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Igazi önfeledt programra várják a kicsi-
ket és nagyokat május 1-jén a Népkert-
ben, ahol különleges produkciók, sztár-
fellépők, Cirkusziskola és Air Track 
Show is szórakoztatja a közönséget. 
Itt lesz Bereczki Zoltán, valamint Varga 
Miklós és a Band is. 

VÁROSI MAJÁLIS A NÉPKERTBEN!

ÁTVETTE KÉPVISELŐI MEGBÍZÓLEVELÉT CSÖBÖR KATALIN ÉS HUBAY GYÖRGY

3.
oldal

Eredményes volt az április 8-án megtartott választás Borsod-Abaúj-Zemplén megye 1-es és 2-es 
számú egyéni országgyűlési választókerületeiben. A jogerős eredmény szerint megválasztott or-
szággyűlési képviselők – Csöbör Katalin és Hubay György – a héten vették át megbízólevelüket. 

FELSZENTELTÉK AZ ÚJ DIÓSGYŐRI STADIONT

TESZTMÉRKŐZÉSEKEN PATTOGOTT A LABDA AZ ÚJ ARÉNÁBAN
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11.
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Új, 2500 négyzetméteres 
sport- és kulturális csarnok 
épül az Avason, a Fényi Gyu-
la Jezsuita Gimnáziumhoz 
kapcsolódva. A kormány 1,3 
milliárd forinttal támogatja 
a multifunkcionális létesít-
mény felépítését.

A Közös-Tér Központ elneve-
zésű, kosárlabda-és játékcsar-
nok alapkövét hétfőn helyezték 
el. Holczinger Ferenc, a Jezsuita 
Gimnázium igazgatója beszé-
dében úgy fogalmazott: intéz-
ményük 1993-as indulása óta 
folyamatos volt a bővítés és a 
korszerűsítés.

– 2012-ben szabadtéri sport-
pályát alakíthattunk ki, most 
pedig egy olyan közösségi te-
ret valósíthatunk meg az ön-
kormányzatnak és a kormány-
nak köszönhetően, amely nem 
csupán az iskola diákjait szol-
gálja, hanem az itt lakókat is – 
mondta el az igazgató, hozzá-

téve: ahogyan a nevében is áll 
(Közös-Tér), az új létesítmény 
valóban egy közösségi térként 
fog működni.

Kriza Ákos, Miskolc pol-
gármestere köszöntőjében ar-
ról szólt: a jezsuiták közel egy 

emberöltővel ezelőtt nagy fába 
vágták a fejszéjüket, amikor egy 
szakrális intézményt hoztak 

létre itt az Avason. – Az azon-
ban nem kérdés, hogy az iskola 
a közösségi tér fejlesztésében is 

élen jár. Diákjai a világ bármely 
pontján megállják a helyüket – 
emelte ki a polgármester.

Fülöp Attila, egyházi, nem-
zetiségi és civil társadalmi kap-
csolatokért felelős helyettes ál-
lamtitkár kiemelte: a jezsuita 
közösség mindig arról volt is-
mert, hogy szereti a komoly ki-
hívásokat. – Legelső iskolaala-
pításuk óta nagy dolgokat tettek 
a közösségért, most sincs ez 
másképp. Volt egy ötlet, és van 
egy megvalósítás, melyet Ma-
gyarország kormánya segít vég-
hez vinni – húzta alá a helyettes 
államtitkár. Hozzátette, az egy-
házak közösségépítő ereje vitat-
hatatlan, ezért is tartja fontos-
nak a kormány az ilyen jellegű 
kezdeményezéseket. A csarnok 
összköltsége 1,3 milliárd forint, 
melyet teljes egészében a kor-
mány finanszíroz.

A diákok által összekészített 
időkapszula – amelyben aktu-
ális újságok, iskolai évkönyv, 
diákok üzenetei találhatók – el-
helyezése után, lerakták a csar-
nok alapkövét. A játékcsarnok 
több funkciót tölt majd be: a 
2500 négyzetméteres területen 

lesz egy 30x45 négyzetméteres 
küzdőtér, amelyet több módon 
is lehet majd használni. Felosz-
tásának köszönhetően két ko-
sárlabdapályának, vagy egy fo-

cipályának is helyet tud adni, 
térkihasználástól függően. A 
csarnok várhatóan 2019. máju-
sára készül el.

A sporton kívül azonban kul-
turális eseményeknek is helyet 
ad majd a Közös-Tér. Ifjúsági 
színpad, iskolai rendezvények, 
koncertek helyszíne lesz a most 
épülő csarnok, ezért nevezhető 

multifunkcionálisnak. Az alap-
kőletételi ünnepségen hangsú-
lyozták: a csarnok nem csupán 
az iskola növendékei és a jezsu-
ita rend tagjai számára lesz nyi-

tott, hanem a környéken élők 
szabadidős tevékenységeinek is 
otthont adhat.

Az ünnepségen András At-
tila jezsuita szerzetes áldotta 
meg az időkapszulát, kiemelve 
a szabadidő hasznos eltöltését, 
és a szellem felüdülését, amihez 
a csarnok hozzásegítheti az itt 
élőket.

Közélet
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A budapesti Robert Schu-
man Intézet szervezésében 
újabb ukrán önkormányzati 
és NGO képviselőkből álló 
delegáció érkezett Miskolc-
ra hétfő délután. Ukrajna 
számos területéről, kisebb 
helyi önkormányzatokból 
28 képviselő látogatta meg 
városunkat, gyakorlati ta-
pasztalatszerzés céljából.

A csoport tagjai városunk 
nemzetközi kapcsolatairól 
hallhattak előadást Pfliegler 
Péter alpolgármestertől, Mis-
kolc város sikeres projektjei-

ről pedig Gőz Péter, a Miskolc 
Holding vezérigazgató-helyet-
tese tájékoztatott.

Miskolc negyedik alkalom-
mal fogad ukrán delegációt a 
Schuman Intézet szervezésé-
ben. A delegációval ismertet-
ték városunk lehetőségeit, gaz-
dasági erejét, azt, hogy milyen 
nemzetközi kapcsolatai van-
nak Miskolcnak, s hogy mi-
lyen nemzetközi projektekben 
vesz részt. – Konkrét példákon 
keresztül mutatjuk be azokat a 
projekteket, melyek az elmúlt 
években megvalósultak Mis-
kolcon, és amelynek köszön-

hetően, egy még gyönyörűbb, 
még szebb, még fejlődőbb vá-
rost láthat az, aki idei érkezik 
– hangsúlyozta Pfliegler Péter.

– A miskolci egy nagyon si-
keres önkormányzat Magyar-
országon: olyan programokkal 
kecsegteti a külföldieket, ame-
lyek méltán kerülhetnek itt be-
mutatásra – erről Kecskés Vik-
tor, a Robert Schuman Intézet 
programfelelőse beszélt, mikor 
arról kérdeztük, miért éppen 
Miskolcra érkezett a delegáció. 
– Gondolok itt például azokra 
a sikeres projektekre, amelyek 
a zöld energiákat hasznosítják, 
a geotermikus energiák vagy 
a biogáz felhasználására – tet-
te hozzá. Kiemelte, ezek mind 
olyan projektek, amelyek az 
ukrajnai önkormányzatokban 
még új, kiaknázatlan terület-
nek számítanak.

Gőz Péter, a Miskolc Hol-
ding vezérigazgató-helyettese 
előadásában egyebek mellett a 
holding feladatköreit ismertet-
te. Mint mondta, a városban 

ők foglalkoznak a kormányzati, 
a saját és az európai uniós for-
rásból végrehajtandó projektek 
megvalósításával. – A projekte-
ken felül a holding az összes ön-
kormányzati tulajdonú cég irá-
nyító szervezete. Ellátja a cégek 
illetve az önkormányzat humá-
nerőforrás feladatait, beszerzé-
sét, logisztikai teendőit – részle-
tezte, hozzátéve: feladataik közé 
tartozik még a számítástechni-
kai szupportálása valamint a 
projektmenedzsment lebonyo-
lítása is.

A delegáció első állomása 
Nyíregyháza volt, innen ér-

keztek Miskolcra, hétfő dél-
után. Ezt követően Budapest-
re, majd a visegrádi négyek 
országaiba is ellátogatnak: 
Pozsonyba, Brnoba, valamint 
Krakkóba. Az út során meg-
ismerik ezeknek a városoknak 
a jellegzetességeit, főleg az ön-
kormányzatok sikereit, a helyi 
sikertörténeteket, amelyeket 
később otthon ők is meg tud-
nak majd valósítani. Mint el-
hangzott, az ismeretszerzésen 
túl, a személyes kapcsolatok is 
erősödnek a program során, 
ami a nemzetközi együttmű-
ködés alapjait szolgálja.

Oksana Odnoral, az ukrán 
partner-intézet programve-
zetője úgy fogalmazott, a leg-
jobb tapasztalatszerzési mód-
szer, amikor mi magunk is a 
helyszínen vagyunk. Szemtől 
szemben kommunikálunk a 
polgármesterrel, az önkor-
mányzati képviselőkkel és a 
saját szemünkkel látjuk ho-
gyan működik egy sikeres 
város. – Olyan projekteket, 
megoldásokat tudunk átbe-
szélni, amelyeket akár majd 
mi is adoptálhatunk otthon 
a saját környezetünkben – 
emelte ki.

Ukrán delegáció Miskolcon
„SAJÁT SZEMÜNKKEL LÁTHATJUK, HOGYAN MŰKÖDIK EGY SIKERES VÁROS”



Eredményes volt az április 
8-án megtartott választás 
Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gye 1-es és 2-es számú egyéni 
országgyűlési választókerü-
leteiben. A jogerős eredmény 
szerint megválasztott ország-
gyűlési képviselők – Csöbör 
Katalin és Hubay György – a 
héten vették át megbízóleve-
lüket. 

Kiss György, a 
B o r s o d - A b a ú j -
Zemp lén megyei 
2-es számú Egyéni 
Választókerületi Vá-
lasztási Bizottság el-
nöke az első, szerdai 
átadóünnepségen 
arról tájékoztatott, a 
négy évvel ezelőtti-
hez képest jóval keve-
sebb kifogás érkezett 
be hozzájuk a válasz-
tással kapcsolatban: 
míg 2014-ben tizenegyet, addig 
idén csak hatot kaptak. 

– Hazámat, városomat sze-
retném szolgálni az Országy-
gyűlésben és munkámmal 
megszolgálni a választói bizal-
mat – hangsúlyozta megbízó-
levele átvételét követően Hubay 
György, kiemelve a város veze-

tésével, a Fidesz- KDNP frakci-
ójával és különösen Kriza Ákos 
polgármesterrel fennálló, kiváló 
kapcsolatát.

– Úgy gondolom, együtt ered-
ményesen fogjuk végezni a ránk 
rótt feladatokat, a város és ha-
zánk javára – emelte ki a politi-
kus, hozzátéve: az országgyűlési 
munka nagyobb felelősséggel, 

több feladattal jár. – Meggyő-
ződésem, hogy közös munkánk 
révén fejlődni fog Miskolc. Köte-
lességemnek érzem, hogy ennek 
érdekében mindent megtegyek 
– tette hozzá. Kriza Ákos polgár-
mester úgy fogalmazott, fontos, 
hogy a miskolciak nagy száza-
lékban elmentek szavazni, mert 

ezáltal a megválasztott képvise-
lőink még nagyobb legitimitás-
sal rendelkeznek.

– Az, hogy ismét kormány-
párti képviselője van a 2-es vá-
lasztókerületnek, azért fontos, 
mert így még szorosabb lehet a 
város és a kormány kapcsolata. 
A fejlesztések sokkal magasabb 
fordulatszámon pöröghetnek 

– emelte ki a városvezető. Kri-
za Ákos hozzátette, azzal, hogy 
mindkét Miskolc központú vá-
lasztókerületnek kormánypárti 
képviselője van, az egész város 
fejlődése sokkal nyugodtabb és 
biztosabb alapokon áll.

Csöbör Katalin pénteken reg-
gel vette át országgyűlési képvi-

selői megbízólevelét. Szádeczky 
Zoltán, a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megyei 1-es számú Egyéni 
Választókerületi Választási Bi-
zottság elnöke elmondta, 9 al-
kalommal '75 határozatot hoz-
tak és öt kifogást bíráltak el. – A 
jogerős döntés megszületett, így 
ma átadhatom a megbízóleve-

let a 20 754 szavazattal győztes 
Csöbör Katalinnal – hangsú-
lyozta az elnök.

Csöbör Katalin, aki immár 
a harmadik ciklusát kezdheti 
meg a magyar Országgyűlés-
ben, kiemelte, 4100 szavazattal 
többet kapott, mint a koráb-
bi választáson. Győzelmének 

is köszönhetően, 
újra megvan a Fi-
desz-KDNP kéthar-
mados többsége az 
Országgyűlésben.

