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NAGY TÖMEG ÜNNEPELT A VÁROSI MAJÁLISON A NÉPKERTBEN

POPRÁDI ANIKÓ, 32 
éves callcenteres:

– Csenge lányom három-
éves, ez már a második má-
jus elsejéje. Nagyon tetsze-
nek neki az előadások, sokat 
tapsolt, ő is nagyon szeret 
táncolni, énekelni. Én is táncoltam hobbiból, és most, a 
szülés után ismét a Szinvavölgyiben. Az utóbbi időben nem 
is annyira a magam szórakoztatására jártam a majálisok-
ra, hanem fellépni velük. Gyerekkoromban azonban sok-
szor voltunk kint az ünnepségeken a családommal, nagyon 
szerettem és sok szép emléket őrzök erről a programról. 
Ugyanezt az élményt szeretném megadni én is a gyerme-
kemnek. Kedvenceink a zenés programok és persze a kör-
hinta a vidámparkban. 

LENGYEL LÁSZLÓNÉ, 66 éves nyug-
díjas:

– Régen fel kellett vonulni, kötelező volt, 
de az is előfordult, hogy takarítottunk is 
május elseje után, mert állami cégnél dol-
goztam. Mindig május elseje kapcsán kap-
tunk kitüntetést, ha kaptunk. Amikor már 

nem lett kötelező, nem mindig jártunk ki ünnepelni, in-
kább a telekre mentünk kertészkedni. Most azonban még 
úgy is kedvem volt kijönni, hogy tegnap harmincnyolc fö-
lötti lázam volt és az ügyeletre kellett szaladgálnom. Rég-
óta nyugdíjasok vagyunk és szeretünk mozgásban lenni, 
főleg emberekkel találkozni. Élvezzük az életet, nagyon 
szívesen jövünk ki a programokra az otthonunkhoz közeli 
Népkertbe.

GÁL KRISZTINA, 39 éves eladó:
– Örkényből származom, ott töltöttem 

gyermekéveimet. Mivel az egy jóval kisebb 
település, mint Miskolc, soha nem volt 
ilyen nagy ünnepség május elsején. Min-
den évben eljövünk ide majálisozni, a gye-
rekeknek is kiváló kikapcsolódási lehető-
ség. Kint vagyunk a jó levegőn, jókat eszünk, iszunk, együtt 
vagyunk a barátainkkal. Tavaly elnéztünk a Csanyikba, 
de az nem tetszett, főleg politikai jellege miatt. Úgy talál-
tuk, programokkal nem is nagyon készültek, nem beszél-
ve a körhintáról, amit a gyerekek hiányoltak nagyon. Azt 
mondták, többet oda ne is menjünk, most már csak a Nép-
kertbe jövünk el ezen a napon.

NAGY MÁTÉ DOMINIK, 7 éves tanuló
Nagyon jól érzem magam ezen az ün-

nepségen. Alapvetően minden tetszik, na-
gyon sok az érdekes játék és mindent ki 
lehet próbálni. Már voltam a körhintán 
és fogok menni a dodzsemre is. Általában 
amikor kijövünk ide, sorra vesszük ezeket 

a játékokat. Máshol is szeretek beleülni a dodzsembe, ott 
voltam például gyermeknapon, a repülőtéren is. Tetszik, 
hogy ki lehet próbálni a vezetést, neki lehet menni autó-
val a másik járművének. Apával, keresztapával és mamával 
szoktuk megbeszélni, hogy minden évben eljövünk a Nép-
kertbe május elsején. Elsős vagyok a komlóstetői általános 
iskolában.

Miskolciak a majálisról

Idén is rengeteg miskolcit, 
szórakozni vágyó családot, 
kicsiket és nagyokat csábított 
a szabadba majálisozni a jó 
idő és a sok színes program a 
Népkertben. 

A programok délelőtt a Csi-
ribiri Együttes gyermekmű-
sorával kezdődtek, majd Air 
Track Showt láthatott a közön-
ség, akrobatikus mutatványok-
kal. A hagyományokhoz híven, 
bemutatót tartottak a Miskolci 
Mazsorett Együttes és a Köd-
mön Formációs Táncegyüttes 
csoportjai is.

Kriza Ákos polgármester kö-
szöntőjében elmondta, hat év-
vel ezelőtt azért hozták a majális 
ünneplését a Népkertbe, mert 
úgy gondolták, új jövőképet kell 
adni a miskolciaknak. – Ennek 
pedig az egyik első lépése volt, 
hogy az ünnepeinket is próbál-
juk más keretek közé helyezni. 
A polgármester úgy fogalma-
zott: sok munka kellett ahhoz, 

hogy megfelelően lehessen ün-
nepelni a városban a munkát 
és a munkásokat. – Nyolc éve 
ezen dolgozunk. Tavaly elér-
tük, hogy Miskolcon, aki dol-
gozni akar, az most már tud 
is. Azt hiszem, ez olyan nagy 
lépés, amelyet minden miskol-
ci várt – hangoztatta a polgár-
mester, kiemelve: most már to-
vább kell lépni abba az irányba, 
hogy a miskolciaknak – a mun-

