önkormány-
zatának fenntartásában mű-
ködő óvodákba a 2018/2019-
es nevelési évre az ÓVODÁS 
KORÚ GYERMEKEK JE-

LENTKEZÉSE 2018. április 
25-26-27-én 8:00 órától 17:30 
óráig történik. Ezeken a napo-
kon kell beiratni azokat a gyer-
mekeket, akik 2018. augusztus 
31-ig betöltik legalább a 3. éle-

tévüket és óvodai jogviszony-
nyal még nem rendelkeznek. 
Bővebb információk az alábbi 
linken: http://www.miskolc.
hu/hirdetmeny-ovodasko-
ru-gyermekek-beiratasa 

Miskolc Megyei Jogú Város 
intézményeinek, szolgál-
tatóinak nyitvatartásai a 
2018. április 21-ei szombati 
áthelyezett munkanapon 
és az április 30-ai hétfői, 
és május 1-jei keddi mun-
kaszüneti napokon az aláb-
biak szerint módosulnak.

ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK: 
Miskolc Megyei Jogú Vá-

ros ügyfélszolgálati irodája 
(Városház tér 8.) április 21-
én (szombaton) 8:00-12:00-
ig várja az ügyfeleket,  április 
30-án (hétfőn) és május 1-jén 
(kedden) zárva lesz.

A Miskolc Holding Zrt., 
MIHŐ Kft. és MIVÍZ Kft. 
ügyfélszolgálati irodája 
(Szemere u. 5.) április 21-én 
(szombaton) 8:00-tól 12:00 
óráig fogadja ügyfeleit. Áp-
rilis 30-án (hétfőn) és május 
1-jén (kedden) az ügyfélszol-
gálati iroda zárva tart.
PARKOLÁSI REND

Április 21-én, szombaton 
munkanap-áthelyezés miatt 

a Miskolci Városgazda Non-
profit Kft. üzemeltetésében 
lévő felszíni fizetős várakozá-
si területeken és a Régiposta 
utcai parkolóházban munka-
nap szerint 8-tól 18 óráig áll 
fenn díjfizetési kötelezettség.

Április 30-án, hétfőn a 
szombati parkolási rend sze-
rint, 8 órától 13 óráig áll fenn 
díjfizetési kötelezettség az 
alábbi területeken:
KIEMELT KERESKEDELMI 
TERÜLETEK:

Búza tér, Görög Katolikus 
templom, északi oldali par-
koló,

Búza tér, Görög Katolikus 
templom, keleti oldali par-
koló.

Zsolcai kapu páratlan ol-
dal, az Ady Endre utca ke-
reszteződéstől a Hatvanötö-
sök útja kereszteződésig.

Szendrei utca.
Zsolcai kapu 1. előtti par-

koló - Szendrei utca és Zsol-
cai kapu között található 
összekötő utca.

Búza téri piac nagyparkoló.

Szeles utca, Huszár utca – 
Lehel utca közötti szakasza.

Hatvanötösök utca Zsolcai 
kapu – Szeles utca közötti le-
állósáv.

Bethlen G. utca Szeles utca 
– Szendrei utca közötti sza-
kasza.. 

A kiemelt közlekedési te-
rületeken – Tiszai pályaud-
var – a díjfizetés 8-tól 18 órá-
ig áll fenn.

Az Európa téri, Patak ut-
cai, illetve Hősök tere mély-
garázsban az általános rend 
szerint kell fizetni.

Május 1-én, kedden a Mis-
kolci Városgazda Nonprofit 
Kft. üzemeltetésében lévő 
felszíni fizető várakozási te-
rületeken, és a Régiposta ut-
cai parkolóházban díjmentes 
a parkolás.

A kiemelt idegenforgalmi 
területeken – Diósgyőri vár, 
Lillafüred, Miskolctapolca – 
2018. május 1-től szeptember 
30-ig minden nap 8 és 18 óra 
között van díjfizetési kötele-
zettség.

Miskolcra érkezett a napokban a „Biblia és a reformáció” 
című vándorkiállítás. A Herman Ottó Múzeum papsze-
ri kiállítási épületében, ezzel párhuzamosan, időszakos 
kiállítás is nyílt Barna György Bibliagyűjteményéből. A 
tárlaton a miskolci magángyűjtő 12 eredeti szentírása lát-
ható, a reformáció 500 éves jubileuma alkalmából.

