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MEGALAKULT AZ ÚJ ORSZÁGGYŰLÉS

ISMÉT MINISZTERELNÖKKÉ VÁLASZTOTTÁK ORBÁN VIKTORT

Május 8-án megalakult az új Országgyűlés, meg-
választották a tisztségviselőket és döntöttek  
a bizottsági struktúráról is. Május 10-én újra  
miniszterelnökké választották Orbán Viktort,  
aki esküt tett, majd beszédet mondott. 
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„AKARATUKKAL ÉS TETTEIKKEL SEGÍTETTÉK,  
SEGÍTIK MISKOLC FEJLŐDÉSÉT”
Miskolc város közgyűlése 
1992-ben döntött úgy, hogy 
az évben egy kitüntetett napot 
szentel a város közösségének. 
A választás május 11-re esett. 
Arra a napra, amelyen a hiteles 
dokumentumok szerint 1909-
ben az akkori magyar király, 
I. Ferenc József aláírásával 
hitelesítette Miskolc címeres 
kiváltságlevelét.

– A város ünnepnapján azon-
ban nem az uralkodói kegyre 
emlékezünk, hanem a tevékeny 
és alkotó, tettre kész miskol-
ci polgárságra, aki évszázadok 
munkájának eredményeként 
vívta ki magának a királyi elis-
merést – emelte ki köszöntőjé-
ben Kriza Ákos polgármester, 
a Miskolci Nemze-
ti Színházban tartott 
ünnepségen. – Ezért 
e napnak a hagyomá-
nya méltó keretét adja 
annak, hogy elisme-
résünket fejezzük ki 
azok előtt, akik élen-
járó szakmai, közéle-
ti és sporttevékenysé-
gükkel példát adnak a 
város egész közösségé-
nek, s akik méltán já-
rultak, járulnak hozzá 
Miskolc hírnevének 
öregbítéséhez – tette 
hozzá.

– Külön is köszön-
töm őket, akik elis-
merésre méltó erőt képviselnek 
mindazokkal együtt, akik mun-
kájukkal hozzájárulnak váro-
sunk értékeinek gyarapításá-
hoz. Ők azok, akik akaratukkal 
és tetteikkel segítették és segítik 
Miskolc fejlődését és azt, hogy a 
város elérje kitűzött céljait. Azo-
kat a célokat, amelyek által olyan 
közösséggé válunk, amely figye-
lemre méltó tetteket visz véghez 
még az ország, a régió, sőt Euró-
pa számára is.

Tetteikben megmutatkozik a 
múlt tisztelete és ismerete, a je-
len építése. És e példaképeink 

azok, akik mindig bíztak mun-
kájuk során a nemzet és a város 
jövőjének jó csillagállásában. 
Miskolc ünnepnapjának alig 
két évtizedes hagyománya, vagy 
az alig egy évszázaddal ezelőtt 
készült miskolci kiváltságlevél 
olyan történelmi időszakot ölel 
fel, amely viszonylag könnyen 
átlátható. Az ezredévvel ezelőtti 
időszakban történtek azonban 
már nehezen megfogható mesz-
szeségben vannak tőlünk – fo-
galmazott Kriza Ákos.

Hozzátette: méltatlan lenne 
Miskolc város ünnepéhez, ha 
nem emlékeznénk meg telepü-
lésünk alapítóiról. A honfogla-
ló Bors vezér leszármazottairól, 
a városnak nevet adó Miskóc 
nemzetségről. – Ha a 11. század-

tól, a Miskóc nemzetség meg-
településétől évszázados lépé-
sekkel szeljük át a történelmi 
időszakokat, azt látjuk: fejlődé-
sek és megtorpanások, hol jó, 
hol rossz csillagállások kísérték 
a várost a maga útján. De polgá-
rai mindig bíztak abban, hogy 
tettel, cselekvéssel, erővel és aka-
rattal minden rossz egyszer jóra 
fordítható. A múlt példáiból, s 
hibáiból tanulva a miskolci pol-
gárok újra és újra felismerték: a 
jövőt nem siránkozással lehet 
meghódítani, hanem becsületes 
munkával.

Miskolc 2010 óta hatalmasat 
lépett előre. Olyan változások 
történtek a városban, amelyek új 
szemléletet hoztak. Megerősö-
dött a miskolciak öntudata. Egy-
re többen ébrednek rá mindarra 
a csodára, amit a város kínál az 
itt élőknek. Városunk képes volt 
kilépni abból az apátiából, ami a 
rendszerváltást követő évtizede-
ket jellemezte. Ma már nem az 
elszegényedés és az elvándorlás 
a jellemző, hanem a gyarapodás 
és a letelepedés – emelte ki Mis-
kolc polgármestere.