kájuk mellé – jobb megélhetést, 
magasabb fizetést, jobb mun-
kakörülményeket is lehessen 
teremteni. – A tavalyi volt az 
első év, mikor elmondhattuk, 
hogy Miskolc város lakossága 
huszonhat év után újra gyara-
podott. Nagyon fontos nekünk, 
hogy itt tartsuk a fiataljainkat, 
és jövőképet építsünk a szá-
mukra. Miskolc jövője a fiata-
loké. Legfontosabb teendőnk, 
hogy olyan perspektívát teremt-
sünk nekik itt, Miskolcon, hogy 
a Népkert tíz-tizenöt év múlva 
is megteljen ilyenkor május el-
sején – hangoztatta Kriza Ákos, 
jó szórakozást kívánva a kedve-
ző időben, a miskolciak legsze-
retettebb parkjában.

A programok bohócműsorral 
folytatódtak, majd bűvész-show 
és kutyás bemutató követke-
zett a Spider Mentőcsoporttal. 
A meghívott sztárok között fel-
lépett Varga Miklós, Bereczki 
Zoltán, Szécsi Viktória és Vízi 
Viktor.  A színpadi programok 

mellett lehetett vásárolni kéz-
műves és gasztronómiai kü-
lönlegességeket. Ki-ki szája íze 
szerint ehetett lángost, juhtúrós 
lepényt vagy akár kürtős kalá-
csot. A gyerekeket trambulin-
ba, ugrálóvárba, anyagtudo-
mányi játszóházba várták, de 
mehettek extrém íjászatra, bu-
borékfocira és cirkusziskolába 
is. A bátrabbak kipróbálhatták 
a szegedi akrobatikusok által 
tanított ugrásokat és a lovagol-
tatást.

A népkerti majálison egyike volt a sztárfellépőknek  
Varga Miklós és a Band, amely 2005-ben jött létre. A zene-
kar mai tagságában a névadó frontember mellett ott talál-
hatjuk a Beatricében, a Bikiniben és az Eddában is zenélő 
Hirleman Bertalan dobost, Ákos gitárosát, Kékkői Zalánt,  
a billentyűzés mellett produceri munkáiról is ismert Retzler 
Pétert, az egyik legtehetségesebb magyar basszusgitárost, 
Takács „Kanóc” Rolandot, valamint az ugyancsak énekes 
Toldi Tamást.

– Nagyon szeretek Miskolc-
ra járni, nagyon jól érzem itt 
magam – mondta el lapunk-
nak Varga Miklós. – Miskolc 
Magyarország legnagyobb vá-
rosai közé tartozik, mégsem 

olyan különc, mint Budapest. 
Itt vidéki közönség van, ami 
nagyon jó, mert sokkal hálá-
sabbak és lelkesebbek, mint 
a nem vidékiek. Nem csoda, 
hogy sokadjára lépek már fel 

itt, évtizedekkel ezelőtt ját-
szottam a színházban – tet-
te hozzá az énekes, ezúttal is 
kihangsúlyozva: neki az igazi 
célközönsége vidéken él, ez pe-
dig a magyarországi magyarok 
nyolcvan százaléka.

Varga Miklós szerint azért 
is jó száznyolcvan kilométert 
– vagy néha többet – megten-
ni Budapesttől, mert ahogyan 
ő fogalmazott, az origótól ki-
indulva, minél messzebbre jut 
az ember, annál nagyobb ma-
gyarságtudattal találkozik. 
– Jó igazi magyar embereket 
látni és ez a középponttól tá-
volodva egyre intenzívebben 
érezhető. Nagyon szívesen lé-

pek fel a Felvidéken, a Délvidé-
ken, Kárpátalján és Erdélyben 
is – hangsúlyozta. 

Az együttes népkerti műsora 
Varga Miklós szinte egész pá-
lyáját átfogta. Az ismert rock-
operák dalai mellett eljátszot-
ták egykori zenekarai slágereit 
és szólópályája legjobb számait 
is. A koncerten jól megfért egy-
más mellett az Őrült lány és az 
Oly távol vagy tőlem, vagy ép-
penséggel a Nemzeti dal, illet-
ve az egykori P. Box sláger, a 
Zöld, a bíbor és a fekete. Azt 
pedig nyilván mondanunk 
sem kell, hogy a generációkon 
átívelő sláger, az Európa is fon-
tos része volt a műsornak. 

Varga Miklós slágerei a színpadon



Harmadik alkalommal 
rendezték meg nemrégiben 
a szakmákat népszerűsítő 
pályaorientációs országos 
rendezvényt: a szakmák éj-
szakáját. 

A miskolci programok meg-
nyitóját a Miskolci Szakképzési 
Centrum Kós Károly Építőipari 
Szakgimnáziumában tartották. 
A rendezvénysorozaton a város 
15 szakképzési intézményében 
megszerezhető szakképesíté-
sekbe és a szakmákba nyerhet-
tek betekintést az érdeklődők. 