A megnyitón Tóth Arnold, a 
Herman Ottó Múzeum igaz-
gatója kiemelte: a reformáció 
talán legnagyobb vívmánya, 
hogy az emberek kezébe adta 
a magyar nyelvű Bibliát. Az 
igazgató arról is szólt, milyen 
személyes kapcsolata van a 
múzeumnak a reformációval. 
Mint mondta, ebben az épü-
letben működött a reformátu-
sok ősi iskolája egészen addig, 
amíg a Lévay József Gimná-
zium fel nem épült. A Megy-
aszói Református Templom 
festett berendezése, pedig az 
egyik legelső műtárgy-együt-
tese volt, az újonnan megala-
kult múzeumnak.

A kiállítást Szabó András, 
a Károli Gáspár Reformá-
tus Egyetem tanára nyitotta 
meg, aki egyben a vándor-
kiállítás egyik szerzője is. 
Mint mondta, a Biblia szo-
rosan összekapcsolódott a 
reformációval és a nyomdá-
szat elterjedésével. – Károli 
Gáspár vizsolyi Bibliája volt 
az, amely minden magyaror-
szági protestáns kezében ott 
volt. A Biblia az európai kul-
túra egyik alapszövege, mely 
nagyon fontos a kultúránk 
megőrzése szempontjából 
is. – Ahhoz, hogy megértsük 
a saját kultúránkat, olvasni 
kell a Bibliát – tette hozzá.

Idén április 28-án, szomba-
ton rendezik meg Miskolcon 
a Kelemen Didák emléknap 
immár hagyományossá vált 
programját, amelyen jelen 
lesz az egykori hittérítő, 
templom- és iskolaépítő mi-
norita rendfőnök posztulá-
tora, azaz a boldoggá avatási 
eljárásának a tisztviselője is.

Várhelyi Krisztina, az Éltető 
Lélek Alapítvány kuratóriumi 
képviselője és egyben a Kele-
men Didák Emléknap főszer-
vezője portálunknak elmond-
ta, a 18. századi hittérítőnek egy 
éve van új posztulátora, aki járt 
már ugyan Miskolcon, de em-
léknapon még nem vett részt. 
– Kelemen Didák 1729-ben 
tette le az alapkövét Miskolcon 
a minorita templomnak. Emel-
lett iskolát, rendházat és kollé-
giumot alapított. Munkássága, 
hagyatéka felbecsülhetetlen ér-
ték Miskolc számára. Nagyon 
fontosnak érezzük, hogy bol-
doggá avassák, hiszen ez egy 
óriási jelentőségű dolog lenne 
a város számára is.

A főszervező elmondta, 
Kelemen Didák tisztelete há-
romszáz éve folyamatos, és 
egyre erőteljesebb. – Ezt bi-

zonyítja az is, hogy most már 
emléktáblát koszorúzhatunk 
évről évre, és utcát is elne-
veztek az egykori minorita 
rendfőnökről. Halálának év-
fordulóján pedig nemcsak 
mi, miskolciak emlékezünk 
munkásságára, hanem prog-
ramok lesznek Nyírbátor-
ban is, ahol kolostort alapí-
tott 1720-ban. Bízunk benne, 
hogy a boldoggá avatási fo-
lyamat ezek hatására fel fog 
gyorsulni – hangoztatta Vár-
helyi Krisztina.

Kiemelte, több mint egy év-
tizede rendezik meg mostani 

formájában az emléknapot, 
amely idén is gazdag progra-
mot kínál az érdeklődőknek: a 
program imaórával kezdődik 
délután 3 órakor, majd koszo-
rúzás, filmvetítések, hangver-
seny és szentmise következik, 
egészen este 7 óra utánig.