Kriza Ákos úgy fogalmazott: 
nyolc év szorgos, kitartó mun-
kájának köszönhetően Miskolc 
ma a legintenzívebben fejlődő 
magyar városok sorába lépett. 
Erős, megbízható partnerévé 

vált az itt élőknek és a gazda-
sági élet szereplőinek. – Kitartó 
munkával elértük, hogy a mis-
kolciak újra büszkék lehetnek 
városukra. És e büszkeség alap-
ja, a biztonság is beköltözött 
mindennnapjainkba. A jövőbe 
vetett hit mindig képes össze-
kötni egymással a város jobbí-
tásáért tenni akaró polgárokat. 
S e téren mindig azt vallottam, 
hogy a városért tenni akarás-
ban soha ne azt nézzük, hogy 
mi az, ami szétválaszt bennün-
ket, hanem azt keressük, ami 
összeköt.

Miskolc város ünnepnap-
ján különösen ez a feladatunk. 
Akik ma bármilyen kitüntetést 
átvesznek a maguk vagy in-
tézményük nevében biztosak 
lehetnek abban, hogy ők azok 
közé tartoznak, akik a város 
életében a kötőanyagot jelen-
tik. Munkájuk és személyük 
igazolása annak, hogy tenni, 

alkotni, dolgozni 
egy város közössé-
géért jó, felemelő, 
és nemes feladata az 
embernek. De fele-
lősség is a jövő nem-
zedéke felé. Adjuk, 
hát át az utánunk 
következő nemze-
déknek a városunk 
iránt érzett szerete-
tünket, tenni akará-
sunkat, hogy majd 
az ő utódaik is büsz-
keséggel és tisztelet-
tel emlékezzenek 
miránk, a most itt 
élőkre – hangoztat-
ta a polgármester, 

aki egy Tamási Árontól szár-
mazó gondolattal zárta beszé-
dét: „A madárnak szárnya van 
és szabadsága, az embernek 
egyetlen szülőföldje és sok kö-
telessége”.

Ugyanez igaz városunk kö-
zösségére is: nem csak szabad-
ságunk színtere Miskolc, hanem 
kötelességeink terepe is. Miskolc 
az otthonunk, és mi ekként is 
bántunk vele, a jövőben ekként 
fogunk bánni szeretett váro-
sunkkal – hangsúlyozta Kriza 
Ákos, majd a városi elismerések 
átadása következett.
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A kitüntetettek: 

Idén Veréb György edző és Demjén Ferenc előadóművész részesült dísz-
polgári elismerésben

A belvárosban látványos felvonulással, színes ren-
dezvényekkel várták az érdeklődőket



Demeter Ervin megyei kor-
mánymegbízott május 7-én 
mutatta be azt a kiadványt, 
amely a B.-A.-Z. Megyei Kor-
mányhivatal 2016-os és 2017-
es évét ismerteti. Ennek a 
napnak az estéjén állami tiszt-
viselőket részesített elismerés-
ben a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatal, a 
miskolci színházban tartott 
ünnepségen.

Demeter Ervin a napokban 
interjút adott a Miskolc Tele-
víziónak, amelyben kiemelte: 
rendkívül jó közösség alakult 
ki a hét év alatt, amióta a Kor-
mányhivatal létezik, ez pedig 
elégedett ügyfeleket is jelent. Je-
lenleg már 23, úgynevezett má-

sodik generációs kormányab-
lak működik a megyében, több 
mint 1500 féle ügyet lehet ben-
nük intézni. Az ügyfelek hamar 
megszokták a gördülékenysé-
get, elenyésző számú panasz ér-
kezett be. A tavalyi évben több 
mint kétmillió ügyet intéztek 
el, a személyi igazolványtól, a 
forgalmi engedélytől kezdve, a 
nyugdíjba vonuláson át a táp-
pénzig és még számos egyéb 
eseményig. A 23 kormányablak 
a 16 járási székhelyen műkö-
dik, Miskolcon négy található. 