– Nagyon kemény 
küzdelem volt, gra-
tulálni szeretnék a 
többi jelöltnek is. 
Köszönetemet sze-
retném ugyanakkor 
kifejezni mindazok-
nak, akik támogat-
tak, s rám szavaztak. 

A jövőben is mindent megte-
szek majd, hogy gondját visel-
jem a választókerületnek és biz-
tonságban legyenek az itt élők. 
Ebben a munkában továbbra is 
számíthat rám mindenki: a te-
lepülések vezetői és a választó-
polgárok – hangoztatta a kép-
viselő. 

Smart City konferenciát ren-
deztek csütörtökön, a Miskol-
ci Egyetemen, az intézmény 
Elektronikai és Informatikai 
Kutató Intézete, a miskolci 
önkormányzat, valamint a 
Nemzeti URBACT Info Pont 
közös szervezésében.

A szakmai rendezvényen a 
SmartImpact projektet annak 
vezető tanácsadója mutatta 
be, európai példákkal illuszt-
rálva, mi minden lehet okos 
egy település mindennapjai-
ban. Alanus von Radecki, a né-
metországi Fraunhofer Inté-
zet szakértője méltatta Miskolc 
szerepét és eredményeit. A leg-
nagyobb kihívásnak azt jelölte 
meg, hogyan lehet bevezetni és 
hatékonyabbá tenni a minden-
napokban a már rendelkezésre 
álló okos megoldásokat. Ezek 
között megemlítette az elektro-
mos autók elterjedését, az „okos 
házakat”, amik több energiát 
termelnek, mint amit fogyasz-
tanak, vagy a már most is rend-
kívül elterjedt online-vásárlás-
ban rejlő további lehetőségeket.

– Miskolc nagyon jó eredmé-
nyeket ért el az energiaellátás, 
illetve a közösségi közlekedés 
területén megvalósított pro-
jektekben. Természetesen van 
még hová fejlődni, de például 
az is nagyon jó megoldás, hogy 
a Miskolc Holdingnál összpon-
tosulnak ezek a fejlesztési pro-
jektek – fogalmazott a német 
szakértő.

Egy város nemcsak a digitális 
és technológiai fejlődéstől vá-

lik okossá, fontos ezek szociális, 
társadalmi beágyazottsága, és 
az, hogy az állampolgárok „be-
fogadók” legyenek – mindezek-
ről már Kolossa József, a Minisz-
terelnökség főosztályvezetője 
beszélt. Kifejtette, hazánk alap-
vetően abból indul ki, hogy a te-
lepüléseket életre keltsék, majd 
különböző innovációk megva-
lósításával technológiai fejlesz-
tést hajtsanak végre. Geotermi-
kus energia, biomassza fűtőmű, 

okos mérők, Zöld Nyíl projekt 
és a CNG buszflotta, wifi a jár-
művökön, led falak – a felsoro-
lást sokáig lehetne folytatni, és 
a fejlesztések folytatódnak. Ho-
ránszky Árpád, a SmartImpact 
projekt miskolci vezetője, a pol-
gármesteri hivatal városfejlesz-
tési referense kihangsúlyozta: 
Miskolc akciótervében szerepel 
többek között az intelligens for-
galomirányítás, az elektronikus 
jegyrendszer megvalósítása, az 

elektromos töltők telepítése, az 
árvízvédelem, a levegő tiszta-
ságának védelme és az okos ka-
merarendszer kiépítése is.

Az urbanizáció okozta ki-
hívások kezelését, valamint a 
Smart elvek mentén az ener-
giahatékonyságot és a kör-
nyezettudatosságot kiemelt 
feladatként kezeli és kutatá-
sokkal, fejlesztésekkel támo-
gatja a Miskolci Egyetem – 
hangsúlyozta köszöntőjében a 
felsőoktatási intézmény kan-
cellárja. Deák Csaba elmondta: 
a Gazdaságtudományi Karon 
vizsgálják a városiasodás gaz-
dasági-társadalmi vetületeit, a 
nemrégiben alapított Elektro-
nikai és Informatikai Kutató 
Intézet pedig környezettudatos 
és energiahatékony megoldá-
sokat vizsgál. 
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Miskolcra látoga-
tott csütörtökön 
a brit nagykö-
vet. Iain Lindsay 
elmondta, biztos 
abban, hogy a 
jövőben erősebb 
lesz a brit-mis-
kolci gazdasági 
kapcsolat. Kriza Ákos pol-
gármester kihangsúlyozta: 
egy aktív együttműködést 
alapoztak meg a találkozó 
alkalmával.

Iain Lindsay kihangsú-
lyozta, szeretné jobban meg-
ismerni Magyarországot, a 
régiókat, a vidéki nagyvá-
rosokat, útjai során felkeresi 
a brit befektető cégeket és a 
felsőoktatási intézményein-
ket. A brit nagykövet úgy fo-
galmazott, ez volt az első, de 
nem az utolsó látogatása Mis-
kolcon.

Iain Lindsay nagyon ered-
ményesnek nevezte a gazda-
sági lehetőségekről folytatott 
megbeszélést. – Polgármes-
ter úr beszámolt arról, mi-
lyen befektetési lehetőségek 
vannak, Miskolcon. Ez na-

gyon hasznos szá-
munkra, hiszen 
tudjuk tájékoztatni 
a nagykövetségün-
ket megkereső brit 
befektetőket – han-
goztatta. 

Miskolcon utol-
jára 2013-ban járt 

brit nagykövet. Kriza Ákos 
úgy fogalmazott, a jövőre 
nézve egy aktív, együttmű-
ködő kapcsolatot alapoztak 
meg most.

– Szó esett arról, hogyan 
lehetne a brit gazdasági élet 
szereplőit Miskolc irányá-
ba fordítani. Ismertettem a 
nagykövet úr számára, mi-
lyen lehetőségeket tudunk 
kínálni a gazdasági befek-
tetők számára. Elmondtam, 
milyen iparterületeink van-
nak, s hogy milyen képzése-
ket indít a Miskolci Egyetem 
– részletezte a városvezető.

A brit nagykövet a látogatás 
végén kiemelte: biztos benne, 
hogy a jövőben erősebb lesz a 
brit-miskolci gazdasági kap-
csolat. Hozzátette, először, de 
remélhetőleg egyáltalán nem 
utoljára járt Miskolcon.

Erősítik a brit-miskolci 
kapcsolatokat

ÁTVETTE KÉPVISELŐI MEGBÍZÓLEVELÉT 
CSÖBÖR KATALIN ÉS HUBAY GYÖRGY

„Bevezetni és hatékonyabbá tenni az okos megoldásokat”
SMART CITY – MISKOLCON FOLYTATÓDNAK A FEJLESZTÉSEK



A Miskolci Egyetemen is 
oktató Kasznár Attila nb. 
őrnagy, a Nemzeti Közszol-
gálati Egyetem Nemzetbiz-
tonsági Intézet (NKE NI) 
Terrorelhárítási Tanszéké-
nek megbízott vezetője meg-
hívására nemrégiben Han-
kiss Ágnes volt a Citromfa 
Politikai Műhely vendége.  

Az NKE NI Terrorelhárí-
tási Tanszékének címzetes 
egyetemi docense, az Európa 
Parlament korábbi néppárti 
képviselője dolgozott az Eu-
rópai Unió különböző kül- és 
belbiztonsági bizottságaiban, 
rendkívül széles körű ismere-
tekkel rendelkezik a terroriz-
mus és a terrorelhárítás téma-
körében.

Valóban „magányos elköve-
tőkről” beszélhetünk az elmúlt 
évek európai terrortámadá-
sai kapcsán? Ez volt az egyik 
kulcskérdése Hankiss Ágnesnek, 
aki kiemelten foglalkozott a 
közelmúlt terrorcselekményei 
mögött húzódó hálózati rend-
szer feltérképezésével. Mint 
mondta, a 2015 utáni terrortá-
madások nagyrészt az Iszlám 
Állam (IÁ) terrorszervezethez 
köthetők. – Ezeknek a merény-
leteknek az elkövetői nemhogy 
magányos farkasok nem vol-
tak, de a legszorosabban be 
voltak kötve az IÁ szíriai veze-
tésébe és parancsnokságába – 
húzta alá az előadó.

A terrorcselekmények felde-
rítése persze rendkívül alapos 
munkát igényel, 2001. szep-
tember 11. előtt nem is iga-
zán volt még bevett gyakorlat. 
Az ikertornyok elleni támadás 
azonban nemcsak a terroriz-
mus, de a terrorelhárítás törté-
netében is új korszakot nyitott. 
Akkor ugyanis a világ egyik 
legjobb titkosszolgálata mon-
dott csődöt. Később feltár-
ták, hogy a szolgálatok közötti 
elégtelen információcsere mi-
att történhetett meg a támadás, 
másrészt pedig a terrorhálóza-
tokat sem ismerték pontosan. 

Ekkortól került a felderítés 
homlokterébe a „hálózatoso-
dások” kutatása. Utólag ugyan-
is összerakták a támadást vég-
rehajtó sejt hálózati térképét, 
kapcsolatrendszerét; világosan 
látszott, ki fogta össze a szála-
kat, ki volt a kulcsszereplő, mi-
lyen kapcsolatban állt a táma-
dás résztvevőivel.

Ekkortól kezdve a sikeres 
terrorelhárítás alapjává vált a 
hálózati rendszerek felderíté-
se. Ha sikerült egy-egy ilyet 
beazonosítani majd kiemelni 
a sejtből a kulcsszereplőt, az 
egész hálózat összeomlott.

Mint elhangzott, terrorista 
műveleti sejtről akkor beszélhe-
tünk, ha egy csoport tagjai ter-
rorszervezettől anyagi, logiszti-
kai támogatást, fegyvereket és 
kiképzést kapnak. Innentől kezd-
ve már nem lehet szó „magányos 
elkövetőkről”. – Szeretném tehát 
újra hangsúlyozni: a legkevés-
bé sem voltak magányos farka-
sok az európai terrortámadások 
elkövetői. Terrorszervezet köz-
pontjából tervezett és vezényelt 
terrorcselekmények történtek 
Európában – fogalmazott Han-
kiss Ágnes, hozzátéve: az európai 
terroristák jelentős része mene-
kültként, hamis személyazonos-
sággal érkezett Európába.

Az Iszlám Állam visszaszo-
rulását követő fenyegetés ép-
pen abban áll, hogy Európába 
visszaáramlanak azok a harco-
sok, akik korábban kínzások-
ban, harcokban, gyilkosságok-
ban vettek részt a közel-keleti 
harctereken. Az IÁ letöréséből 
tehát nem következik, hogy a 
veszély megszűnt volna. 

A fórum társrendezője a 
Terrorelhárítási Központ Tu-
dományos Tanácsa volt, és a 
Miskolci Egyetem Bölcsészet-
tudományi Kar Alkalmazott 
Társadalomtudományok Inté-
zete, valamint a Bölcsész Hall-
gatói Önkormányzat támogat-
ta.

Hankiss Ágnes:  „A sikeres terrorelhárítás alapjává vált 
a hálózati rendszerek felderítése”

Április 29-én, 16.30 órai 
kezdettel, a Miskolc Te-
levízió HívőSzó című 
műsorában a selyemréti 
Szent István templomból 
közvetítenek szentmisét, 
felvételről. A szentmisét 
bemutatja: Tóth Béla plé-
bános. 

Szombaton, 28-án Kelemen 
Didák emléknapot rendez-
nek a minorita templomban, 
amely 15 órakor imaórával 
kezdődik. 15.50-kor megko-
szorúzzák a szerzetes emlék-
tábláját a Földes Ferenc Gim-
názium bejáratánál. 16.15 
órától a Versbarátok köre 
tart előadást a „Tisza-vidék 

apostola” címmel, majd 16.45 
órától kerül sor a Kelemen 
Didák-díj átadására. Egy do-
kumentumfilm vetítése után 
17.30-tól a Szent Ferenc-kó-
rus ad hangversenyt. 18 órától 
szentmise, majd ima Kelemen 
Didák sírjánál. A versbarátok 
köre a fenti előadást meg-
ismétli 29-én, vasárnap 17 
órától a millenniumi terem-
ben. Május hónapban min-
den katolikus templomban 
a helyben meghirdetett idő-
pontokban tartják a májusi 
ájtatosságot. Jövő szombaton, 
5-én, a minorita templomban 
tartják a Fráter György Kato-
likus Gimnázium ballagását 
10 órai kezdettel.
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Nagyon hirtelen jött idén a 
meleg idő. Egyik napról a má
sikra úgy megnőtt a fű meg a 
gyom a kertekben, közterülete
ken, hogy a boldog kerttulajdo
nos a hétvégén – némi szabad
időhöz jutván – tényleg csak 
a fejét vakarja, melyik végén 
kezdje a portának a gyalogsági 
támadást a fűnyíróval. A hagy
ma, borsó, stb. ágyások tiszto
gatása, ha lehet, még ennél is 
húzósabb feladat (ha kapával 
suhint oda az ember, sokszor 
a zöldhagymának is annyi, ha 
pedig egyesével próbálja kirán
gatni a gyomokat, a nap végé
re már az eget is bőgőnek nézi). 
Gallyaznivaló is mindig akad, 
meg konzultáció a szomszéddal, 
mert hiába tettünk meg minden 
lehetséges óvintézkedést, megint 
elkezdtek feketedni a barackvi
rágok – szóval nem egyszerű az 
élet, odakint a zöldben sem. 