– A szakmai tevékenységek 
az utóbbi időben jelentősen 
megváltoztak, s ez nem min-

denki számára közismert. A 
szakmák éjszakája rendezvény-
sorozat nem titkolt célja, hogy 
megismertesse a leendő diáko-
kat ezekkel a változásokkal és 
az újonnan létrejött szakmák-
kal is – mondta el Tátrai István 
József, a Miskolci Szakképzési 
Centrum főigazgatója, a ren-
dezvény megnyitóján. Hozzá-
tette, jelenleg a legnépszerűbb 
szakmák közé a vendéglátás, 
a kereskedelmi szakmák, az 
egészségügyi szakképesítés, az 
elektronikai szakmák és az in-
formatika sorolhatók. Kifeje-
zetten hiányszakmának számít 
a gépi forgácsoló, vagy az ipari 
gépész. 

A szakmák éjszakáján több 
mint 25 gazdálkodó szervezet 
állított standot Miskolc szak-
képző iskoláiban, hogy segítse 
a szakmák nép-
szerűsítését. Bihall 
Tamás, a BOKIK 
elnöke arról szólt: 
jól dönt az, aki 
ma szakmát ta-
nul. Fontos, hogy 
a fiatalok tisztán 
lássák azt a biz-
tos jövőt, amit egy 
jól megválasztott 
szakma jelenthet. 

A mai világban kiemelkedő 
jelentősége van annak, hogy 
ráirányítsuk a figyelmet arra, 
milyen szakmák közül választ-
hatnak az általános iskolás ta-
nulók – ezt már Molnár Pé-
ter, az MSZC Andrássy Gyula 
Gépipari Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája igazgató-
ja mondta. Úgy fogalmazott, 
nem csak egyfajta szlogen, 
hogy ma egy jól megválasz-
tott szakma többet ér, mint 
egy rosszul megválasztott dip-
loma. – Egyre több ipari léte-
sítmény jön létre régiónkban, 
eredményes működésésük el-
engedhetetlen feltétele, hogy 
elegendő, jól képzett, magyar 

szakember álljon 
rendelkezésre. 

Az MSZC Kós 
Károly Építőipa-
ri Szakgimná-

ziumában a diákok egyebek 
mellett kipróbálhatták a lézer 
szkennelést, azt, hogyan mű-
ködik a talajradar, valamint a 
mérőállomás. De voltak itt fi-
zikával, matematikával és a tér-
látással kapcsolatos logikai já-
tékok is. Az MSZC Berzeviczy 
Gergely Szakgmináziumában 
csomagolási technikákkal, 
gépírással, pénzvizsgálattal, 
idegenvezetéssel és gasztronó-
miai látványosságokkal tölt-
hették idejüket az ide látogató 
gyerekek. – A vendéglátó ta-
gozat bemutatása során olyan 
zöldség- és gyümölcsmunká-
val ismerkedhetnek meg, ami 
igen látványos, így könnyen el-

nyerhetjük vele a vendégek tet-
szését – ismertette a programot 
Járcsics Emil mesterszakács, az 
iskola oktatója és a tanüzem ve-
zetője. Szabó András, az MSZC 
Szemere Bertalan Szakgimná-
ziuma, Szakközépiskolája és 
Kollégiuma igazgatója elmond-
ta, közel 150 tanuló érkezett 
az általános iskolákból az is-
kola 10 éjszakai programjára. 

– Ősszel 8 szakgimnáziumi és 
5 szakközépiskolai osztályban 
kezdhetik meg tanulmányai-
kat intézményünkben leendő 
diákjaink. A rendészeti ügyin-
téző, a fodrász, a kozmetikus és 
az autószerelő szakmák iránt 
a legnagyobb az érdeklődés: 
közel hatszoros a túljelentke-
zés ezeknél a szakoknál – tette 
hozzá az igazgató.

„Próbáld ki! Csináld meg! Ismerd meg!” 
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Miskolcon csaknem háromezer végzős ta-
nuló búcsúzik el az iskolájától ezekben a he-
tekben. Több mint ezer diák ballag egyházi 
iskolából és mintegy kétszázan az alapít-
ványiakból. 

A többiek miskolci általános iskoláktól, gim-
náziumoktól, szakgimnáziumoktól köszönnek 
el május elején, illetve június közepén.

A Miskolci Tankerületi Központ oktatási in-
tézményeiben nyolcszázötvenkilenc gyerek fe-
jezi be idén általános iskolai tanulmányait, a 
középiskolait pedig ötszázkilencvenkettő. Ösz-
szesen tehát ezernégyszázötvenegy diák ballag 
el ezekből az intézményekből Miskolcon. 

Az egyházi iskoláknál, a református intéz-
ményektől ötszázhetvenegy tanuló köszön el, 
közülük kettőszáztizennégyen az általános is-
kolai padokból állnak fel. A középiskolások kö-
zül legtöbben a Lévay József Református Gim-
náziumban végeznek, ők száznegyvennyolcan 
vannak. 