– Ha úgy tetszik, nálunk 
„eredménykötelem” van, tehát 
itt meg kell oldani, el kell in-
tézni az ügyeket. Az ügyfelek 
ezt látják, tapasztalják és ér-
telemszerűen pozitív a fogad-

tatása – hangsúlyozta a kor-
mánymegbízott, hozzátéve: 
a kormányablakokba főként 
új, fiatal ügyintézők kerültek. 
Olyanok, akik előtte nem dol-
goztak ezen a területen. Tehát 
nem a régiből „toldoztak-fol-
doztak”, hanem egy új, fiatalos, 
friss szemléletet kezdtek és ezt 
tartják azóta is. 

– Felépítettünk egy közössé-
get, szinte minden évben van 
valamilyen jótékonysági ese-
mény, ami összekovácsolta a 
dolgozókat. Az egyszerűsített 
honosítást segítve ellátogat-
tunk Erdélybe. Az ott a beadott 
kettős állampolgári kérelme-
ket hazahoztuk és augusztus 
20-án, Abaújszántón közel 300 
ember tehette le az állampol-
gársági esküt. Gyűjtöttünk a 
csíksomlyói árvaháznak és 
mögöttünk van két sikeres bor-
árverés, amelyekből több mint 
2 millió forintot tudtunk helyi 
közösségek, rászorultak javára 
fordítani. 

Minden évben tartunk sport-
napot – amit most továbbfej-
lesztettünk családi nappá – 
évente elismeréseket adunk át. 
Tehát számos olyan rendezvé-
nyünk, eseményünk van, amely 
formálja a kormányhivatalban 
dolgozók közösségét – több 

mint 2600 embert.  Ez pedig 
visszahat az ügyfelekre is, hi-
szen másképp végzi az a mun-
káját, aki jól érzi magát a mun-
kahelyén, mint az, aki rosszul 
– sorolta Demeter Ervin. 

Elmondása szerint a mun-
kakörülmények javításáért is 
nagyon sokat tettek, óriási fej-
lesztéseket hajtottak végre az 
elmúlt időszakban. Igyekeztek 
maximálisan kihasználni az 

uniós és a kormányzati támo-
gatásokban rejlő lehetőségeket. 
– Idén lettünk kész a mezőkö-
vesdi közigazgatási központ-
tal. Közel kétmilliárdos beru-
házással egy új komplexumot 
hoztunk létre, ahol nemcsak a 
kormányhivatal, hanem az adó-
hivatal, a posta, állami szolgál-
tatók is jelen vannak, elérhetők. 

A következő ilyen nagy ter-
vünk, hogy a Miskolci Járási Hi-

vatal egy helyre tudjon integrá-
lódni, erre pedig a Mindszent tér 
tűnik a legalkalmasabbnak. Ott 
most két irodánk van, mind-
kettőt felújítottuk, energiataka-
rékossági és külső megjelenés 
szempontjából is. A harmadik 
épületet, az ITC Székházat egy 
XXI. századi irodaházzá szeret-
nénk alakítani és akkor a teljes 
Miskolci Járási Hivatalt el tud-
juk itt helyezni. Már csak a kor-
mány döntésére várunk, előttük 
vannak a tervek. Valószínű-
nek tartom, hogy a következő 
évi költségvetés készítésével egy 
ütemben vizsgálják majd ezt a 
kérdést, hiszen nem kevés pénz-
ről van szó – fogalmazott a kor-
mánymegbízott. 

Mint mondta, a fejlesztés 
nem csupán az ITC Székházat 
érintené, megújulna az ottani 
közösségi tér is.

Demeter Ervin: 
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„A JÓ KORMÁNYHIVATALI KÖZÖSSÉG  
ELÉGEDETT ÜGYFELEKET IS JELENT”

Kormánymegbízotti elismerésben részesült: Andrikné Po-
lónyi Ildikó, Baffi Zsuzsa, Bereczki Mihályné, Boncsér Sán-
dorné, Budai Gyöngyi, Chlebovics Gábor Józsefné, Cservákné 
Barnóczki Melinda, Jancsó-Bak Anikó, Jónásné Ánosy Tün-
de, Kardos Enikő, Kerékgyártó László, Kovácsné Nagybányai 
Krisztina, Kulcsár Károlyné, Lukács Lászlóné, Previtzerné 
Juhász Judit, Rák Józsefné, Ruszkainé Orosz Emma Erzsébet, 
Sipos Gábor Nándorné, Szabó Rita, Veréb Zoltánné, Zsebedi-
csné Klusóczki Edit, Berecz István. Az év állami tisztviselője: 
Pásztorné Vámos Anita.