Szombaton estefelé lehup
pantam kicsit kinyújtóztatni 
a derekamat a tévé elé, s lát
tam, hogy már megint tüntet
nek Pesten a mobiltelefonosok. 
Nem mintha bajom lenne a je
lenséggel, egy demokráciában 
a közélet természetes velejáró
ja egyfajta „erjedés”. A vesztes
nek le kell engednie valahogy a 
gőzt, nem valami boldogító do
log tartósan a lószerszám hit
ványabbik végével barátkozni. 
A közösségi élmény is fontos, 
állítólag nagyon király betépve 
pogózni az Örömóda halhatat
lan dallamaira – a kommen
tekben valóságos (öröm)ódá
kat zengenek erről. 

Kimondva, kimondatlanul 
mindenki tudja: az ellenzéki 
pártokat a tartós sikertelenség 
okán már az fenyegeti, hogy a 
tulajdon választóik csapják el 
őket, ha nem villantanak va

lamit legalább az utcán, és de
magógiában, a szavak szintjén. 
Az, hogy a szónokok és a tömeg 
a tüntetéseken látványosan 
nem tudtak egymással mit kez
deni, a maga amatőrségében 
még aranyos is volt. Viszont 
képtelen vagyok megérteni, 
kéthárom, hagyományosan 
konstruált, kormánygyalázó 
rigmus között, miért kell állan
dóan a mobiltelefonokat len
getni? Mi az összefüggés? Az a 
jelszó, hogy aki ki akar innen 
vándorolni nagy nyomorúsá

gában, az emelje a magasba 
a félmilliós mobilját..? Kicsit 
másképp hangzik, mint pél
dául annak idején József Atti
la „Mondd, mit érlel…” című 
verse az igazi nyomorúságról 
(„...egy tört széke van, hogy 
begyújtson,/ repedt kályhá
ján macska ül,”) S milyen fura 
lett volna, ha úgy folytatódik 
a vers, hogy „ritmust lóbál az 
Apple iPhone mobiltelefonján, 
/néz, néz, s lefekszik egyedül?”

A szolgáltatóknak viszont 
tényleg nagy napjai ezek a vi
lágítós összejövetelek, nem is 
értem, miért nem használta 
még fel valamelyik a marke
tingkampányához. (Illetve én 
már azon sem csodálkoznák, 
ha a háttérben igazából a mo
bilgyártók szerveznék ezeket a 
tüntetéseket, reklámcélzattal.)  

A jólétet nem adják ingyen 
– különösen negyven év szov
jet megszállás után – neki kell 
gyürkőzni, meg kell teremteni 
magunknak. Nincs égből do
bált manna, nincs „csak úgy” 
bérunió, meg „kevés melóval 

sok lóvé”.  Persze lehet ilyene
ket mondani. Lehet olyanokkal 
kábítani a fiatalokat az ellen
zéki televízió vitaműsorában, 
hogy nincs értelme a szakkép
zésnek, hamarosan úgyis robo
tok csinálnak mindent. (?) Ezzel 
szemben a valóság az, hogy a 
szakemberhiány már szerte Eu
rópában a gazdasági fejlődést 
veszélyezteti. Egyes térségekben 
három települést be lehet jár
ni, míg egyetlen képzett kőmű
vest talál valaki, annak is jövő 
nyárig be van telve a naptára. S 

ha az illető ellenzéki megmon
dóember arra vár, hogy robotok 
húzzák fel a tetőt a házára, bi
zony elég sokáig nézheti még a 
szobából a kék eget.

Sajnos, nagyon sok helyen le
képeződik ma ez a munkához 
való (v)iszony – a tüntetések 
hangvételétől kezdve, egészen az 
ellenzéki holdudvar folyama
tos, oktatást, szakképzést érin
tő támadásaiig. Orbán Viktor 
miniszterelnök a napokban, a 
Szakma sztár fesztivál megnyi
tóján is kiemelte: olyan országot 
kell építeni, ahol a munkásoknak 
és a munkának becsülete van, 
ahol minden fiatal kezébe jut 
egy értékes szakma vagy hasznos 
diploma. A diákoktól azt kérte, 
építsük fel közösen azt a Ma
gyarországot, ahová mindig visz
sza lehet térni. A magyaroknak 
ugyanis mindenért meg kell küz
deniük, a saját szakembereikért, 
fiataljaikért és a jövőjükért is. 

Hát igen, a Sorosféle pénz
ügyi spekulánsok nem szeretik 
a munkaalapú társadalma
kat. A valós, megtermelt érté

keket, mert ott kevésbé lehet a 
virtuális pénzekkel garázdál
kodni. „Pénzből pénzt csinál
ni” míg egyszeregyszer ki nem 
pukkad a buborék, s össze nem 
hoznak egy válságot. Aminek a 
következményeit természetesen 
megint a kisemberekre hárítják. 

A tüntetésekről is eszembe 
jutott, mennyivel előrébb len
nénk, ha ez a sok fiatal, büsz
ke erő, handabandázás helyett 
megmutatná, hogy tényleg fon
tos számára a hazája, a kör
nyezet, ahol él. Ha ennyi ember 
mobiltelefon helyett fűkaszát 
meg a szemétgyűjtő zsákot fog
na, és nekiállna megtisztítani a 
főváros köztereit, még a skan
dináv országokból is jöhetné
nek Budapestre, rendezettsé
get tanulni. Talán szemetet is 
kevesebbet hagynának maguk 
után, ha a gyakorlatban meg
tapasztalnák, hogy azt valaki
nek össze is kell szedni. 

Régi mániám ez – a politi
kai közélet, illetve a környeze
tünk egymáshoz való viszonya 
 jártombankeltemben sok
szor elnézegettem a választá
si plakáterdőt is. Azt például, 
hogy ha már a lelkes aktivista 
34 méter magasra fel tudott 
mászni a politikusi fogpasz
tareklámmal (olyan tükörsi
ma villanyoszlopon, ahonnan 
még egy akrobatikailag kép
zett kandúr is szikrázó kar
mokkal csúszna vissza), mi
ért nem húzta ki ugyanazzal 
a lendülettel a félméteres gyo
mokat is, az oszlop tövéből? 

Hobo Blues Band – Illatos 
dal: „Büdös a diszkó, én nem 
bírom, /Büdös a sajt, de ettől 
finom, /Büdös a lány, hát ha
zamegyek, /

Büdös a meló mindenkinek”.
SZEPESI SÁNDOR

ILLATOS BLUES

A szerkesztőtől EGYHÁZI HÍREK

2018. április 30-án a hétfői helyett a szombati parkolási 
rend szerint, 8-tól 13 óráig áll fenn díjfizetési kötelezettség a 
kiemelt kereskedelmi és idegenforgalmi területeken. Kiemelt 
kereskedelmi terület: Búza tér, görögkatolikus templom, 
északi oldali parkoló; Búza tér, görögkatolikus templom, ke-
leti oldali parkoló; Zsolcai kapu páratlan oldal, az Ady Endre 
utca kereszteződéstől a Hatvanötösök útja kereszteződésig; 
Szendrei utca; Zsolcai kapu 1. előtti parkoló - Szendrei utca 
és Zsolcai kapu között található összekötő utca; Búza téri 
piac nagyparkoló; Szeles utca, Huszár utca – Lehel utca kö-
zötti szakasza; Hatvanötösök utca Zsolcai kapu – Szeles utca 
közötti leállósáv; Bethlen G. utca Szeles utca – Szendrei utca 
közötti szakasza. Kiemelt idegenforgalmi terület: Diósgyőr, 
Lillafüred, Miskolctapolca.

A kiemelt közlekedési területen – Tiszai pályaudvar – a 
díjfizetés 8-tól 18 óráig áll fenn. Az Európa téri, Patak utcai, 
illetve Hősök tere mélygarázsban az általános rend szerint 
kell fizetni a parkolásért. 2018.május 1-jén, kedden a Miskol-
ci Városgazda Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő felszíni 
fizető várakozási területeken, és a Régiposta utcai parkoló-
házban díjmentes a parkolás.

Fontos változás május 1-től: a Kiemelt idegenforgalmi te-
rületeken – Diósgyőr, Lillafüred, Miskolctapolca – 2018. má-
jus 1. és szeptember 30. között díjfizetési kötelezettség van 
minden nap 8-18 óra között.

Ünnepi parkolási rend



Szerződést bontott múlt hét 
elején a DVTK Bódog Ta-
más vezetőedzővel. A dön-
tést a sikertelen szereplés 
miatt hozta meg a klubve-
zetés. A DVTK a tavaszi sze-
zonban csak egyszer tudott 
nyerni, és kiesett a Magyar 
Kupából. A DVTK az el-
múlt héten az OTP Bank 
Liga 9. helyén állt, 2 pontra 
a kiesést jelentő 11. helytől.

Miért kellett távoznia Bó-
dog Tamásnak? Egyedül ő 
a felelős a sikertelenségért? 
– erről nyilatkozott Sántha 
Gergely, a DVTK ügyvezetője 
a klub hivatalos honlapjának.

–  Bódog Tamást minden-
ki kiváló szakembernek tartja, 
mégis mennie kellett. Mi az oka?

– Amikor Bódog Tamást Di-
ósgyőrbe szerződtettük komoly 
terveink voltak. Vonzónak ta-
láltuk Tamás mentalitását, 
motivációját és azt gondoltuk, 
hogy érdemes egy olyan fiatal, 
de vezetőedzőként még nem 
debütált szakembernek lehe-
tőséget adni, akiben buzog a 
bizonyítási vágy és külföldi ta-
pasztalatokkal is rendelkezik. 
Tetszett, hogy hitt a kemény 
munkában és ezt folyamatosan 
kommunikálta is. A DVTK-val 
hosszú távú terveink vannak, 
nem az az első számú szem-
pont, hogy hányadik helyen áll 

a csapat, de nem nézhettük tét-
lenül, hogy rohannak a szaka-
dék felé.

– A sikertelenségért egyedül 
Bódog Tamás a felelős?

– Megpróbáltunk mindent 
a vezetőedző kezébe adni, ami 
a minőségi munkához szüksé-
ges. Teljhatalmat, kompetenci-
át kapott, nemcsak vezetőedző 
volt, hanem szakmai igazgató 
is. Tamás igazolta a játékoso-
kat, ő állította össze a csapa-
tot. Próbáltuk biztosítani, amit 
csak kért. Az volt a meglátása, 
hogy két külföldi edzőtábor 
szükséges a minőségi munká-
hoz, mi pedig biztosítottuk a 
feltételeket hozzá. Kérte, hogy 
tekintsünk el a „fiatalszabály” 
alkalmazásától az eredmé-
nyesség érdekében, erre is fel-
hatalmaztuk. A szakmai stáb 
és a játékosaink tisztességes, 
európai szintű bért kapnak és 
ezért cserébe teljesítményt vá-
runk. Ez elmaradt. Természe-
tesen nem Bódog Tamás az 
egyedüli felelős, viszont hat 

forduló van hátra és nekünk 
ezzel a csapattal kell bennma-
radnunk. Az edző és a csapat 
között megbomlott a harmó-
nia, nem láttunk arra esélyt, 
hogy ez rövid időn belül hely-
reálljon. 

Azt szeretnénk, hogy NB I.-
es maradjon a Diósgyőr. Lép-
nünk kellett. Több szakember 
véleményét is kikértük, mi-
előtt meghoztuk ezt a súlyos 
döntést. Egybehangzóan azt 
állították, hogy ez a játékoske-
ret sokkal többre képes. Min-
dent megkapnak ahhoz, ami 
az eredményes labdarúgáshoz 
kell. Nálam senki nem sajnál-
ja jobban, hogy nem ment Bó-
dog Tamással a Diósgyőrnek.

 – Mit gondol a szurkolói 
felháborodásról?

– Örülök, hogy ilyen ko-
moly visszhangja van a csa-
pat körüli változásoknak, ez 
is mutatja, hogy a DVTK egy 
olyan egyedi közeg Magyar-
országon, ahol érdekli az em-
bereket a futball és a klub.

Tesztmérkőzést játszott az 
új Diósgyőri Stadionban 
április 26-án, csütörtökön a 
DVTK 2010/2011-es idény-
ben NB II.-es bajnokságban 
diadalmaskodó csapata. A 
mérkőzés előtt a történelmi 
egyházak képviselői felszen-
telték az új stadiont.

A szurkolók újra találkoz-
hattak a régi kedvencekkel, a 
világ minden tájáról Magyar-
országra érkeztek az egykori 
játékosok, és a magyarok kö-
zül is sokan itt voltak. – Ma 
visszakapta a város, a csapat 
és a szurkolók a stadiont. Meg 
kell, hogy mondjam, elérzéke-
nyültem, amikor láttam, hogy 
özönlenek a drukkerek az új 
létesítmény felé – nyilatkozta 
a helyszínen Kriza Ákos pol-
gármester.