Délután háromnegyed 
5-kor adják majd át a Kele-
men Didák-díjat, amelyet 
mintegy tíz évvel ezelőtt ala-
pított Kalna Zsolt jelenlegi 
minorita tartományfőnök. Ta-
valy Tóth Sándor szobrász-
művész kapta a díjat, aki szá-
mos Kelemen Didák-alkotást 

készített, kiemelkedő módon 
ápolja a katolikus vallás meg-
erősítőjének emlékét. Várhelyi 
Krisztina felhívta a figyelmet 
a rendezvény különlegessé-
geire is. – Azon túl, hogy ta-
lálkozhatunk az új posztulá-
torral, eljön Kelemen Didák 
szülőhelyének, Kézdialmás-
nak a plébánosa. A közönség 
zenés irodalmi összeállítást 
hallhat majd a hittérítő életé-
ről, s levetítünk egy olyan do-
kumentumfilmet is Kelemen 
Didákról, amelyet még nem 
láthatott a nagyérdemű – so-
rolta az elnök.

Miskolci Nemzeti Színház
Április 24. 14 óra. Horizont Táncfeszti-

vál - Julie kisasszony - Nyílt próba, 
beszélgetés. JÁTÉKSZÍN. A program-
ra ingyenes jegyek igényelhetők a 
jegypénztárban. 16 óra. Horizont 
Táncfesztivál - Lépésről lépésre - 
Nagyszínház nézőtéri társalgó, Éder 
Vera Fotókiállítása. 17 óra. Horizont 
Táncfesztivál - Environment Vertical – 
Függőlegesen – táncelőadás. Déryné 
park Retouramont (FR). 19 óra. KA-
BARÉ (16) – musical. NAGYSZÍNHÁZ 
Bérletszünet. Jegyvásárlás. 19 óra. 
Horizont Táncfesztivál - For now, I am 
- Egyelőre, én vagyok – táncelőadás. 
KAMARA Company Marc Brew (GB) 
Jegyvásárlás. 

Április 25. 11 óra. Horizont Táncfesztivál 
- Ann-droid – táncelőadás. KAMARA 
Bandart (HU) Jegyvásárlás. 14 óra. 
Horizont Táncfesztivál - Ann-droid – 
táncelőadás. KAMARA Bandart (HU) 
Jegyvásárlás. 19 óra. KABARÉ (16) 
– musical. NAGYSZÍNHÁZ Bérletszü-
net. Jegyvásárlás. 19 óra. Horizont 
Táncfesztivál – Femme – táncelőa-
dás. JÁTÉKSZÍN András Lóránt Társu-
lat (RO) Jegyvásárlás. 

Április 26. 17 óra. Horizont Táncfeszti-
vál - Carnations and roses - Szegfűk 
és rózsák – táncelőadás. JÁTÉKSZÍN 
GG Tánc Eger (HU) Jegyvásárlás. 19 
óra. Horizont Táncfesztivál – Car-
men balett. NAGYSZÍNHÁZ Pécsi 
Balett (HU) Jegyvásárlás. 19 óra. 
GYÖRGYIKE DRÁGA GYERMEK – 
színmű. KAMARA Madách (Arany) 
bérlet Jegyvásárlás. 

Április 27. 17 óra. Horizont Táncfesz-
tivál - #Orfeusz#Eurüdiké – tán-

celőadás. A Kamaraszínház színpa-
dán Simkó Beatrix - Grecsó Zoltán 
(HU) Jegyvásárlás. 19 óra. KABARÉ 
(16) – musical. NAGYSZÍNHÁZ Vö-
rösmarty (Alap, Arany, Ezüst) bér-
let. Jegyvásárlás. 19 óra. Horizont 
Táncfesztivál – Paula – táncelőa-
dás. JÁTÉKSZÍN Editta Braun (AT) 
Jegyvásárlás. 

Április 28. 15 óra. FURCSA PÁR – víg-
játék. NAGYSZÍNHÁZ Déryné (Alap, 
Arany, Ezüst) bérlet Jegyvásárlás. 
19 óra. JULIE KISASSZONY – tán-
celőadás. JÁTÉKSZÍN A Miskolci Bal-
ett bemutató előadása. 20.30 óra. 
Horizont Táncfesztivál - Sötét frigy 
(a Pekingi kacsa nyomán) – tán-
celőadás. KAMARA EnKnapGroup/
Josef Nadj (SLO) Jegyvásárlás. 