A miskolci katolikus iskolákból ötszáz-
huszonhatan ballagnak ebben az évben, kö-
zülük háromszázharminckilencen közép-
iskolákból. A Szent Imre Római Katolikus 
Általános Iskola végzősei vannak a legtöb-
ben, szám szerint negyvenheten. Mögöttük 
csak egy fővel marad le a Vörösmarty Mi-
hály Katolikus Általános Iskola, őket követi 
szintén kis különbséggel, negyvenkét balla-
góval a Miskolci Görögkatolikus Általános 
Iskola.

Összesen tehát ezerkilencvenheten ballag-
nak Miskolcon egyházi iskolákból. Az alapít-
ványi fenntartású iskolák ezúttal mindössze 
kettőszázhat végzőst bocsátanak ki, közülük 
huszonhatan távoznak az általános iskolából. 
Összességében, Miskolc diákságából ezerket-
tőszáznyolcvanhatan lépnek tovább az általá-
nos iskolákból és ezernégyszázhatvannyolcan 
végeznek középiskolákban. Összesen kéte-
zer-hétszázötvennégy diák hagyja el iskoláját 
idén Miskolcon.

ISMÉT ELBALLAGNAK A VÉGZŐS DIÁKOK

A JÓL MEGVÁLASZTOTT SZAKMA  
BIZTOS JÖVŐT JELENT



A PAFC ellen utoljára ját-
szott a DVTK pályaválasztó-
ként idegenben, ezzel véget 
ér egy, a szurkolók, a játé-
kosok, a szakmai stáb és a 
háttérszemélyzet számára is 
megterhelő időszak.

A fű Miskolcon, Mezőköves-
den és Debrecenben is zöld, a 
pálya mérete is hasonló, még-
sem ugyanaz idegenben fogad-
ni az aktuális ellenfelet, mint ha-
zai pályán. 2016 novemberétől 
a DVTK összesen 22 bajnoki és 
4 kupamérkőzést játszott albér-
letben Mezőkövesden és Deb-

recenben. Ez azt jelenti, hogy az 
elmúlt bő másfél év hazai mér-
kőzéseire összességében mint-
egy 4660 kilométert utazott 
pluszban a csapat, a háttérsze-
mélyzet és a labdarúgókat min-
den meccsre elkísérő szurkolók.

Ha valaki egyhuzamban autó-
val szeretné megtenni ezt a távot, 
akkor az olyan lenne, mintha 
elindulna Diósgyőrből és meg 
sem állna kazahsztáni Karagan-
di városáig, de a New York-Los 
Angeles távolság is belefér. Sőt, a 
Miskolc-Madrid útvonal is meg-
járható, vagy a Mikulás is meglá-
togatható a lappföldi Rovaniemi 

városában, mindkettő oda-visz-
sza úttal számolva.

De senki nem panaszkodott 
emiatt, a szurkolók ugyanolyan 
lelkesedéssel követték a csapa-
tot, mint ahogy a háttérszemély-
zet a nehezített pályán is tette a 
dolgát. Köszönjük a szurkolók-

nak a türelmet, a megértést és a 
rengeteg csapatra fordított sza-
badidőt, illetve a DVTK összes 
dolgozójának a többletmunká-
ját az elmúlt másfél évben. 

Találkozunk május 5-én az új-
jáépített diósgyőri stadionban! – 
olvasható a klub honlapján. 

Városi ünnepséggel nyitja meg kapuit május 5-én, szomba-
ton a megújult diósgyőri stadion. A programok 15.30 órától 
kezdődnek és 17 órától rendezik meg az OTP Bank Liga 
29. fordulójának keretében a Diósgyőri VTK – Mezőkö-
vesd-Zsóry FC labdarúgó NB I-es mérkőzést. 

A Miskolci Napló nyolc ol-
dalas, ünnepi melléklettel ké-
szült az új diósgyőri stadion 
átadóünnepségére. Ebben sok 
más mellett interjút olvashat-
nak a DVTK-arénát tervező 
építésszel, nyilatkoznak egyko-
ri és mai diósgyőri játékosok, 
vezérszurkolók. Felelevenítjük 
a diósgyőri sportpályák törté-
netét – egészen a kezdetektől 
– megidézzük a DVTK nagy 
korszakait, az egykori legendás 
sikereket. Számos érdekessé-
get, kulisszatitkot is olvashat-
nak a mellékletben a stadion 
és a csapat háza tájáról. 

Ingyen utazás szurkolói 
jeggyel, bérlettel 

2018. május 5-én, szomba-
ton 14:00–21:00 óra között a 
diósgyőri drukkerek érvényes 

DVTK szurkolói jeggyel vagy 
bérlettel díjmentesen utazhat-
nak az MVK Zrt. 1-es jelzésű 
autóbuszain és 1-es villamosa-
in a 15:30-kor kezdődő stadion 
megnyitó ünnepségre, illetve 
az ezt követő DVTK–Mező-
kövesd mérkőzésre, majd on-
nan hazafelé. Szombaton dél-
után rásegítő 1-es autóbuszok 

és 1-es villamosok is közleked-
nek, így ezek a járatok a me-
netrendben meghirdetettnél 
sűrűbben járnak: az 1-es autó-
buszok 7-8, az 1-es villamosok 
4-5 perces követési idővel.