– Fantasztikus érzés végig-
járni a stadiont. Láttuk, hogy 
rendkívül funkcionális, úgy 

alakították ki, ahogy a szurko-
lók, a klub és a csapat elkép-
zelte. A korábbi létesítmény a 
berlini olimpiai stadionra ha-
sonlított, annak a mintájára 
építették. Ez az új aréna a világ 
bármely táján megállná a he-

lyét, képzeljük el, micsoda fan-
tasztikus hangulat lesz itt, ha 
megtelik majd szurkolókkal! – 
tette hozzá Kriza Ákos.

Csütörtökön két mérkőzé-
sen nyílt lehetőség a megú-
jult Diósgyőri Stadion tesz-
telésére. Először a DVTK 

2010/2011-es idényben NB 
II.-es bajnoki címet nyerő 
csapata állt újra össze az ak-
kori mezőkövesdi riválisa 
ellen, egy 2x30 perces talá-
kozó keretében. A piros-fe-
hérek részéről már a 10. perc-
ben betalált Granát, amire 
még gyorsan válaszolt Lakatos  
(1-1). Aztán azonban bein-
dult a diósgyőri henger: Men-
ougong a 20., Arze pedig a 23. 

percben mattolta a mezőkö-
vesdieket. A második játék-
részben Granát ismét beta-
lált, ekkor már 4-1 volt ide, 
végül a 60. percben Gallardo 
állította be az 5-1-es végered-
ményt.

A nap második találkozó-
ja egy igazi tétmérkőzés volt, 
ahol a DVTK U17-es listaveze-
tő csapata mérte össze erejét a 
tabellán második újpestiekkel. 

A vége 3-3 lett, ezzel nagyon 
közel került az aranyéremhez a 
piros-fehér csapat.

Az új Diósgyőri Stadiont 
ünnepélyes átadóját 2018. má-
jus 5-én, szombaton tartják 
majd. A 15.30-kor kezdődő 
látványos ünnepséget köve-
tően, 17.00 órakor kezdődik 
a Diósgyőri VTK – Mezőkö-
vesd Zsóry (NB I., 29. forduló) 
mérkőzés.

2018. április 28. | 17. hét | XV. évfolyam 17. szám
Miskolci Napló – A város lapja Sport 5

Bódog Tamás menesztését 
követően, a Real Madrid és 
a DVTK korábbi játékosa 
Fernando Miguel Fernan-
dez Escribano ül a DVTK 
kispadjára. 

Fernando Fernández Escri-
bano, röviden Fernando nem 
ismeretlen a diósgyőri szur-
kolók körében, hiszen játé-
kosként másfél évig a DVTK-t 
erősítette: 2012. márciusa és 
2013. júniusa között 36 NB 
I-es mérkőzésen hat gólt szer-
zett a miskolci csapatban.

Fernando öt évvel ezelőtt Di-
ósgyőrből vonult vissza. Azóta 
elvégezte a pro licences tanfo-
lyamot, és 2015 augusztusában 
egyszer már szóba került a neve 
a DVTK lehetséges edzőjelölt-
jei között. A korábbi spanyol 

utánpótlás-válogatott Fernan-
do 1998 és 2002 között a Real 
Madrid alkalmazásában állt, 
igaz, az első csapatban csak egy-
szer kapott lehetőséget. Ugyan-
akkor a Valladolidban 58 mecs-
csen, a Betisben 148 találkozón, 
míg a Málagában 69 élvonalbeli 
összecsapáson lépett pályára.

– Nagyon jó érzésekkel jöt-
tem vissza, nagyon jó kap-
csolatom volt a szurkolókkal 
és a tulajdonosokkal, így egy 

pillanatig sem volt kérdés, 
hogy visszatérjek. A szívem 
egyik darabja ezé a csapaté, 
így szinte egy perc alatt igent 
mondtam a felkérésre – fo-
galmazott sajtótájékoztatóján 
a DVTK az új vezetőedzője.

Mint mondta, nagy öröm-
mel vág bele a munkába, vé-
leménye szerint ebben a 
helyzetben a játékosok a leg-
fontosabbak. Biztos benne, 
hogy segítőivel meg fogják ol-
dani ezt a helyzetet.

Fernando a stábja névso-
rát is bejelentette. Antonio 
Muñoz korábban játékosa 
volt, az utóbbi három évben 
pedig másodedzőként segítet-
te a munkáját Spanyolország-
ban. Sütő Szilárd, a DVTK 
utánpótlás szakmai igazga-
tója, a DVTK tartalék veze-
tőedzője is másodedzőként 
csatlakozik a stábhoz. Kedden 
már edzést is tartottak. 

Tesztmérkőzéseken próbálták ki az új stadiont 

ÚJRA PATTOGOTT A LABDA A DIÓSGYŐRI GYEPEN 

Szerződést bontott a DVTK Bódog 
Tamással

„A SZÍVEM EGY DARABJA EZÉ A CSAPATÉ”

Vezetőedzőként tért vissza  
Diósgyőrbe Fernando



2018. április 30-án, hétfőn 
a szombati, május 1-én a 
vasárnapi, illetve azon jára-
tok esetén, melyeknél nincs 
külön vasárnapi, ott a mun-
kaszüneti napra érvényes 
menetrend szerint közle-
kednek az MVK járatai. 

Május 1-jén nem közleked-
nek a 44-es, a 430-as és az in-
gyenes áruházi járatok, illetve 
a 7-es és 21-es buszok nem 
érintik az áruházakat. Május 
elsején a 43-as járat a Búza 
térről 05:11-kor, a Déli Ipari 
Park – Joyson végállomástól 
06:15-kor indul.

Május 1-jén az alábbi bér-
letpénztárak állnak az utasok 
rendelkezésére: a Tiszai pá-
lyaudvaron 06:00-19:30 óra. 
A Búza téren 06:00-19:30 
óra, az Újgyőri főtéren 07:00-
14:00 óra, Felső-Majláthon 

07:00-14:00 óra között tarta-
nak nyitva. Az Avas városköz-
pontban és az Uitz Béla utcán 
kizárólag április 30-án, hét-
főn 07:00 és 14:00 óra között 
tart nyitva a bérletpénztár.

Hétvégi családi jegy, vagy 
turistajegy a hosszú hétvégére 

2018. április 28. – május 1. 
között a hétvégi családi jegy 
a hosszú hétvége bármely 
két napjára megváltható, így 
a szombat-vasárnap, vasár-

nap-hétfő és hétfő-kedd idő-
szakra is. A hétvégi családi 
jegy az MVK Zrt. menetrend 
szerinti járatain korlátlan 
számú utazásra jogosít a vá-
ros közigazgatási határán be-
lül. Igénybevételére egy vagy 
két felnőtt és legalább egy, de 
legfeljebb három tizennégy 
éven aluli gyermek együtte-
sen jogosult. Hat éven felüli 
gyermek esetében az utazás 
magyar diákigazolvánnyal 

együtt érvényes.
Az MVK Zrt. 2018. április 

28. – május 1. között a hosszú 
hétvégére meghosszabbítja a 
3 napos turistajegy érvényes-
ségét, így azok egy nappal to-
vább érvényesek változatlan 
ár mellett. Ezen a hétvégén, 
amennyiben már szombat-
tól, azaz április 28-tól 3 napos 
turistajegyet vált, az 4 napig, 
tehát május 1-jén éjfélig érvé-
nyes az MVK Zrt. menetrend 
szerinti járatain korlátlan szá-
mú utazásra a város közigaz-
gatási határán belül.

Eggyel több 7-es autóbusz 
érinti az áruházat

2018. május 6-tól, vasárna-
pi napokon az áruház kéré-
sére a Felsőzsolcáról 22:22-
kor induló 7-es autóbusz az 
Auchan áruház érintésével 
közlekedik, emiatt nem érinti 
a Keleti kapu megállóhelyet.

Kiültetik a szabadba azokat 
a fenyőfákat, amelyek az el-
múlt év végén a polgármeste-
ri hivatal udvarát díszítették, 
az Angyalkert elnevezésű 
program keretében.

Az Advent Miskolc egyedül-
álló kezdeményezéseként nyílt 
meg az „Angyalkert” 2017. 
december 1-jén a városháza 
udvarán. Az önkormányzat, 

valamint az Esély és Részvé-
tel Közhasznú Egyesület – B.-
A.-Z. Megyei Civil Információs 
Centrum közös programjában 
a meghívott civil szervezetek 
egy-egy fenyőfát díszítettek fel, 
amelyek nemcsak az ünnepet, 

de az adott szervezet tevékeny-
ségét, céljait, munkáját és üze-
netét is közvetítették a látoga-
tóknak.

Kiss János alpolgármes-
ter úgy fogalmazott, a civilek 
egész évben önkéntesen dol-

goznak, jót tesznek a társada-
lomban élő emberekkel, így 
tulajdonképpen ők is angya-
lok. – Azt szerettük volna, ha 
az ünnep alkalmából át tudják 
adni a miskolciaknak azokat a 
fontos üzeneteket, amelyek a 
munkájuk szempontjából ki-
emelkedőek. Hogy továbbra 
is lehetőségük legyen formál-
ni és befolyásolni azt a világot, 
ami körülvesz minket, üzene-
teik életre keljenek és minél 
több miskolcihoz eljussanak - 
mondta el.

– Ezért kértük meg a mis-
kolci civil szervezeteket, hogy 

díszítsenek fel harminc kis fe-
nyőfát egyesületük vagy ala-
pítványuknak a díszeivel, s he-
lyezzék el rajtuk, mit üzennek 
ők mint civilek Miskolcnak, a 
város lakosainak. Az volt ezek-
nek a kis fáknak az első kül-
detése, most pedig a második 
küldetésük következik, váro-
sunk köztereit díszítik majd - 
tette hozzá az alpolgármester.

Miskolc parkjaiba ezekben 
a hetekben folyamatosan he-
lyeznek ki facsemetéket, a har-
minc fenyőfát a Jókai illetve a 
Kis-Hunyad utcai lakótelepen 
ültetik el.

A történelmi Avason talál-
ható faállomány átlagé-
letkora miatt, évenként 
felülvizsgálatot végeznek 
a területen a Városgaz-
da munkatársai, az Avas 
Munkacsoport ajánlá-
sa alapján. A korhadt, 
baleset veszélyes, nem egy-
szer tájidegen fákat kivá-
gásra jelölik.

Idén tavasszal huszonkét, 
többségében balesetveszélyes, 
korhadt fát vágnak ki. Ezek 
pótlásaként negyvennégy fa-
csemetét ültetnek majd el a 
Miskolci Városgazda Non-
profit Kft. munkatársai az őszi 
telepítési időszakban.

A tervek szerint tehát, egy 
kivágott fa helyett két facse-

metét ültetnek majd el, a fa-
kivágási engedélyben rög-
zített feltételek szerint. A 
szükségszerű fakivágás és 
gondozás idén április 16-án 
kezdődik és az időjárási kö-
rülményektől függően má-
jus 31-ig fejeződik be. A fa-
kivágásról a munkavégzés 
ideje alatt kihelyezett táblák 
tájékoztatják az arra köz-
lekedőket. A munkavégzés 
időszakában az út- és járda-
szakaszokon, lépcsősorokon 
ideiglenes forgalomkorláto-
zásokra kell számítani.

A fák kivágása mellett az 
épületek megóvása, a sé-
tautak járhatósága, valamint 
a kilátás biztosítása miatt to-
vábbi 60 fa gallyazását vég-
zik el az Avason.

A strandok életében régóta 
május elseje jelenti a nyitás 
időpontját. A hosszú hét-
vége miatt azonban idén 
már április 28-ától meg-
kezdődik a fürdőszezon, 
kültéri medencékkel is 
várják a strandolni vágyó 
vendégeket.

A Miskolctapolca Bar-
langfürdőben a tavifürdő 
élménymedence, a kagyló-
medence, az úszómedence 
várja a látogatókat, a legki-
sebbeknek pedig két gyer-
mekmedence nyújt szóra-
kozási lehetőséget. A belső 
térben továbbra is elérhetők 
a barlangi járatokban meg-
búvó egyedülálló medencék 
és a Szauna Park testet-lelket 
frissítő szolgáltatásai.

A Miskolctapolcai Strand-
fürdőben az egész évben 
igénybe vehető wellness- és 
szaunaprogramok mellett 
a nyári szezonban kültéri 
úszómedence is elérhető. A 

wellness részleg, a finn szau-
nák, valamint az infraszauna 
és gőzkabin, a pezsgőfürdő 
és a taposómedence is kelle-
mes feltöltődést kínál. A fo-
kozatosan mélyülő, 31 fokos 
családi medence május 26-
tól várja a vendégeket.