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár
Április 24. 16.30 óra. Versek vonzá-

sában, a próza bűvöletében. Gon-
dolkodjunk filozófusokkal miskolci 
kortárs szerzők alkotásai kapcsán. 
Vendég: Györgyei Géza Szabó 
Lőrinc-díjas író, a Magyar Írószö-
vetség Észak-Magyarországi Cso-
portjának titkára. 

Kaffka Margit Könyvtár
Április 24. 16.30 óra. Bielek Elemér 

Hello, itt ELI... HA9RE. Kalandozás 
a Polinéziai szigetvilágban III. Bi-
elek Elemér rádióamatőr, amatőr 
kultúrantropológus és profi tahiti 
gyöngytenyésztő kalandjaival is-
merkedhetnek meg az érdeklődők.

Móra Ferenc (Avasi) Könyvtár
Április 24. 16.30 óra. A Három mű-

teremből című festménykiállí-
tás megnyitója. A kiállító alkotók: 
Megay Adrienne Éva, Richvalszki 

Ilona, Rozgonyi Lászlóné. A kiállí-
tást megnyitja: Törő Irén művész-
tanár. 

Petőfi Sándor Könyvtár
Április 26. 16.30 óra. Zólyom, Liptó 

és Árva vármegye történeti emlé-
kei. Dr. Rózsa György főlevéltáros 
vetítéssel egybekötött előadása. 
(Várak, városok, műemlékek a Kár-
pát-medencében ismeretterjesztő 
sorozat).

Herman Ottó Emlékház
Április 21. 10-15 óra. VI. Ősvakondok - 

A Herman Ottó Múzeum Föld napi 
rendezvénye. Régészeti homoko-
zó, újrahasznosított kreativitás, 
barlangos barangolás, meglepetés 
játékok az emlékház udvarán.

Minorita templom (Hősök tere)
Április 23. 18 óra. Emlékmise és ko-

szorúzás a katyn-i áldozatok em-
lékére.  

Papszeri Kiállítási Épület
Április 25. 9-14 óra. A Vizsolyi Bib-

lianyomtató Élménycentrum kö-
zépkori nyomtatási bemutatója. 
Középkori nyomdagéppel a Bib-
lia egy-egy lapjának nyomtatása 
előadás kíséretében. A foglalko-
zást Daruka Mihály tartja, az él-
ménycentrum vezetője.

Rákóczi-ház (Kondor terem)
Április 26. 17 óra. Medicart kiállítás. 

Gyógyítók a művészetben, gyakorló 
orvosok festményeinek kiállítása.

Diósgyőri vár
Április 28. 19 óra. Sárkányölő lovagok 

éjszakája. Éjszakai kalandozások a 
Diósgyőri várban: a gyertyafényes 
sétákon különböző korok lovagjait 
és sárkányait idézik meg. 

PROGRAMAJÁNLÓ

Óvodai beiratások

Kelemen Didák emléknap

„Miskolc számára is óriási jelentőségű 
lenne a boldoggá avatása”

Ünnepi nyitvatartások Miskolcon

Biblia – vándorkiállítás 
Miskolcon 



Életet mentett  
a MIÖR rendésze

Szabadnapján, barátnőjével sétált Miskolctapolcán a MIÖR ren-
désze, Ujvárosi Márk, amikor észrevette, hogy egy férfi sodródik a 
patakban. Látta, hogy a patak mentén már hárman is álltak, hogy 
megpróbáljanak segíteni a sodródó férfinak. – Láttam, hogy a férfi 
vérző fejjel sodródik a vízben, s hogy a pataknál álló két fiatalnak 
és egy idősebb nőnek sikerült őt megfognia. Odasiettem, megvizs-
gáltam az életjeleit, értesítettem a mentőket – mondta el Ujvárosi 
Márk. A rendész végig kapcsolatban volt a mentőszolgálat diszpé-
cserével, folyamatosan tájékoztatta a sérült állapotáról. Jelezte, hogy 
a katasztrófavédelmet is érdemes lenne értesíteni, ugyanis a patak 
azon része nagyon meredek, szinte lehetetlennek tűnik, hogy kihúz-
zák a férfit.