Új helyre költözik négy háziorvosi rendelő Diósgyőrben
Új helyre, az Első u. 10. szám 
alá költözik május 14-től 
négy miskolci háziorvosi kör-
zet rendelője Diósgyőrben. 

A költözés a 68. számú (há-
ziorvos: Dr. Örkényi Doroty-
tya), a 69. számú (háziorvos: 
Dr. Csongrádi Csaba) a 70. 
számú (háziorvos: Dr. Csat-
lóczki István) valamint a 83. 
számú (háziorvos: Dr. Khalid 
Bushra Julianna Ildikó) körze-
teket érinti. 

A négy háziorvosi körzet 
rendelői eddig a Diósgyőri 
Rendelőintézet épületében 
működnek, ahová 2008-ban, 
az Első utca 1. szám alatti 
épületből költöztették őket. 
Mind a lakosság, mind a há-
ziorvosok folyamatosan kez-
deményezték, hogy ebből a 
korszerűtlen, magas fenntar-
tási költségű ingatlanból más-

hová kerüljenek a rendelések.  
Az önkormányzat megvizs-
gálta a lehetőségeket, ennek 
eredményeként lehetőség nyílt 
arra, hogy egy modern, jó inf-
rastrukturális adottságokkal 
rendelkező épületbe, az Első 
utca 10. szám alá helyezzék át 
a rendeléseket. Itt a betegek 
sokkal korszerűbb, barátsá-
gosabb környezetben vehetik 
igénybe a háziorvosi ellátást. 

Papp Csaba, a Miskolci 
Egészségfejlesztési Intézet fő-
igazgatója érdeklődésünkre 
úgy nyilatkozott: 2008-ban, 
amikor ez a négy 
háziorvos el lett 
költöztetve a kör-
zetéből, távolabb 
került a betege-
itől is. – Polgár-
mester úr hatha-
tós segítségével 
egy nagyon szép 

és példaértékű összefogásnak 
köszönhetően sikerült felújíta-
ni az épületet az Első utcában, 
ahová most visszaköltözhet a 
négy háziorvos. A Polgármes-
teri Hivatal közel kétmillió 
forintot költött a felújításra, 
amihez vállalkozók és civilek 
is hozzájárultak. Miskolc egy 
gondoskodó város: nagyon 
sok rendelőt újítottunk már fel 
és úgy néz ki, hogy a közeljö-
vőben valamennyi háziorvosi 
rendelőnket sikerül felújíta-
ni. Nagyon fontosnak érezzük 
ezt, hiszen a rendelő a találko-

zóhely az orvo-
sok és a betegek 
között. Biztosí-
tani kell a meg-
felelő komfortot, 
körülményeket, 
megközelíthető-
séget – emelte ki 
Papp Csaba.

Csatlóczki István, az egyik 
érintett háziorvos elmond-
ta, nagyon boldog, hogy vég-
re visszakerülnek a körzetük 
„közepébe”. – Régebben is itt 
rendeltünk, az Első utca 4. 
szám alatt, aztán elég mesz-
sze kerültünk, amikor kiköl-
töztettek minket a Vasgyári 
Szakrendelőbe. Örülünk, hogy 
meghallgatásra talált a kéré-
sünk, és visszakerülhettünk a 
körzetünkbe. A betegek is na-
gyon örülnek, hogy visszajö-
hettünk ide – nyilatkozta. Ha-
sonlóan vélekedett egy másik 
érintett háziorvos, Csongrádi 

Csaba is. – Örülünk az új ren-
delőnek, közelebb kerültünk 
a betegeinkhez, akik számá-
ra jobban megközelíthető ez 

a rendelő. Hétfőn indul a ren-
delés az új épületben, mely ko-
rábban a Védőnői Szolgálatnak 
adott otthont – hangoztatta.

Dr. Csatlóczki István

Dr. Csongrádi Csaba



Május 17-19-én hetedik al-
kalommal várják a fesztivá-
lozókat az Avas pincéiben, 
lankás pincesorain és a kilá-
tó melletti ligetben, a Gaszt-
roplaccon.

Szerdán délután, a rendez-
vény sajtótájékoztatóján Kriza 
Ákos polgármester elmondta, 
hamarosan újra megélénkülnek 
a történelmi Avason a kis utcák 
és a pincék. – Miskolc olyan 
unikális értékekkel bír a termé-
szeti környezetét tekintve, ame-
lyek a rendezvények szempont-
jából is a lehetőségek tárházát 
jelentik. Kriza Ákos kiemelte, a 
borangolás a gasztrokulturális 
rendezvények között is külön-

leges helyet foglal el, Vannak, 
akik az ország más részeiből 
vagy külföldről csupán erre az 
egy rendezvényre látogatnak el 
hozzánk. Amikor pedig megér-
keznek ide, láthatják, Miskolc 

egy olyan város, ahol több na-
pot is érdemes eltölteni. 