A Selyemréti Strandfürdő 
egész évben üzemelő úszó- 
és dögönyöző medencéje 
mellett április 28-ától az ülő-
medencét, a torna- és tanme-
dencét is megnyitják. Az ülő-
medencében pezsgőágyak, 
pezsgőpadok, valamint álló-
pezsgőfürdő biztosít kelle-
mes élményt. A torna-és tan-
medencében úszásoktatásra 
van lehetőség.

A fürdőben egy 15 fős lá-
vaköves finn szauna is vár-
ja az ellazulni, felfrissülni és 
méregteleníteni vágyókat. A 
szaunázást követően a 16-
18°C-os merülő dézsával, 
dézsazuhannyal, vagy ha-
gyományos zuhannyal van 
lehetőség lehűlni.

Közélet Miskolci Napló6
Közterületekre kerülnek  
az Angyalkert fenyőfái

Idén 208 hektár nagysá-
gú közterületen kezdődik a 
szúnyogok elleni védekezés, 
többek között az Egyetem-
városi-tónál, a miskolctapol-
cai Csónakázó- és Juhdöglő 
völgyi-tónál, valamint a lassú 
folyású patakok városi szaka-

szain, így például a Göröm-
böly, valamint a Pece és Lyu-
kó patak mentén

A Városgazda által évek 
óta alkalmazott technológia 
a jogszabályi előírásoknak 
megfelelő, a felhasznált bioló-
giai készítmény környezetba-

rát, amelyet a szakemberek a 
szúnyoglárva tenyészőhelye-
ken közvetlenül, a kellemet-
len csípéseket okozó rovarok 
élőhelyére permeteznek. A 
biológiai készítmény a szú-
nyoglárva elpusztítását köve-
tően lebomlik.

A város területén ismert 
szúnyoglárva-tenyészőhelyek 
ellenőrzése októberig folya-
matos marad csakúgy, mint 
az irtások eredményének elle-
nőrzése és ahol szükséges, ott 
a szakemberek megismétlik 
terület kezelését. 

Kezdődik a szúnyogirtás

FOLYTATÓDIK  
A FAÁLLOMÁNY 
GONDOZÁSA

Hamarabb nyitnak  
a strandok

Közlekedési és bérletpénztári információ  
a hosszú hétvégére



Második alkalommal szer-
vezték meg nemrégiben a 
Miskolci Törvényszéken a 
jogászi szerepcsere napját. 
A rendhagyó jogi-szakmai 
verseny célja a bíróság tör-
ténelmének feltárásán és be-
mutatásán, egykori legendás 
bírák szellemi örökségének 
megőrzésén túl a jogászi hi-
vatásrendek együttműködé-
sének támogatása volt.

A verseny az Országos Bíró-
sági Hivatal által meghirdetett 
„Bíróságtörténeti kiállítás- és 
konferencia körút 2018-2019” 
programsorozat részét képező 
„Dr. Bodnár Ödön Emlékév” 
első állomása volt. Részt vet-
tek rajta a névadó gyermekei, 
valamint unokája Vass And-
rea, a Miskolci Járásbíróság 
bírája is.

A rendezvényt Fuhrmann 
Gábor, a Miskolci Törvény-
szék elnökhelyettese nyitotta 
meg, aki kiemelte: a Miskolci 
Törvényszék szakmai progra-
mok szervezése által is bizto-
sítja a hivatásrendekkel való jó 
szakmai kapcsolatot. A közös-
ség erejével segíti elő múltunk 
megismerését, nagyjaink szel-
lemi hagyatékának továbbélé-
sét. – A program jó alkalom 

arra, hogy a jogászi hivatás 
szakemberei interaktív mó-
don osszák meg egymással 
tudásukat, gyakorlati tapasz-
talataikat, elősegítve ezzel a 
jogászi hivatás méltó megbe-
csülését, a hagyományaink 
oltalmazását, a közjó és az 
igazság szolgálatát – hangsú-
lyozta. 

A versenyben a megyei fő-
ügyészség és ügyvédi Ka-
mara, a Miskolci Egyetem, a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal  

B.-A.-Z. Megyei Igazgatósága, 
a megyei rendőr-főkapitány-
ság, a megyei kormányhivatal 
és a Miskolci Törvényszék fi-
atal jogászai vettek részt. Há-
rom fős csoportokban, valódi 
ügyeken alapuló jogeseteket 
dolgoztak fel. A csapatok bí-
rói, ügyészi, ügyvédi talárt 
öltve, tárgyalótermi környe-
zetben próbálhatták ki magu-
kat a másik hivatásrend mun-
kájában.

A zsűri döntése alapján va-

lamennyi szekcióban első he-
lyezést ért el a Miskolci Tör-
vényszék csapata, polgári és 
büntető szekcióban különdí-
jakat adtak át. A múltidéző 
programsorozat következő ál-
lomása a bírósági szervezet és 
a Miskolci Törvényszék törté-
netét bemutató kiállítás lesz, 
melynek az egykori Edelényi 
Királyi Járásbíróság székhe-
lye, az edelényi Szász-Coburg 
Kastély ad otthont június 7-től 
augusztus végéig.
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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-éig minden díjfizető írásos tájékoztatást kapott, amelyhez nyilatkozatot mellékeltünk. 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 egyenletes 
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  

Hirdetés

Miskolci olva-
sónk keresett meg le-
velével, melyben leír-
ta, hogy a házasságát 

a Járásbíróság felbontotta. Le-
vélírónk a házassági vagyoni 
ügyeket is szeretné rendezni. 
Van egy közös lakásuk a volt 
férjével, amit forint alapú hi-
telből vettek, ez a kölcsön még 
jelenleg is fennáll, törlesztő-
részleteit rendben fizetik. Ol-
vasónk szeretné megszüntet-
ni a közös tulajdont a férjével, 
akként, hogy volt házastársáé 
legyen az egész ingatlan. 

A házasság felbontása ese-
tén, a felek által kötött – ügy-
véd által szerkesztett – szer-
ződésben lehet megszüntetni 
a közös tulajdont. Ez akként 
is kivitelezhető, hogy a felek 
egyike lesz a kizárólagos tu-
lajdonos, úgy, hogy a másik 
fél tulajdoni illetőségét magá-
hoz váltja, vagyis kifizeti volt 
házastársát. Amennyiben 
azonban az ingatlant ban-
ki hitelt biztosító jelzálogjog, 
és ezt biztosító elidegenítési 
és terhelési tilalom terheli, a 
szerződés érvényességéhez a 
pénzintézet jóváhagyására is 
szükség van. Nem elegendő 
a felek írásba foglalt megálla-
podása, mely szerint az egyik 
fél átvállalja a hitel törleszté-
sét, ez csak akkor érvényes, 

ha ahhoz a bank kifejezetten 
hozzájárul.

A hitelátvállalás konkrét 
feltételeiről mindig a hitelt fo-
lyósító pénzintézetnél kell ér-
deklődni. A bank elvégzi a hi-
telbírálatot.  Ellenőrzik, hogy 
a lakás kizárólagos tulajdonát 
megszerző fél egyedül hitel-
képes-e. Ha nem, akkor elő-
írhatja új adóstárs, és/vagy új 
készfizető kezes bevonását, 
esetleg, másik, pótlólagos in-
gatlan-fedezetet is kérhet.

Ha a pótlólagos fedezetként 
felajánlott ingatlan végrehaj-
tás alatt van, akkor azt nem 
fogadja el a bank. Közüzemi 
szolgáltató, adóhatóság, vagy 
magánszemély jelzálogjogá-
val terhelt ingatlan szintén 
nem fogadható el pótlólagos 
fedezetként.

A vizsgálat után dönti el 
a pénzintézet, hogy hozzá-
járul-e a szerződéshez. Ha a 
pénzintézet álláspontja sze-
rint a hitelátvállalás feltéte-
le, hogy a levélíró is adóstárs 
maradjon, vagyis nem „enge-
di ki” a hitelből, akkor nem ja-
vasolt a tulajdoni illetőség át-
ruházása, hiszen, a bank felé a 
felelőssége ugyanúgy megma-
rad, tulajdonjoga viszont már 
nem lesz.

DR. STRASSBURGER GYULA 
ÜGYVÉD

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Lakáshitel átvállalása Ismét szerepet cseréltek a 
jogászok a Miskolci Törvényszéken



1937. április 27-én kezdődött 
a miskolci törvényszéken 
annak a bűnügynek a tár-
gyalása, ami 1937. február 
19-én történt Miskolcon. A 
város nyugalmát az év elején 
az alakuló nyilas-párt helyi 
csoportjának városi akciói 
bolygatták fel. 

A miskolci nyilasok 
1937. február 21-én tartották 
a városban zászlóbontó nagy-
gyűlésüket. Már napokkal előt-
te teleplakátolták Miskolcot és 
uszító röplapokat szórtak szét 
a városban. A Miskolcon újon-
nan alakult nyilas-párt elnö-
ke a néhány éve ideköltözött 
Markovics Péter (Petár Mar-
kovics) szerb fűszerkereskedő 
volt, aki magyarul sem tudott. 
Alelnöke Báthory Gyula Kecs-
kemétről származó kémény-

seprő, akinek a bűnlajstromán 
súlyos testi sértés is szerepelt. 
Kecskeméten kiütötte élettársa 
szemét, s a bíróságon azzal vé-
dekezett, hogy nem volt súlyos 
a testi sértés, mert az asszony 
arra a szemére úgy is rosszul 
látott. Sikkasztással és egyéb 

bűncselekményekkel is vá-
dolták. Báthory Gyula ere-
deti neve Biembaum Gyula 
volt, apja, Biembaum Ist-
ván is kéményseprőként 
dolgozott. Később kike-
resztelkedett, s Báthoryra 
változtatta a nevét.

Miskolcon a Reisinger 
Ferenc vezette szociálde-
mokraták viszonylag ha-
mar reagáltak a várost el-
lepő nyilas plakátokra és 
szórólapokra. Valóságos 

plakát és szórólap háború kez-
dődött a városban. A szocde-
mek házról-házra járva dobál-
ták be saját röplapjaikat. 1937. 
február 19-én este 9 óra körül, 
a szervezett munkások egy cso-
portja - bokszerral, gumibottal, 
benzinnel töltött villanykörték-
kel felfegyverkezve – a nyilasok 
Vörösmarty -utca 28. szám alatti 
irodájánál röplapozott. Dulako-
dás, verekedés kezdődött, 50-60 
ember csapott össze, a csetepaté 
során lövések is dördültek. Egy 

golyó a combján találta el az ut-
cán arrébb álló Kopácsi Sándor 
14 éves tanulót. A fiú összeesett, 
a verekedők szétfutottak. Az el-
talált fiú, Kopácsi Sándor későb-
bi rendőrtiszt lett, az 1956-os 
forradalom idején ő volt Buda-
pest rendőrfőkapitánya, majd 
a Nemzetőrség helyettes főpa-
rancsnoka, Király Béla helyette-
se (alsó képünkön). 

Az ügy tárgyalására 1937. 
április 27-én került sor Mis-
kolcon. A pernek 11 vádlott-
ja volt, köztük Bátori Gyula, 
Zimmermann László, Torma 
Jenő, Groszman Pál, Sára Gyu-
la, Séra Sándor, Zipser Lász-
ló, Klein Andor, Friedmann 
Ernő, Ungár Imre és Kopácsi 
József (Kopácsi Sándor apja). 
A vádirat szerint február 19-
én röpirat osztogatás céljából 
több szocialista megjelent a 
miskolci nyilasok Vörösmarty 
utcai párthelyiségében. A nyi-
lasok kiutasították őket, majd 
amikor egy Makai nevű nyilas 
utánuk ment, hogy bezárja a 
kaput, a felsorakozott szocia-
listák megtámadták. Jajgatásá-
ra a többi nyilas kiszaladt, ve-
rekedés kezdődött és Bátori 
Gyula pisztolyból több lövést 
adott le. Egy golyó Kopácsi 
Sándort érte. A szocialisták el-

len magánosok elleni erőszak 
büntette volt a vád, Bátorit, pe-
dig súlyos testi sértéssel vádol-
ta az ügyészség.