Hamarosan megérkeztek a mentőszolgálat és a rendőrség mun-
katársai is, akik a katasztrófavédelem kiérkezéséig tartották a férfit, 
próbálták minél jobban rögzíteni a helyzetét, hogy ne essen vissza a 
patakba. A sérült valószínűleg agyvérzést kapott, ennek következ-
tében eshetett bele a patakba két híddal feljebb. Ujvárosi Márk úgy 
tudja, a férfi túlélte az agyvérzést. Kovács László Csaba, a Miskolci 
Önkormányzati Rendészet igazgatója elmondta, feladatellátásukból 
adódóan a MIÖR munkatársai képzettek, olyan szemmel látják a 
közterületen megjelenő eseményeket, hogy szükség esetén azonnal 
be tudjanak avatkozni. 

Munkaszüneti nap a rendőrségen, Szent György napján
Tájékoztatják a lakosságot, hogy Szent György nap, a Rendőr-

ség napja alkalmából 2018. április 24-e a rendőrség állománya 
számára munkaszüneti nap. Erre való tekintettel a megyei ren-

dőr-főkapitányságokon, a 
rendőrkapitányságokon és 
a határrendészeti kirendelt-
ségeken ezen a napon az 
ügyfélfogadás szünetel. A 

bejelentések felvétele azonban ezen a napon is biztosított lesz a ren-
dőrkapitányságokon.

Fogadónapot tart Miskolc rendőrkapitánya
Bogyay Ferenc r. ezredes, Miskolc rendőr-

kapitánya fogadónapot tart a lakosság részére. 
Időpont: 2018. április 25-én, szerdán, 9-től 12 
óráig, a Miskolci Rendőrkapitányságon. (3525 
Miskolc, Fábián kapu 4. sz.) Előzetes bejelentke-
zés: a 46/514-511/ 27-29-es telefonszámon, 2018. április 23-án 10 
óráig. A megjelölt időpontot követően jelentkezőket nem tudják 
fogadni.

Több mint tizenöt hektáron oltottak a tűzoltók
Kigyulladt a száraz fű és a bozótos április 18-án kora délután 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a Ricse és Cigánd közötti te-
rületen. Mintegy tizenöt hektárra terjedtek ki a lángok – tájékoz-
tatott a katasztrófavédelem. Fél hektáron egy csemetés is lángra 
kapott, a tüzet a sátoraljaújhelyi és a cigándi hivatásos tűzoltók foj-
tották el.

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

Mozaik Miskolci Napló12

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 – április 20) Jó híreket kap, és alig várja, 
hogy megossza őket valakivel, de most még nem szabad elki-
abálnia semmit. Nem sok ideje lesz pihenésre a héten, de ennek 

az eredménye is meglesz majd, így végül elégedett lesz.  

Bika (április 21 – május 20) Valaki a segítségét kéri, de bár-
mennyire is szeretne segíteni neki, nem tudja, mit tehetne az 
ügyben. Ne vállaljon többet, mint amennyit valóban meg tud, 

tenni, s nagyon fontos, hogy megtanuljon bízni a másikban.

Ikrek (május 21 – június 21) Nem tudja, mi legyen a követ-
kező lépés, melyik irányba haladjon tovább. Meg kell találnia a 
célt, mielőtt az utat is keresni kezdi. Fontos, hogy merje kimu-

tatni az érzéseit, ha már teljesen bizonyos bennük.

Rák (június 22 – július 22) Valaki a figyelmére vágyik, Önnek 
azonban valami más köti le az energiáit. Nem mindig könnyű 
fenntartani az egyensúlyt a munka és a magánélet között, ez a 

héten különösen nagy kihívást jelenthet.

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Úgy érzi, kicsit kicsúsz-
tak a dolgok a kezei körül, és nehezen találja, mit is kellene ten-
nie. Az azonban fontos, hogy ne essen kétségbe, mert úgy nem 

jön majd a megoldás. Fölöslegesen aggódik valami miatt. 

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Nem érdemes bele-
menni egy olyan vitába, amiben a másik nem mutat hajlandó-
ságot az együttműködésre. Csak energiát pazarol, és nem nyer-

het belőle semmit. Arra koncentráljon, ami igazán megéri.