Miskolc polgármestere az 
elkövetkező időszak fejleszté-
seiről is szólt. - Csaknem négy 
és félmilliárd forintot fogunk 
elkölteni a főtér, a történelmi 
Avas, az Avastető és a kilátó 
rekonstrukciójára, lehet, hogy 
még ebben az évben elindul a 
kivitelezés – hangoztatta. 

Gyurcsik András, a Miskolczi 
Borbarátok Társasága Egyesület 

elnökségi tagja úgy fogalmazott, 
a borangolás „túl van a gyer-
mekkoron”. – Egy kiválóan szer-
vezett programról beszélhetünk, 
amely országos hírnévre kezd 
szert tenni. A helyszínek közé 
bevontuk az Avasi kilátót, emel-
lett természetesen meglesznek 
a klasszikus pincelátogatások 
– jönnek borászok Sopronból, 
Egerből és a Balatonról – sorolta 
az elnök.

Az érdeklődők több mint 
negyven helyszínen, hatvan 
borászat, húsz gasztropont, hat 
nagykoncert, harminc utcaze-
nész és hetven program közül 
választhatnak.  A VII. Avasi 
Borangolás ezúttal több kísé-
rő rendezvénnyel is színesedik. 
A Termelői napot a Techni-
ka Házánál találják majd meg 
a vásárlók, ez egyben az egyik 
kiinduló pontja is a fesztivál-
nak. A Civil Nap, ami a helyi 
civil szervezetek bemutatkozá-
si lehetősége, az Erzsébet téren 
várja az érdeklődőket. 

A fesztivál helyet ad irodal-
mi estnek és színházi előadás-
nak is a Grund Pinceszínház 
jóvoltából. Nagy érdeklődés 
előzi meg Csernus Imre és 
Aranyosi Péter pódiumbeszél-
getését, akik könnyed stílusban 

osztják meg a hedonizmusról, 
borról, kávéról formált véle-
ményüket.

A borangolás első napján, 
csütörtökön egy különleges 
akusztikus koncert, a népda-
lokat mai stílusirányzatokban 
feldolgozó Kiss Kata Zenekar 

előadása lesz hallható az ava-
si református templomban. 
A  Palóczy emlékműnél  Avasi 
Bor est, a Bortanyán pedig 
bükki borok bemutatója lesz. 
A református templom másik 
különleges eseménye Janicsák 
Veca péntek esti koncertje.

Az Avasi kilátó melletti li-
getben a street food különle-
gességeket nyolc beguruló bü-
fékocsi biztosítja a Food Truck 
Konvoj jóvoltából. A finom 
falatok mellett természetesen 
széles bor- és pálinkakínálat 
és a Zip’s sörkülönlegességei is 
várják a piknikezni vágyókat, 
este pedig beindulnak a nagy-
koncertek. A pénteki sztárfel-
lépő a Margaret Island, szom-
baton pedig a Compact Disco 
és a Quimby.

Az Avasi Borangolás a feszti-
válpohár megvásárlása mellett 
továbbra is ingyenesen láto-
gatható, de az avasi református 
templomban és az avasi kilátó-
nál tartandó koncerteket belé-
pőjeggyel vagy bérlettel tekint-
hetik meg a látogatók. 

Különleges látványossággal, 
negyven méter széles, húsz 
méter magas molinóval ké-
szültek a szurkolók a múlt 
szombati stadionavatóra. 
Mint megtudtuk, két hétig 
mintegy ötven ember dol-
gozott az elkészítésén, napi 
tíz-tizenegy órában.

Szalatnay Gábor vezérszur-
koló elmondása szerint, a régi 
stadionban is volt hasonló ko-
reográfia, de a létesítmény jel-
lege nem tette lehetővé az effé-

le nagy volumenű látványt. 
– Mindenki tudja, hogy Mis-
kolcon rengeteg szurkoló van, 
mi is úgy védjük a stadiont, 
mint a lovag a várat. Nem kér-
dés, hogy kitartunk a csapat 
mellett, hiszen mindig is ezt 
tettük, nem ez az első mély-
pontunk. Diósgyőrben még 

nem készültek szurkolók ilyen 
grandiózus koreográfiával, va-
lószínűleg Magyarországon is 
a legnagyobbak között volt. A 
molinó elkészítésében, a szer-

vezett szurkolói csoportok mel-
lett, a városháza is sokat segített 
– hangoztatta a vezérszurkoló. 