A szervezők és az MVK ille-
tékesei kérik, hogy a Diósgyőr 
szurkolók éljenek a közössé-
gi közlekedés adta lehetősé-

gekkel. Így remélhetően elke-
rülhetők lesznek a meccsek 
idején szokásos közlekedési 
dugók és a parkolási gondok. 
A mérkőzések idején a stadi-
on környéki utcákban várha-
tóan a szokásosnál így is sok-
kal több jármű parkol majd, 
ezért az ott élők türelmét és 
megértését is kérik. 

A DVTK kétszer győzött, 
kétszer pedig döntetlent 
játszott a Mezőkövesd ellen 
a két csapat eddigi négy él-
vonalbeli mérkőzésén. Leg-
utóbb Debrecenben győzött 
a DVTK Forgács Dávid és 
Ugrai Roland góljával. 

A Mezőkövesdi SE 1975. 
január 31-én alakult. A sár-
ga-kék színeket viselő klub a 
2006/2007-es évben az NB III. 
Mátra csoport 3. helyén vég-
zett, de az MLSZ az NB II. fel-
töltése érdekében felkérte őket, 
hogy induljanak el a máso-
dosztályban. A 2007/2008-as 
szezonbeli szereplésük azon-
ban csupán a 16. helyhez 
- és a kieséshez - volt ele-
gendő. Ezt követően vi-
szont igazi sikertörténet 
a Mezőkövesdé. Az NB 
III.-ban magabiztosan 
nyertek és jutottak fel is-
mét. Újoncként az előke-
lő 5. helyen végeztek az 
NB II. Keleti csoportjá-
ban. A 2010/2011-es év-

ben, a feljutó DVTK mögött 
a második helyre értek oda. 
A következő bajnokságban 
egy újabb 5. hely jutott nekik, 
míg a 2012/2013-as idény-
ben összejött a hőn áhított si-
ker: megnyerték a bajnoksá-
got és feljutottak az élvonalba. 
Az OTP Bank Ligában nem 
sikerült a bennmaradást elér-
ni, azonban a következő baj-
nokságban a Gyirmót mögött 
ismét feljutottak az NB I.-be, 
majd történetük során első al-
kalommal meghosszabbítot-
ták élvonalbeli tagságukat. A 
Mezőkövesd a 28. fordulót kö-
vetően 28 ponttal a 12. helyen 
áll a tabellán.

Városi ünnepséggel, bajnoki mérkőzéssel nyitja meg 
kapuit a diósgyőri stadion

Eddig jó a mérlegVÉGET ÉR A VÁNDORLÁS

Közélet Miskolci Napló4

A megnyitó ünnepség programjai
14:00 Kapunyitás
15:30 A hivatalos átadóünnepség kezdete
15:45 Egykori DVTK játékosok a pályán
15:55  Beszédet mond Fürjes Balázs kormánybiztos  

és Kriza Ákos, Miskolc polgármestere
16:09 Himnusz a Miskolci Fráter Kórussal
16:45  A Bíborszél zenekar és Czelláth Panna közös 

produkciója
17:00 DVTK – Mezőkövesd-Zsóry FC, első félidő
17:45 Halftime show
18:00 DVTK – Mezőkövesd-Zsóry FC, második félidő
19:00 Bíborszél zenekar minikoncert

A fennmaradó időben folyamatosan táncosok és 
dobosok színesítik a programot.

Novák Józsefné önkormányzati képviselő utcafórummal egybekötött virágvásárt 
rendez 2018. május 8.-án, 15:00-16:00 óráig Észak-Kiliánban, a garázssoron (Szinyei 
M. u. 15.), 16:10-17:00 óráig Dél-Kiliánban, az Otthon téren (Kempelen Farkas u. par-
kolóban), valamint 17:10-18:00 óráig Diósgyőrben, a Pálosok parkjában (Coop Áruház előtt). 

UTCAFÓRUM

Korábbi években sikeres virágosítási akciót 
ez évben is megrendezi a Szentpéteri kapu vá-
rosrész (10-es választókerület) lakossága szá-
mára Nánási-Kocsis Norbert önkormányzati 
képviselő.

A Szentpéteri kapu városrész lakossága in-
gyenesen, családonként 3 tő muskátlit igé-
nyelhet, melyhez regisztrálnia kell. A regiszt-
ráció személy és lakcímkártya felmutatásával, 
a megyei kórházzal szemben található József 
Attila Könyvtárban lehet 2018. május 7-10. 
között (hétfőtől-csütörtökig) naponta 10 és 
13 óra között. A regisztráció a virágkészlet 
erejéig tart.  A muskátlik átadása 2018. május 

15-én kedden 15 órakor a Levente vezér ut-
cai parkolóban a regisztrációs jegy ellenében 
történik.