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Érdemes felelevení-
teni néhány régi barátságot, mert érdekes információkhoz és 
tapasztalatokhoz juthat. Keresse azok társaságát, akikkel ré-

gen is jóban volt. Igyekezzen megérteni, hogy igazából mi mennyit ér.

Skorpió (október 24 – november 22) Olyan társaságban ta-
lálhatja magát, ahol nem igazán találja a helyét, és nem tudja, 
hogyan viselkedjen. Ha sikerül feloldódnia, akkor elhárulnak 

ezek az akadályok. Ne adja fel a próbálkozásokat.

Nyilas (november 23 – december 21) Egyre jobban fe-
szélyezi valakinek a társasága, de a problémát nem lehet a 
szőnyeg alá söpörni. Keressék kompromisszumokat, amik min-

denkinek megfelelnek. Ezen a héten most együtt kell dolgozniuk.

Bak (december 22 – január 20) Kicsit szétszórtnak érzi ma-
gát a héten, nem is sikerül minden a tervei szerint. Ne adja fel a 
próbálkozást, végül vissza tud ülni a nyeregbe. Ne akarjon min-

dent egyszerre csinálni, megégetheti magát.

Vízöntő (január 21 – február 19) Úgy érzi, kicsúszik a lába 
alól a talaj, de lehet, hogy éppen erre most van szüksége ah-
hoz, hogy szárnyalni kezdjen. Ne nézzen hátra, ha megérkezik 

a lehetőség, lehet, hogy végre megtalálta, amit keresett.

Halak (február 20 – március 20) Szeretne egyezségre jutni 
valakivel, de egyelőre nem találják a közös hangot. Próbálkoz-
zon más módokon is, mert valójában nem olyan nagy Önök kö-

zött a szakadék. Ez a legfontosabb feladata a héten.

FORRÓ NYOMON

Egyedi kiállítás nyílt a József Attila Könyvtárban, a legendás 
Mattel cég Barbie babáiból. A Pfaffenbüchler Adrienne különleges 
gyűjteményéből készült tárlaton a babák különböző korok és nép-
csoportok jellegzetes öltözeteit viselik. A Miskolci Játékmúzeum 
tulajdonosa elmondta, nem csupán népviseletekbe öltözött, de iga-
zi hercegnők és királynők ruháiba bújt babákat is láthatunk.

Április 14-én délután Mikolai Vince pápai prelátus, főesperes, diósgyőri plébános áldotta meg Lillafüreden, a Palotaszálló 
és a Hámori tó között található újjáépített keresztet. A történelmi üzenetet hordozó feszületet az 1831-es kolerajárványban el-
hunytak emlékére állították 1873-ban, első felújítására több mint ötven év múltán, 1927-ben került sor. Az 1990-es évektől a 
Lillafüred Alapítvány gondozta, a kereszt állapota az elmúlt években annyira leromlott, hogy az alapítvány a teljes újraépítés 
mellett döntött. A költségekhez a Hotel Palota és a Tókert Panzió is hozzájárult.                                              FOTÓ: MOCSÁRI LÁSZLÓ

MEGÁLDOTTÁK  
A KERESZTET

Barbie babák

Miskolc kultúrájából
2

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben né-
hány híres, miskolci kötődésű irodalmi személy 
neveit rejtettük el. Kérjük, a megfejtéseket együtt, 
egy levélben vagy e-mailben, legkésőbb 2018. 
május 10-én éjfélig juttassák el szerkesztősé-
günkbe (3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.) vagy az 
info@mikom.hu e-mail címre. A helyes megfejté-

seket beküldők között könyvjutalmat sorsolunk ki. Legutóbbi rejtvényünk he-
lyes megfejtései: 1. Busójárás, 2. Farsangtemetés, 3. Kiszeégetés, 4. Torkos csü-
törtök. Nyertesek: Halmosi Istvánné (Miskolc), Brenner József (Budapest). 
Gratulálunk, nyereményüket postán küldjük el.

A hét fotója
PARAI ROLAND    

FELVÉTELE

Ha nem kapják meg időben lapunkat, ha terjesztési problémát tapasztalnak, 
kérjük, jelezzék ezt a 30/352-8040-es telefonszámon, hétfőtől péntekig, 9-17 
óra között.

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

MINDENKIT ÉRHET JOGESET
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