A kihallgatott vádlottak kö-
zül többen azt vallották, hogy 
Reisinger röpiratát osztogat-
ták abban a házban, amely-
ben a nyilasok párthelyisége 
van. Báthory azzal védekezett, 
hogy őt megtámadták. Bírói 
kérdésre, hogy honnan vet-
te a hatalmas Steyer-pisztolyt 
azt válaszolja, hogy a nyila-
sok helyiségében a kamra pol-
cán találta 
a fegyvert. 
Amikor az-
tán leteper-
ték a föld-
re, többször 
a levegőbe 
lőtt, ezért 
nem tartja 
valószínű-
nek, hogy 
az ő golyójá-
tól sebesült 
meg a kis gimnazista, pláne 
azért sem mert az utcán is lö-
völdöztek. Kopácsi József, a se-
besült kisfiú apja, tanúvallomá-
sában elmondta, hogy rokoni 
látogatóban voltak, és amikor a 
párthelyiség háza előtt hallot-
ták a verekedést, megálltak és 

nézték a ve-
rekedőket. 
Ekkor egy-
szerre csak 
felkiáltott 
a kisfia: – 
Jaj, apám, 

meglőttek és vérzek! Kopácsi 
József ölbe kapta a fiát és kór-
házba vitte. Kopácsi Sándort is 
kihallgatta a bíróság, ugyan-
úgy mondotta el a történteket, 
mint az apja. Bár ez a történet 
Kopácsi Sándor későbbi élet-
rajzában úgy szerepel, mint aki 

már 14 éves korában is harcolt 
a nyilasok ellen és az sem való-
színű, hogy apjával, aki a szoc-
demek elismert városi alakja 
volt épp véletlenül jártak arra, 
a bíróság elfogadta történetü-
ket. A bíróság végül felmen-
tette Báthoryt, mert nem látta 
kellőképp megalapozottnak, 
hogy ő sebesítette meg Kopá-
csi Sándort. A nyilas-szoc.dem. 
verekedés ügye végül elsikkadt 
a bíróságon.

SOMORJAI LEHEL 
FŐLEVÉLTÁROS

VÉRES ÖSSZECSAPÁS A NYILASOK  
ÉS A SZOCIÁLDEMOKRATÁK KÖZÖTT

A miskolci születésű Mörk Leonóra „A porcelánlány” című 
regényében – a történet szereplőivel – többször „beleolvasunk” 
az egykori Miskolczi Naplóba. De a szerző időnként a mai Mis-
kolci Naplót is olvassa, az itt megjelent cikkeknek köszönhe-
tően figyelt fel néhány itteni helytörténeti érdekességre. Erről 
is szó lesz a regény miskolci bemutatóján: május 3-án, csütör-
tökön délután fél 5-től a miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei és 
Városi Könyvtár központi épületében (Görgey A. u. 11.). 

Mörk Leonóra hetedik ön-
álló kötete, A porcelánlány 
című regény ajánlásában ol-
vashatjuk: „Egy fotóalbum, 
egy emlékkönyv és egy bie-
dermeier komód – ennyi jut 
Lilinek a családi hagyatékból. 
Az örökség mégis meglepe-
téssel szolgál: amikor a lány 
felfedez az interneten egy 
régi udvarházról készült fo-
tót, rájön, hogy az épület nem 
véletlenül ismerős neki, a szá-
zadfordulós emlékkönyvben 
találkozott vele. De hogy ke-
rült egy északnémet kastély 
képe 1914-ben egy miskolci 
polgárlány emlékkönyvébe?”

A regény szereplője, Lili 
nyomozni kezd és feltárul 
előtte egy 100 évvel ezelőt-
ti szerelmi történet. A régi le-
velek, visszaemlékezések ré-
vén megjelenik a regényben 
az egykori Miskolc is. Mivel a 
kor népszerű lapja volt a Mis-
kolczi Napló, a szereplőkkel 
együtt ebbe is „belekukkant-
hatunk”. Olvassuk a regényt és 
ebben az egykori újságot is! 

„Julika megint csak a nap-
paliban táborozott le, és a Ma-
gyar Lányoknál kevésbé élénk 
érdeklődéssel lapozgatta a 
Miskolczi Naplót. A külföl-
di híreket kihagyta, a miskol-
ci témákat sebtében átfutotta, 
majd belemélyedt a folytatásos 
regénybe, amelynek bonyoló-
dását már napok óta figyelem-
mel kísérte. Az aznapi epizód-
ban Katica, a késői gyermek 
bálba készülődött, és a szöveg 
a (folyt. köv.) ígéretével ott ért 
véget, amikor a bálteremben 
a bájos leányzó mellett helyet 
foglalt bizonyos Gerő. Vajh’ 
összeházasodnak-e?

Julikát a tapasztalat arra ta-
nította meg, hogy folytatásos 
regényeknél erre a kérdésre a 
helyes válasz az igen, ezért to-
vábblapozott a hirdetésekhez. 
Ezek arra biztatták az olvasó-
közönséget, hogy vásároljon 
harisnyát és kesztyűt Epstein 
és Göbeltnél, a Széchenyi utca 
46. szám alatt…” – és még több 
korabeli hirdetést is átfutha-
tunk. 

A regényben ugyan nincs 
szó róla, pedig a mai Miskol-
ci Napló is inspirálta a szer-
zőt. Mörk Leonórától meg-
tudtuk, a tizeshonvédek 
történetére például a Miskolci 
Napló egyik írása hívta fel a fi-
gyelmét.

A múltidézés, a száz évvel 
ezelőtti emlékek ellenére A 
porcelánlány nagyon is mai 
regény, az üknagymama em-
lékeit kereső Lili felismeri: „a 
saját élete sorsfordító kérdése-
ire is választ kell találnia. Med-

dig élhet úgy, hogy nem vesz 
tudomást azokról a körülmé-
nyekről, amelyek megbetegí-
tik? Választhat-e másik utat?”

Mörk Leonórával, A por-
celánlány című regény szer-
zőjével ezekről a kérdésekről 
is beszélget Finy Petra író a 
miskolci könyvbemutatón 
május 3-án, csütörtökön dél-
után fél 5-től a II. Rákóczi Fe-
renc Megyei és Városi Könyv-
tár központi épületében 
(Miskolc, Görgey A. u. 11.). 

FILIP GABRIELLA

Közélet Miskolci Napló8
Áprilisban történt Miskolcon

A porcelánlány és a Miskolc(z)i Napló
Mörk Leonóra legújabb regényének miskolci bemutatója elé 

Miskolc Megyei Jogú Város intézményeinek, szolgál ta-
tói nak nyitvatartásai 2018. április 30-án, hétfőn és má-
jus 1-jén, kedden az alábbiak szerint módosulnak:

Miskolc Megyei Jogú Város Ügyfélszolgálati irodája (Vá-
rosház tér 8.), valamint a Miskolc Holding Zrt., MIHŐ Kft. 
és MIVÍZ Kft. ügyfélszolgálati irodája (Szemere u. 5.) április 
30-án, hétfőn és május 1-jén, kedden zárva lesz.

A Miskolctapolcai Strandfürdő Szaunavilág és Fitness 
részlege április 30-án, hétfőn és május 1-jén, kedden egya-
ránt az ünnepi nyitva tartás szerint, 9:00-tól 21:00 óráig vár-
ja vendégeit. A Miskolctapolca Barlangfürdő ezeken a napo-
kon 9:00-tól 20:00 óráig látogatható.

A Selyemréti Strandfürdő április 30-án, hétfőn és május 
1-jén, kedden a szokásos nyitvatartási időben, 4:30-tól 20:00 
óráig várja a fürdőzőket. A Miskolci Állatkert és Kultúrpark 
nyári nyitvatartás szerint, 9:00 és 19:00 között várja látogató-
it április 30-án, hétfőn és május 1-jén, kedden is.

Ünnepi nyitvatartások

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közneve-
lési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2018. 
évben is meghirdeti a Kulturális Mecénás Alap, a Tudomá-
nyos és Művészeti Ösztöndíj, az Idegenforgalmi Alap, a Sport 
Mecénás Alap, valamint a hazai, nemzetközi szabadidős és 
sportrendezvények támogatása pályázatait. A pályázatok cél-
ja az adott szektorban működő helyi vállalkozások, egyesüle-
tek, alapítványok munkájának, együttműködésének segítése 
a város érdekeit is szolgáló céljaik megvalósításában.

Valamennyi pályázat egyszeri, vissza nem térítendő támo-
gatást nyújt. Pályázni az önkormányzat által kiadott adatla-
pon lehet; a pályázati felhívás és az adatlap letölthető a www.
miskolc.hu oldalról.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 31. 
Cím: Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, 

Humánszolgáltatási Osztály, 3525 Miskolc, Városház tér 8.
További információ a Humánszolgáltatási Osztály munkatársa-

itól kérhető a pályázati felhívásokban megadott elérhetőségeken.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS



Kedd délután – a kortárs-
tánc fesztivál első napján 
– a Julie kisasszony nyílt 
próbáján és közönségtalál-
kozóján kukkanthatott be a 
közönség a színfalak mögé.

A svéd naturalizmus ve-
zéralakja, a nőgyűlölőként is 
aposztrofált Au-
gust Strindberg 
1888-ban fejez-
te be egyik leg-
többször játszott 
színművét, az egy 
felvonásos Ju-
lie kisasszonyt. A 
grófkisasszony, 
a lakáj és a sza-
kácsnő szerelmi 
háromszögét be-
mutató mű olyan 
merésznek és nyersnek szá-
mított, hogy a cenzúra elő-
ször betiltotta. Az előadás 
rendező-koreográfusa a Ha-
rangozó-díjas Velekei László.

A nyílt próbán nem csupán 
az előadás néhány jelenete ele-
venedett meg, a darab rendező-
je is jelen volt, hogy beavassa az 
alkotás hátterébe az érdeklődő-
ket. Természetesen nem mutat-
ták be az egész Julie kisasszonyt, 
épp csak annyit láttatott a Mis-
kolci Balett, amennyivel fel-
keltette a nézők kíváncsiságát. 

Velekei László a közönségta-
lálkozón elmondta, az előadás 
cselekményében nem jelenik 
meg az összes olyan szál, ami 
Julie kisasszony előéletében je-
len van, inkább az érzelmi rész 
lett hangsúlyos a darabban.

Nemcsak a közönségtalálko-
zó tette különlegessé ezt a pró-
bát, hanem maga a helyszín is. 
A Játékszín lehetővé teszi, hogy 
valósággal együtt lélegezzünk 
a táncosokkal. Szinte a fejünk 
mellett suhan el egy-egy spicc-
ben végződő láb, látjuk a tán-

cosok arcizmainak 
minden rezdülé-
sét, s valósággal 
halljuk a jelmezek 
összehangolt suso-
gását. Olyan érzése 
támad a nézőnek, 
mintha ő maga is 
a történet részese 
lenne, hiszen egy 
karnyújtásnyira 

látja a mozdulatművészet meg-
nyilvánulását.

Velekei László a próba kez-
dete előtt úgy fogalmazott: 
mindig örömmel jön a Mis-
kolci Baletthez, mert itt min-
dig olyan érzése van, hogy 
bárkiből szólista lehet, és ez 
rendkívül jó egy alkotó szá-
mára. Mint mondta, olyan em-
beri és szakmai értékeket tud 
itt Miskolcon használni, ame-
lyekkel rendkívüli módon tud-
ja megfogalmazni az adott da-
rabot. 

Második alkalommal költö-
zött a kortárstánc Miskolc-
ra, az elmúlt héten. Az április 
24-28. között megrendezett 
Horizont Nemzetközi Kortár-
stánc Fesztiválon hat ország 
(Nagy-Britannia, Franciaor-
szág, Magyaror-
szág, Románia, 
Szlovénia, Auszt-
ria) képviseltette 
magát, muta-
tott be Miskolc 
közönségének 
különlegesebbnél 
különlegesebb 
produkciókat a 
Miskolci Nemze-
ti Színházban.

Kedden a Mis-
kolci balett Julie kisasszonyá-
nak kulisszái mögé tekinthet-
tek be az érdeklődők egy nyílt 
próba és közönségtalálkozó ke-
retében – az előadás premierje 
a fesztivál zárónapján, április 
28-án lesz este 7 órától a Játék-
színben.

Ugyanezen a napon nyílt 
meg Éder Vera fotós kiállítása 
a színház első emeletén, ahol a 
miskolci társulat balettművé-
szeiről készült fotókat csodál-
hattunk meg. A tárlat címe Lé-
pésről lépésre és ahogy a fotós 
fogalmazott, a táncosok problé-
máit állította középpontba, azt, 

hogy a külvilág milyen kérdője-
leket állít eléjük. 

A kiállítást természetesen a 
Miskolci Balett táncosainak előa-
dása nyitotta meg - koreográfiá-
juk első beállása szinte tökéletes 
mása volt az egyik fotón találha-
tó megörökített mozdulatnak. 
Ugyancsak különlegesség volt 
két francia táncos, Francisca Al-
varez és Fanny Gombert „falra 
mászó” előadása is. Ők Fabrice 
Guillot koreográfiáját adták elő 
– a Déryné-parkban található la-
kások falán. 

Este héttől a brit Marc Brew 
Company Egyelőre én vagyok… 

című előadását 
láthatták a nézők. 
Marc Brew tán-
cos 19 évvel ez-
előtt szenvedett 
balesetet, melynek 
következtében de-
réktól lefelé lebé-

nult. Koreográfiájában ő maga 
táncol, karjának, ujjainak, felső-
testének mozdulataiban érződik 

minden, az elkeseredettségtől 
a frusztráción át a küzdésig. Az 
előadást a Guardian 2016-ban a 
10 legfontosabb brit táncelőadás 
közé sorolta. 