Az évad meccse jön – de ez már igaz volt a szezonnyitó, 
Cowbellsszel szembeni rangadóra is egy hónapja (1 pontos 
vereség a bajnoki címvédőtől). 

Most a jelenlegi tabellael-
ső érkezik a Miskolc Steelers 
otthonába az amerikaifut-
ball magyar bajnokságában. 

A HFL liga vasárnap déli 12 
órakor kezdődő összecsapá-
sán: Miskolc Steelers – Buda-
pest Wolves, a helyszín a fel-

sőzsolcai sportpálya. A derbit 
a DigiSport tévé élőben köz-
vetíti.

A borsodi Acélcsapatnak 
egy találkozója elmaradt, egy-
egy másikat pedig elveszített, 
illetve megnyert. Jelenleg jó 
eséllyel pályázik a rájátszás-

helyekre, tehát hogy ismét a 
HFL trónjára emelkedhessen, 
2016 után újfent. Ebben az 
aktuális akadályt a 2018-ban 
mindeddig veretlen fővárosi 
Farkasok jelenthetik. További 
információk: a miskolcisteel-
ers.hu weboldalon.

Virágosítsuk be a Szentpéteri kaput!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. pályázatot hirdet  
a vagyonkezelésében lévő önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági 
hasznosítású ingatlanok határozatlan, illetve határozott időre szóló 
bérbeadására. 

A teljes pályázati anyag a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. honlapján 
www.varosgazda.hu olvasható illetve letölthető, valamint személyesen 
ügyfélszolgálatán megtekinthető (3531 Miskolc, Győri kapu 48-50.).

A pályázat időtartama: 2018.05.07-től 2018.05.17-ig.

Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.

Hirdetés

Az Acélcsapat a Farkasok ellen
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Százhetven évvel ezelőtt 
alakult meg a nemzetőr-
ség, Kossuth Lajos in-
dítványára. A szervezet 
hagyományaira és a néhai 
kormányzóra emlékeztek 
nemrégiben Miskolcon, az 
Erzsébet téren.

A Hagyományőrző és Tör-
ténelmi Nemzetőr Országos 
Szövetség, a Miskolci Törté-
nelmi Nemzetőr Szövetség és 
a Nemzetőr Vitéz- és Lovag-
rend országos értekezletet tar-
tott Miskolcon. Előtte azonban 
koszorúzással ünnepelték meg 
a magyar nemzetőrök napját.

Stern László nemzetőr 
vezér őrnagy, a Nemzetőr Vi-
téz- és Lovagrend elnöke be-
szédében emlékeztetett: a 
nemzetőrség százhetven évvel 

ezelőtt alakult meg Kossuth 
Lajos indítványára. – Ünne-
pelnünk kell azt a kimagasló 
államférfit, aki hamar belátta, 
hogy a katonaság önmagában 
nem képes hatékonyan szem-
be szállni a hazánkat meg-
szállni kívánó erőkkel. 1848. 
március 16-án megkezdődött 
hát a nemzetőrség szervezése.

Később a nemzetőr alaku-
latokat fokozatosan beolvasz-
tották a honvédségbe. 1956. 
október 29-én Nagy Imre újra 
életre hívta, majd a forrada-
lom leverése után megszűnt a 
szervezet. A rendszerváltozás 
után alakulhatott ismét nem-
zetőrség. Célunk a történelmi 
örökség továbbadása, katonai 
sírok gondozása, tisztelgés a 
társadalmi ünnepeken – han-
goztatta Stern László. 

Szentmisével és koszorú-
zással emlékeztek nemré-
giben a katyńi vérengzés 
áldozataira Miskolcon, a 
minorita templomban. 

A tömeggyilkosság helyszíné-
ről elnevezett katyńi vérengzés 
az egyik legnagyobb tragédiát 
jelenti a lengyel nép történelmé-
ben. A szovjet belügyi egységek 
hadifogoly lengyel tisztek ezre-
it végezték itt ki 1940 tavaszán, 
példátlan kegyetlenséggel. Kal-
na Zsolt minorita tartomány-
főnök, plébános a miskolci em-

lékmisén az áldozatokról úgy 
fogalmazott: „nem tudták, mi-
ért, de meg kellett halniuk”. – 
Soha ne felejtsük el őket, emlé-
kezzünk rájuk, áldozatuk erősít 
bennünket. Erősít abban, hogy 
oda kell figyelni a másikra – 
nemcsak a másik emberre, ha-
nem a másik nemzetre is – han-
goztatta. 

Fekete Dénes, a Miskolci 
Lengyel Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke arról szólt, 
hogy Katyn kettős tragédiá-
vá vált a lengyelek történel-
mében. 1940 áprilisában több 
mint húszezer lengyel katona-
tisztet végeztek ki a szovjetek. 
Hetven év múlva, 2010-ben 
pedig lezuhant a Lengyel Köz-
társaság elnöki gépe, fedélzetén 
csaknem száz emberrel, szinte 
a teljes lengyel politikai elittel. 
– Erre a két tragédiára emlé-
keztet a minorita templom fa-
lán lévő emléktábla – hívta fel a 
figyelmet Fekete Dénes.

Az emlékmise után a részt-
vevők lerótták kegyeletüket 
az emléktáblánál. Miskolc 
önkormányzata nevében Kiss 
János alpolgármester helye-
zett el koszorút. 

Idén is megrendezték a Kelemen Didák emléknap immár 
hagyományossá vált programját Miskolcon.  Az ünnepségen 
jelen volt az egykori hittérítő, templom- és iskolaépítő mino-
rita rendfőnök posztulátora, azaz a boldoggá avatási eljárá-
sának a tisztviselője is.

A rendezvényen átadták a Ke-
lemen Didák-díjat is, amelyet 
ezúttal Konecsni Tamásnénak, 
a Ferences Világi Rend Szent 
Maximilán Kolbe Régió, Kele-
men Didák Közösség egykori 
miniszterének ítéltek oda. Saj-
nos már nem élhette meg a díj 
átadását, így Rózsavölgyi Károly, 
a rend jelenlegi minisztere vet-
te azt át. Mint mondta, Konecs-
ni Tamásné nagy szerepet vállalt 
Kelemen Didák boldoggá ava-
tásának segítésében, rendsze-
res imáival őrizte a tiszteletét. – 
Fontos nekünk Kelemen Didák 
boldoggá avatása, ő a mi emlé-
künk, amit táplálni kell, s tovább 
kell vinni – emelte ki. 

Várhelyi Krisztina, az Élte-
tő Lélek Alapítvány kurató-
riumi képviselője, a Kelemen 
Didák emléknap főszervező-
je érdeklődésünkre elmond-
ta: Kelemen Didák 1729-ben 
tette le Miskolcon a minorita 

templom alapkövét. Emellett 
iskolát, rendházat és kollégiu-
mot alapított. Munkássága, ha-
gyatéka felbecsülhetetlen ér-
ték Miskolc számára. Nagyon 
fontosnak érzik, hogy boldog-
gá avassák, hiszen ez óriási je-

lentőségű dolog lenne a város 
számára is.

Várhelyi Krisztina szerint, 
Kelemen Didák tisztelete há-
romszáz éve folyamatos és 
egyre erőteljesebb. – Ezt bizo-
nyítja, hogy most már emlék-
táblát koszorúzhatunk évről 
évre és utcát is elneveztek az 
egykori minorita rendfőnök-
ről. Halálának évfordulóján 
pedig nemcsak mi, miskolci-
ak emlékezünk munkásságá-
ra, hanem programok lesznek 
Nyírbátorban, ahol kolostort 
alapított 1720-ban. Bízunk 
benne, hogy a boldoggá avatási 
folyamat ezek hatására fel fog 
gyorsulni – tette hozzá. 

A katyńi vérengzés néven ismert tömeggyilkosságot a szovjet belügyi népbiztosság (NKVD) 
egységei követték el 1940 tavaszán, a Szovjetunió területén lévő hadifogolytáborokban rabosko-
dó lengyel tisztek és főtisztek ellen. Az áldozatok számát 22 és 23 ezer fő közé teszik. A lengyel 
parlament 2007-ben április 13-át a katyńi bűntény áldozatainak emléknapjává nyilvánította. 
1943-ban ezen a napon hozták nyilvánosságra a németek a szovjet tömeggyilkosság több nem-
zetközi tudós által is alátámasztott tényeit. 

A katyni áldozatokra emlékeztek 

Kelemen Didák emléknapSZÁZHETVEN ÉVES  
A NEMZETŐRSÉG

„Figyeljünk a másik  
emberre, a másik nemzetre”

„Ő a mi emlékünk,  
amit táplálni kell és továbbvinni” 

Május 6-án, 16.30 órai kez-
dettel, a Miskolc Televízió Hí-
vőSzó című műsorában a 
Martin-kertvárosi református 
templomból közvetítenek is-
tentiszteletet, felvételről. Igét 
hirdet: Börzsönyi Kornél refor-
mátus lelkész. Május hónap-

ban minden katolikus temp-
lomban a helyben meghirdetett 
időpontokban tartják a máju-
si ájtatosságot, a lorettói litáni-
át. Szombaton, 5-én, a minori-
ta templomban tartják a Fráter 
György Katolikus Gimnázium 
ballagását 10 órai kezdettel. A 

hámori plébániatemplom Szent 
Flórián búcsúját vasárnap, 6-án 
tartják. Az ünnepi szentmise 11 
órakor kezdődik. Jövő vasárnap, 
13-án, a fél 10 órai szentmise 
keretében tartják a gyermekek 
elsőáldozását a minorita temp-
lomban, a mindszenti temp-

lomban ugyanezen a napon, a 
fél 9 órai szentmisén. A kama-
rakórus-fesztivál keretében a 
mindszenti templomban pénte-
ken, 11-én 19.30 órai kezdettel, 
a minorita templomban 13-án, 
vasárnap 19 órai kezdettel ren-
deznek hangversenyt.