Öt nap alatt tehát hat ország 
tíz táncelőadását tekinthette 
meg az érdeklődő miskolci kö-
zönség azon része, amely köze-
lebbről is meg kívánta ismerni 
a kortárstánc mai világát.
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Huszonhetedik alkalom-
mal rendezte meg az el-
múlt hétvégén a Weöres 
Sándor Országos Gyer-
mekszínjátszó Találko-
zót és Fesztivált a Magyar 
Drámapedagógiai Társa-
ság. A programsorozatnak 
a miskolci Csodamalom 
Bábszínház adott otthont.

Izsó Angelika, a Montázs 
Egyesület elnöke elmondta, 
idén tizennyolc csoport ne-
vezett be a megmérettetésre. 
– Itt valódi színpadi körül-
mények között mutathatják 
meg magukat a gyerekek.  
Kipróbálhatják az igazi fény- 
és hangtechnikát, élményhez 
juthatnak, emellett, ha a cso-
portok vezetői kérik, minő-
sítést is kaphatnak, szakmai 
zsűri értékeli produkcióikat 
– tette hozzá. 

Műfaji megkötés nem volt 
a választott darabok nagyon 
színes palettát mutattak. Ér-
keztek gyerekek egyebek 
mellett Szerencsről, Girincs-
ről, Kesznyétenből és Mú-
csonyból is

Püspöki Péter, a Montázs 
Egyesület szakmai vezetője 
kiemelte, a rendezvény célja, 
hogy összefogja a magyar-
országi gyermek-színját-
szó csoportokat. Serkentse, 
motiválja őket, igyekezzen 
életben tartani ezt az alko-
tóművészeti tevékenységet. 
A fesztivál tétje pedig, hogy 
a megyei válogatók és regio-
nális döntő után a legjobbak 
eljussanak az országos gálá-
ra. – A rendezvény kereszt-
metszetet ad a magyarorszá-
gi gyerekszínjátszás aktuális 
állapotáról – tette hozzá a 
szakmai vezető.

A Horizont Nemzetközi 
Kortárstánc Fesztivál má-
sodik napján a robotok vilá-
gába leshetett be a miskol-
ci közönség az Ann-droid 
– Egy robotlány csodálatos 
kalandjai című előadáson. 
Ann, a robotlány kalandjait 
meséli el a történet, melyet 
a Bandart Productions állí-
tott színpadra.

Lengyel Katalin táncmű-
vész-koreográfus és Tóth-Zs. 
Szabolcs újmédia művész 
együttműködésének köszön-
hetően, igazán különleges előa-
dást láthatott a közönség. A 
technológiát, a robotok műkö-
dését ritkán dolgozzák fel az 
előadó-művészet eszközeivel.

Ann (Lengyel Katalin) robot-
lány kalandjainak elmesélésé-
hez (Papp János narrációjával), 
rendkívül látványos fénytech-
nikát alkalmaztak: okos LED 

kosztüm, rajzolt látványvilág, 
drón… igazi 21. század.

A történet szerint Alfréd 
(Tóth-Zs. Szabolcs, aki egy-
ben a látványelemek prog-
ramozásáért is felelős), a hó-
bortos feltaláló hozza létre 
a robotlányt, aki „öntudatá-
ra ébred” és önállóan kezd 
el cselekedni. Itt azonban 
egy robot öntudatra ébredé-
se nem olyan veszélyes, mint 
amilyennek manapság gon-
doljuk, sőt! A magányos fel-
találó és ifjú „gyermekének” 
kapcsolata valóban mesébe 
illő: elsőre hihetetlennek tű-

nik, magá-
val ragad, de 
azért a ta-
nulság sem 
marad el.

A háziked-
venc szere-
pében most 
nem egy hű-
séges kutya, 
hanem Bip-

Bip, a hűséges robotlabda áll. A 
darabban láthatunk más, iga-
zán kreatív és modern találmá-
nyokat is, melyeket a feltaláló 
maga készített – némelyik vir-
tuális, némelyik valós.

Ezek keresésére indul Ann, 
begyűjtésük pedig a néző szá-
mára igazi videojáték-élményt 
nyújt: egy-egy tárgy megtalá-
lásakor a robotlányka, pózba 
vágja magát, a vetítővásznon 
pedig megjelenik a mozgó il-
lusztráció, miszerint sikeresen 
begyűjtötte az adott tárgyat.

A virtuális és a valódi vi-
lág összjátéka mindenképpen 
nyerő páros, a mozgásvilág 
és a tánc szintén kitűnőnek 
mondható. Táncosként tud-
juk, előfordul velünk, hogy 
alig bírunk a saját lábunkon 
megállni a színpadon. Len-
gyel Katalin a darab első fe-
lében pedig görkorcsolyán 
suhan fel-alá, mintha mi sem 
lenne természetesebb. Jár érte 
a virtuális pont!

Ann-droid a Horizonton Julie kisasszony

A falról indították a táncosok  
a Horizont kortárstánc fesztivált 

Gyermekek a színpadon

Robot előadással, fénytechnikával 
kápráztattak el 

„Fontos, hogy a tettek mögött 
lássuk az embereket”



Miskolci Napló10 Hirdetés

Apróhirdetés
Ingyenes számítógépes tanfo-
lyam! Korhatár 65 év. A kezdő és ha-
ladó tanfolyamainkat elvégzők 60 
órás nyelvtanfolyamot kapnak aján-
dékba. Az ajándék átruházható! 
Tel: 742-485, 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, 
teljeskörű árnyékolástechnikával. 
Tel./fax: 46/402-292, mobil: 30/336-
5528, web: www.aluport.hupont.hu, 
bemutatóterem: Miskolc, Bükk áru-
ház 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 
dolgozó segédmunkást keresek Mis-
kolc és környékére, nem csak tetőn 
végzendő munkákra. Tel.: 06-20/460-
6775.

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink!
Adják fel apróhirdetésüket 
kedvezményes áron a Miskol-
ci 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

MISKOLCI ELADÓ INGATLANOK

Cím Megnevezés Alapterület 
(m2)

Szobák  
száma Komfortfokozat

Minimálisan
ajánlható

bruttó ár (Ft)

Bánatpénz
(Ft)

Áfonyás u. 2. fsz. 3. lakás 73 3 összkomfortos 4 900 000 245 000

Áfonyás u. 2. 7/3. lakás 73 3 összkomfortos 5 200 000 260 000

Áfonyás u. 21. fsz. 3. lakás 73 3 összkomfortos 5 200 000 260 000

Baross Gábor u. 19. als. lakás 21 1 komfort nélküli 1 100 000 55 000

Csabai kapu 13. 1/5. lakás 47 1 komfortos 7 000 000 350 000

Erdélyi u. 6. B. lh. 1/3. lakás 37 1 komfortos 5 000 000 250 000

Felsőruzsin körút 11. 2/2. lakás 55 2 összkomfortos 5 600 000 280 000

Jósika Miklós u. 20. 3/4. lakás 64 2,5 összkomfortos 7 100 000 355 000

Papszer u. 44. pinceszint lakás 38 1 komfortos 2 100 000 105 000

Petneházy Dávid u. 14. 2/3. lakás 52 2 komfortos 8 300 000 415 000

Rákóczi Ferenc u. 3. pinceszint lakás 28 1 komfort nélküli 1 300 000 65 000

Soltész Nagy Kálmán u. 1. 4/1 lakás 61 1 komfortos 6 200 000 310 000

Szigligeti Ede tér 4. alagsor 1. lakás 38 1 komfort nélküli 3 100 000 155 000

Testvérvárosok u. 18. 2/3. lakás 71 3 összkomfortos 8 400 000 420 000

Bővebb tájékoztatás: Miskolc Holding Zrt. Ügyfélszolgálat Miskolc, Széchenyi u. 60.
Ügyfélfogadási idő: hétfő 8-12 és 12.30-15.30, szerda 8-12 és 12.30-17.30, péntek 8-12 óra között

Tel.: 46/516-254; 46/516-257; 70/506-0611; 70/506-0610, e-mail cím: lakashasznositas@miskolcholding.hu 
honlap: www.ingatlangazdalkodas.miskolcholding.hu

A Miskolc Holding Zrt. Lakáshasznosítása kétfordulós versenyeztetési eljárás  
(nyílt írásos ajánlattétel + versenytárgyalás) útján történő értékesítésre meghirdeti  

az alábbi miskolci ingatlanokat:

AZ ÍRÁSOS AJÁNLATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE 2018. 05. 25., PÉNTEK, 9.00

l  DUNAKANYAR GYÖNGYSZEMEI:  
május 19.: 8.500 Ft/fő

l  BARANGOLÁS AZ ALACSONY-TÁTRÁBAN :  
június 2.: 9.000 Ft/fő
l  MÁRAMAROSI KIRÁNDULÁSOK,  

FÉLPANZIÓVAL:  
július 5-8.: 44.000 Ft/fő

l  EPERJES – LŐCSE – SZEPESVÁRALJA:  
május 26.: 7.000 Ft/fő

l  ZARÁNDOKLAT LOURDESBA –  
AVIGNON, MONACO, CARCASSONE:  
augusztus 6-11.: 139.000 Ft/fő

l  ZARÁNDOKLAT MEDOGORJÉBA: 
 augusztus 16-19.: 44.000 Ft/fő
l  BUDAPESTI TEMATIKUS SÉTÁK – 

5 PROGRAM, 10 IDŐPONTBAN:  
6.900 Ft/fő/program

RÉSZLETEKRŐL, TOVÁBBI AJÁNLATAINKRÓL  
ÉRDEKLŐDJÖN IRODÁNKBAN VAGY HONLAPUNKON!

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

WWW.KOLOMBUSZTOURS.HU

"

"

500 FT ÉRTÉKŰ  

KUPON EGY FŐRE,  

EGY ÚTRA ÉRVÉNYES.

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

Az akció érvényes: 2018. 04. 28-tól 2016. 05. 04-ig 
Amaril freshmatik készülék, ut., 250 ml, 1596 Ft/l 399 Ft
Silan textilöblítő, 1850 ml, 540 Ft/l 999 Ft
Perlux mosógél, 1,625 ml, 221 Ft/l 359 Ft
Pur mosogató, 450 ml, 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, 2 x 1,36 l 1399 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
Viaszos vászon asztalterítők, 140 cm széles 799 Ft/fm

Állványos ruhaszárítók, fregolik, vasalóállványok, 
szárítókötelek széles választékban kaphatók.



Igazi önfeledt programra 
várják a kicsiket és nagyokat 
május 1-jén a Népkertben, 
ahol különleges produkciók, 
sztárfellépők, Cirkusziskola 
és Air Track Show is szóra-
koztatja a közönséget. Itt 
lesz Bereczki Zoltán, 
valamint Varga Mik-
lós és a Band is.

Fellép hat profes�-
s�ionális akrobata, egy 
ti�enkét méteres csúcs-
technológiás légs�őnyeg 
és egy monumentá-
lis bemutató, e� a� Air 
Track Show. Tehetséges 
fiatalok, akik hivatás-
s�erűen ű�ik a� extrém 
sportokat. Nem�etkö-
�i s�intre fejles�tett ko-
reográfia tele dupla-
s�altókkal, csavarokkal, 
hihetetlen egyedi mu-
tatványokkal. Minde�t a né�ők is 
kipróbálhatják!

Itt les� a� EMeRTon díjas s�í-
nés�, arany- és platinaleme�es, 
Fonogram díjas énekes, Berec�-
ki Zoltán. A� ors�ág egyik leg-
néps�erűbb előadóművés�e, akit 
profi�musa mellett sokoldalú-
sága tes� iga�án különlegessé. 
A miskolci kö�önséget legnép-
s�erűbb slágereivel örvende�-

teti meg. A legendás énekes, 
Varga Miklós is koncertet ad a 
Band-el. Pályafutását meghatá-
ro�ó alakítása a� István, a király 
címs�erepe. Termés�etesen, a hí-
res rockoperából is elhang�anak 
majd dalok a koncerten, de a� 
Európát is együtt énekelheti vele 
a kö�önség.

Egés� nap elérhető les� a Cir-
kus�iskola, ahol a gyerekek ki-

próbálhatják magukat a cirkus�i 
életben. Elsajátíthatják a �song-
lőrködés tudományát, megta-
nulhatják egyensúlyban tarta-
ni a testüket és megismerhetik 
a bűvés�ek titok�atos trükkjeit. 
Látványos kísérletek, interak-
tív bemutatók, mágikus ragacs, 
alumínium plakett öntés és te-
mérdek buborék várja a� érdek-
lődőket a MAKakadémia Ját-

s�óhá�ban. A Miskolci 
Egyetem Anyagtudo-
mányi Karának játs�ó-
há�ában a� is kiderül, 
mivel foglalko�ik egy 
anyagmérnök.

Fellép a Miskolci 
Ma�sorett Együttes a 
Ködmön Formációs 
Táncegyüttes és a Spi-
der Mentőcsoport ku-
tyás bemutatóját is lát-
hatja a kö�önség. Les� 
ugrólóvár, trambulin, 

lé�erharc, extrém íjás�at, bu-
borék foci, vidámpark, lova-
goltatás, arcfestés, csillámteto-
válás. A legkisebbeket pedig a 
Csiribiri együttes s�órako�tat-
ja.