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK
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Stabil munkahely, biztos jövedelem
Béren kívüli juttatások
Tervezhető munkaidő beosztás
Fejlődési lehetőség, képzések
Változatos feladatok és kihívások

A MISKOLCHOLDING ZRT. állásajánlatai a VÁROSGAZDA NONPROFIT KFT-nél.

=	 Jogi	előadó-	jogtanácsos
=	 Parkgondozó
=	 Mezőgazdasági	vezető
=	 Kőműves
=	 Útépítő
=	 Fűnyíró-kaszás	
=	 Gépkocsivezető-gépkezelő
=	 Szakipari	koordinátor
=	 Villanyszerelő
=	 Gombavizsgáló
=	 Zoopedagógus
=	 Vízvezeték-szerelő
=	 Parkoló	ellenőr
=	 Karbantartó-műszerész
=	 Állategészségőr
=	 Fóliakertész
=	 Autószerelő

Továbbá	közfoglalkoztatotti	 
munkakörbe	is	várjuk	a	jelentkezéseket!

Bővebb információ: miskolcholding.hu/karrier
Jelentkezés: mhhrpalyazat@miskolcholding.hu
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Mozaik Miskolci Napló8
Hatan sérültek meg  
a buszbalesetben

Autóbusz és sze-
mélygépkocsi üt-
között össze ápri-
lis 28-án délután, 
a Hősök terénél. 
Janasóczki Atti-
la, a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei 
Rendőr-főkapitány-
ság sajtóreferense 
elmondta, hat em-
bert szállítottak kórházba a helyszínről. A sérültek közül hárman a 
buszon utaztak, hárman pedig a személyautóban. A baleset körül-
ményeit vizsgálják. 

Három nap alatt két autó gyulladt ki
Április 26-án a Sol-

tész Nagy Kálmán és a 
Petneházy Dávid utca 
sarkán gyulladt ki egy 
személyautó Miskol-
con, április 28-án pe-
dig a Stadion utcában. 
A Soltész Nagy Kálmán 
utcánál hamar sikerült 
eloltani a tüzet, a jár-

mű nem égett ki teljesen. A tűzoltók beavatkozásának idejére a ren-
dőrök biztosították a helyszínt, a balesetben senki nem sérült meg. 
Két nappal később előbb csak füstölt, majd nagyobb lánggal égni 
kezdett egy autó a Stadion utcában. A helyszínre érkező tűzoltók itt 
is hamar eloltották a tüzet, személyi sérülés nem történt. 

Nagy füstöt láttak  
a Selyemrétről 

Kétszer is jókora füstöt 
láthattak április 27-én reg-
gel a járókelők Miskolcon, a 

Selyemrétről. Először egy motorvonat gyulladt ki a Tiszai pályaud-
varon, a káreset elhárításához a megyeszékhely hivatásos tűzoltóit 
és a megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot riasztották. Az 
egységek kéziszerszámokkal bontották meg a mozdony padozatát, 
majd vízsugárral fojtották el a tüzet. Tűz ütött ki ugyanebben az idő-
pontban egy Vásárhelyi 
Pál utcai ipari területen 
is, a lángok itt egy több 
mint 120 négyzetméter 
alapterületű, faépítésű 
tárolóban csaptak fel. A 
tüzet a miskolci és a ka-
zincbarcikai hivatásos 
tűzoltók fékezték meg. 

Riadalom a Középszeren
Füst csapott ki május 2-án, korán reggel egy Középszer utcai ga-

rázsból. A tűzoltók tájékoztatása szerint egy motorkerékpár kapott 
lángra. Dojcsák Dávid, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztró-
favédelmi Igazgatóság szóvivője érdeklődésünkre elmondta, a lán-
gokat rövid idő alatt sikerült megfékezni, a kiérkező tűzoltóknak 
már csak a még izzó részeket kellett oltaniuk. A szóvivő tájékozta-
tása szerint a tűz nem terjedt át a helyiség többi részére, személyi 
sérülés nem történt. 

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

FORRÓ NYOMON Miskolc kultúrájából
4

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben néhány 
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 szerkesztőségünkbe (3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.) vagy 
az info@mikom.hu e-mail címre. A helyes megfejtéseket 
beküldők között könyvjutalmat sorsolunk ki.

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.

Apróhirdetés
Ingyenes számítógépes tanfolyam! 
Korhatár 65 év. A kezdő és haladó tanfo-
lyamainkat elvégzők 60 órás nyelvtan-
folyamot kapnak ajándékba. Az aján-
dék 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, 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.

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

Az akció érvényes: 2018. 05. 05-től 2018. 05. 11-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.

Hirdetés

Miskolc város köz-
igazgatási területén 

díszfák növény- 
védelmi permetezését  
végezzük 2018. 05. 09. 
és 2018. 05. 28. között. 

Az alábbi szerek  
felhasználásával:

Dimilin 25 WP,  
Runner 2 F,  

Topas 100 EC,  
Mospilan 20 SG,  

Decis Mega,  
Csöpmix, Vektafid A

Munkavégző:  
BOGÁRMÉRNÖKSÉG KFT.
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