Május elsején tehát i�galmas, 
ingyenes programokkal várjuk 
a s�abadba vágyókat. 11 órától 
egés�en este fél hétig. Irány a 
Népkert!
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Miskolci Nemzeti Színház
Május 2. 17 óra. CSONGOR ÉS TÜNDE - 

drámai költemény. KAMARA Lata-
bár ifj. „B” bérlet Jegyvásárlás. 19 
óra. MARICA GRÓFNŐ - operett két 
részben. NAGYSZÍNHÁZ Bérletszü-
net Jegyvásárlás. 

Május 3. 19 óra. Játék a kastélyban – 
vígjáték. NAGYSZÍNHÁZ Bérletszü-
net Jegyvásárlás. 19 óra. CASABLAN-
CA – táncelőadás. KAMARA Madách 
(Arany, Ezüst) bérlet Jegyvásárlás. 
19 óra. Kortársdráma-felolvasóest: 
Háy János: Házasságon innen és túl. 
JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás. 

Május 4. 19 óra. A mi osztályunk (16) 
- történelem XIV órában 19:00 | 
KAMARA Bérletszünet Jegyvásár-
lás. 19 óra. A VARÁZSFUVOLA – 
opera. NAGYSZÍNHÁZ Vörösmarty 
(Alap, Arany, Ezüst) bérlet Jegyvá-
sárlás. 19.30 óra. Doktor - A Te Ál-
mod! JÁTÉKSZÍN, a Trojka Színházi 
Társulás előadása Jegyvásárlás. 

Május 5. 17 óra. KILÉPŐ. JÁTÉKSZÍN 
Jegyvásárlás. 19 óra. KABARÉ (16) 
– musical. NAGYSZÍNHÁZ Egressy 
(Alap, Arany, Ezüst) bérlet Jegyvá-
sárlás. 19 óra. GYÖRGYIKE DRÁGA 
GYERMEK – színmű. KAMARA La-
tinovits (Arany) bérlet Jegyvásárlás. 

Földes Ferenc Gimnázium bejá-
rata, Minorita templom

Április 28. 15 óra. Kelemen Didák 
emléknap, imaórával, koszorúzás-
sal, ünnepi műsorral, díjátadással.

Diósgyőri vár
Április 28. 19 óra. Sárkányölő lo-

vagok éjszakája. Éjszakai kalan-
dozások a Diósgyőri várban: a 
gyertyafényes sétákon különbö-

ző korok lovagjait és sárkányait 
idézik meg.

Teátrum Pincehely Galéria
Május 3. 17 óra. DOMBORÓVÁRI ÁGNES 

grafikusművész kiállítása. Válogatás 
az elmúlt évek plakátjaiból. Dombo-
vári Ágnes grafikusművész a Buda-
pesti Képzőművészeti Egyetemen és 
a Varsói Képzőművészeti Akadémián 
tanult. Egyaránt foglalkozik tervező- 
és autonóm grafikák készítésével. 
Plakátokat tervezett a Bartók Plusz 
Operafesztivál, a debreceni MODEM, a 
budapesti Cseh Centrum és még szá-
mos más kulturális program és intéz-
mény számára. Első miskolci kiállítása 
a Teátrum Pincehely Galériában nyílik. 

Diósgyőri Kézműves Alkotóház
Május 3. 17 óra. Csehné Sára Tünde 

csontfaragó, bőrműves, nemez-
készítő Bőrmunkák, csontfaragá-
sok gyapjúcsodák c. kiállításának 
megnyitója. A kiállítást megnyit-
ja: Molnárné Forray Marianna, az 
Egyesület tiszteletbeli elnöke. 

Művészetek Háza
Május 5. 16 óra. DÉS LÁSZLÓ-GESZTI PÉ-

TER-BÉKÉS PÁL: A DZSUNGEL KÖNYVE A 
Harlekin Bábszínház előadása – musical. 

Május 6. 19 óra. KOVÁCS KATI – SYMPHO-
NIC LIVE. Kovács Kati Kossuth- és Liszt 
Ferenc díjas előadóművész, színésznő, 
dalszövegíró, minden idők egyik leg-
kiemelkedőbb, legsikeresebb magyar 
énekesnője élő nagykoncertet ad ze-
nekarával, szimfonikus kísérettel a Bu-
dapesti Tavaszi Fesztivál után elsőként 
Miskolcon. A Művészetek Házában 
megrendezésre kerülő koncert egy 
gazdag, páratlan életmű sokszínű vilá-
gába kalauzolja a hallgatóságot. 

PROGRAMAJÁNLÓ VÁROSI MAJÁLIS A NÉPKERTBEN

Felhőtlen kikapcsolódás az egész 
családnak!



Halálos kamionbaleset 
Arnótnál

Életét vesztette a sofőrje annak a személyautónak, amely egy ka-
mionnal ütközött össze április 24-én délelőtt a 3-as főút 194-es ki-
lométerénél, Arnót térségében. A jelenleg rendelkezésre álló adatok 
szerint, április 24-én, délelőtt 10 óra körül a 3-as számú főút 194. 
kilométerszelvényében – az arnóti körforgalom és a Turul szobor 
között – egy személyautó eddig még ismeretlen okból áttért a szem-
közti forgalmi sávba és összeütközött egy tehergépkocsival. A bal-
esetben a személyautót vezető férfi olyan súlyos sérülést szenvedett, 
hogy a helyszínen életét veszítette.

Nagy durranásra ébredtek – felrobbant egy kazán Bogácson!
Felrobbant egy vegyes tüzelésű kazán Bogácson, a Hórvölgye ut-

cában április 24-én reggel – közölte a B.-A.-Z. Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság. Mint megtudtuk, a robbanás következtében tűz 
keletkezett a családi ház pincéjében. A mezőkövesdi hivatásos tűz-
oltók elfojtották a lángokat és átvizsgálták a helyiséget. Az eset során 
senki sem sérült meg, az ingatlan lakható maradt.

Vonat és személyautó ütközött Tállyánál 
Vonat és személyautó ütközött össze április 21-én délelőtt egy vas-

úti átjáróban, Tállya térségében. A műszaki mentést a szerencsi hi-
vatásos tűzoltók végezték. Az Abaújszántóról Szerencsre tartó vo-
naton tízen, az autóban egy ember utazott. Az eddigi információk 
szerint a balesetben nem történt személyi sérülés, a vasúti forgalmat 
a műszaki mentés idejére korlátozták. 

Prostituáltként  
dolgoztatta ismerősét

A Miskolci Járásbíróság 
egy hónapra elrendelte az 
előzetes letartóztatását an-

nak a gyanúsított férfinak, aki társával együtt prostituáltként dol-
goztatta egy ismerősét, majd a bevétel jelentős részét elvette tőle. A 
sértett nőt áprilisban a gyanúsított és házastársa befogadták közös 
miskolci otthonukba, majd rábírták, hogy pénzért árulja magát. Az 
internetre is töltöttek fel hirdetéseket, naponta körülbelül öt kun-
csaftot intéztek. Az így szerzett pénz felét, de volt, hogy az egészet 
elvették a sértettől, a gyanúsított férfi ellen üzletszerű kerítés miatt 
indult büntetőeljárás.

Áradás Mezőnyárádon – homokzsákokkal védekeztek
Áradást okozott hét elején, Mezőnyárádon a hirtelen jött, sok eső. 

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint, megáradt patak öntötte 
el egy lakóház mélygarázsát Mezőnyárádon, a Toldi úton április 23-
án este. A mezőkövesdi hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt a helyi 
lakók homokzsákokat helyeztek el a vízzel veszélyeztetett ingatlan 
védelme érdekében. Az egység két szivattyúval, mintegy száznyolc-
van köbméter vizet távolított el a családi ház garázsából. Az eset so-
rán nem történt sérülés, az épület lakható maradt.

További rendőrségi, katasztrófavédelmi, bírósági hírek első 
kézből hírportálunkon, a www.minap.hu honlapon.
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HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 – április 20) Ha van egy jó ötlete, akkor ne 
tartsa most magában, mert ha partnert talál a megvalósításá-
hoz, akkor sokat profitálhat belőle. Itt az ideje, hogy letegyen 

néhány terhet, de ez még nem jelenti azt, hogy lazíthat. 

Bika (április 21 – május 20) Kisebb veszteség érheti a héten, 
de ezért még nem kell teljesen feladnia a terveit. Ez csak egy kis 
nehézség, amit le kell rázni, és tovább haladni. Ha már sikerült 

megvetetnie a lábát, tartson ki továbbra is.

Ikrek (május 21 – június 21) A nagy terv készen áll, de nehe-
zére esik tartani a kijelölt feladatokat. Pedig ezen a héten erőt 
kell vennie magán, csak így érheti el azt, amit kitűzött maga elé. 

Ha nem tiszta a feladat, nem is tudja jól végezni.

Rák (június 22 – július 22) Jó dolog kiélvezni a sikert, de ne 
feledje, hogy ha túl sokáig üldögél egy helyben, könnyen elő-
fordulhat, hogy valaki más lekörözi. Minél több feladatot sike-

rül letudnia a héten, annál több idő lesz lazítani. 

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Valaki megpróbál Ön-
nek elmondani valamit, de nem biztos, hogy megfelelő a kom-
munikáció formája.  A félreértések később kellemetlenségek-

hez vezetnek, jobb előre tisztázni őket, utána jobban érzik majd magukat.

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Szüksége van egy 
kis noszogatásra, de végül megteszi a szükséges lépéseket. A 
probléma elhárítása után sokkal nyugodtabb lesz, és végre kel-

lemesebb dolgokkal is tud majd foglalkozni. Ne hanyagolja a magánéletét. 

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Végre sikerül átérté-
kelnie bizonyos dolgokat, és azt is megérti, hogy mi az, ami iga-
zán fontos, és mi az, amit el kell engednie. Sokkal könnyebben 

mennek majd így a dolgok, ne feledje: Ön bármire képes. 

Skorpió (október 24 – november 22) Szüksége van egy kis 
lazításra, és erre alkalom is adódik a héten. Ha minden jól ala-
kul, és a társaság is adott, ne féljen kicsit elengedni magát. Ezen 

a héten sokat segíthet, ha tud és akar csapatban dolgozni.

Nyilas (november 23 – december 21) Tervezze meg minden 
lépését, és legyen tisztában vele, mit miért tesz. Csak így lehet 
biztos benne, hogy nem téved rossz utakra. A céljai irányába 

haladjon, akkor nem követhet el hibát, erre figyeljen oda. 

Bak (december 22 – január 20) Meghozott egy komoly dön-
tést, és nem biztos, hogy ebben mindenki támogatni fogja. Ha 
azonban tudja, hogy mit szeretne, akkor ne hagyja eltéríteni 

magát. Kövesse mindig azt az utat, ami az álmaihoz viszi.

Vízöntő (január 21 – február 19) Sosem érezte még olyan 
biztosnak magát valamivel kapcsolatban, mint most. Ez pedig 
arra is ösztönözheti, hogy elkezdje megtenni a fontos és szük-

séges lépéseket a jövője építésével kapcsolatban.

Halak (február 20 – március 20) Úgy érzi, Ön jobban megér-
demelne egy dolgot, mégis más kapta meg azt. Ezen azonban 
kár keseregnie, inkább kezdjen el dolgozni a megoldásokon. 

Próbáljon önmagának megfelelni, azt mások is értékelik.

FORRÓ NYOMON

A Föld napja alkalmából április 22-én Miskolcon is természetvé-
dő programokkal várták a látogatókat az állatkertbe. A bolygónk 
sorsáért aggódó szervezetek ezen a napon világszerte igyekeznek 
ráirányítani a társadalom figyelmét a fenyegető veszélyekre. A Föld 
napját először 1970. április 22-én rendezték meg – Denis Hayes 
amerikai egyetemista kezdeményezésére – Magyarország 1990-
ben csatlakozott. 

Nyílt napot tartott múlt szombaton a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság és a Miskolci Rendészeti 
Szakgimnázium a rendőrség napja alkalmából. A látogatók különböző imitált rendőri intézkedéseknek, látványos bemuta-
tóknak, veszélyes szituációkat prezentáló helyzeteknek lehettek szem- és fültanúi, emellett a saját kezükkel is kipróbálhatták, 
milyen a bűnügyi technikusok munkája. Kutyás, motoros, fegyverzettechnikai bemutatókkal, baleset- és bűnmegelőzési is-
mertetővel, technikai kiállítással várták az érdeklődőket, akik azt is első kézből tudhatták meg, hogyan válhatnak az ország 
legnagyobb rendészeti szervének tagjává.                                                                                                                       FOTÓ: BEREGI LÁSZLÓ

A Föld napja

Miskolc kultúrájából
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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.

A hét fotója
BEREGI LÁSZLÓ     

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

NYÍLT RENDŐRNAP
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