Bajusz Gábor tervező grafi-
kus arról szólt, hogy a készü-
lődés a szurkolók részéről 
már múlt évben elkezdődött. 
Nagyon sok helyről kaptak 
biztatást, támogatást, a vá-

rosháza az elsők között állt a 
kezdeményezés mögé. Támo-
gatta az eszközbeszerzést és 
a molinó varratását, vállalta 
az esetleges további támoga-

tók felkutatását.  Négy hónap 
volt a koreográfia megterve-
zése, rengeteg ötlet felvető-
dött, mire kialakult a végle-
ges terv. Maga a kivitelezés két 
hétig tartott, ekkor ötven em-
ber dolgozott a molinón napi 
tíz-tizenegy órában. Pontosan 
az ultraszektor mérete, a teljes 
B Közepet lefedte. Csaknem 
tízezer kartont is kiosztottak, 
hogy teljesebb legyen a lát-
vány.

– Amikor 1910-ben meg-
alakult a Diósgyőr-Vasgyári 
Testgyakorlók Köre, Vanger 
Vilmosék egyik legfontosabb 

célja az volt, hogy közössé-
get teremtsenek. Ez a cél vál-
tozatlan most is, mi, Diós-
győr-szurkolók a mai napig 
egy fantasztikus közösséget 

alkotunk. Remek példa erre a 
megvalósult élőkép is, mely-
nek elkészítése tovább erősí-
tette az összetartozásunkat – 
nyilatkozta Bajusz Gábor. 

VII. AVASI BORANGOLÁS

Borok, gasztronómiai különlegességek, 
hazai sztárfellépők 

Rekord nagyságú molinó a stadionavatón

Közélet Miskolci Napló4
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A DVTK-Mezőkövesd stadi-
onnyitó mérkőzésen sokáig 
nem esett gól, noha mindkét 
csapatnak adódtak helyzetei. 
Az első félidőt követő szü-
netben egy lánykérésre is sor 
került a stadion gyepén.

A 88. percben a diósgyőri 
védők kicsit elaludtak, Stefan 
Dražić kitűnő labdát kapott a 
16-os előterében, tolt egyet raj-
ta, majd Antal mellett a diós-

győri kapu jobb alsó sarkába 
passzolt (0-1). A hátralévő né-
hány percben már nem válto-
zott az eredmény, a DVTK-nak 
nem sikerült győzelemmel ün-
nepelnie az új stadion átadását.

– Jól kezdtük a mérkőzést, az 
első félidőben két tiszta hely-
zetünk adódott, amit értékesí-
teni kellett volna ilyen nyomás 
alatt. A második játékrész ele-
jén egyenlő erők küzdöttek, az 
utolsó húsz percben viszont a 

Mezőkövesd játéka veszélye-
sebbé vált – értékelt a mérkő-
zés után Fernando Fernandez, 
a DVTK vezetőedzője. – Ek-
kor a játékosok máe nem tud-
ták kezelni a kialakult helyzetet. 
Mindig győzelemre játszunk, a 
jelenlegi helyzetünkben nem 
is tehetünk másként, ezért volt 
ennyi támadó szellemű játé-
kos a pályán. Az viszont tény, 
hogy másodszor is gólképtele-
nek maradtunk, ezért elsősor-

ban a gólszerzés területén kell 
fejlődnünk – tette hozzá a ve-
zetőedző.

– Csak jókat mondhatok a 
szurkolókról, megtöltötték a 
stadiont, ebben a helyzetben 
nagyon nagy szükségünk van 
rájuk hétről hétre. Megértem, 
hogy idegesek, mert nem 
győztünk, nekik is fontos lett 
volna a siker. Szerettem vol-
na látni a játékosok szemében 
a tüzet, a szenvedélyt, töb-

bet várok tőlük. 
Tény, hogy meg 
kell tanulniuk 
kezelni az ilyen 
helyzeteket. Ez 
a keret áll a ren-
del kez ésem re , 
négy mérkő-
zés maradt, elő-
re kell néznünk, 
hogy elérjük cél-
jainkat – zárta 
szavait az edző.

Az ünnepség elején ellepték a pályát a piros-fehérbe öltö-
zött kis focisták, a dobosok, zászlókkal táncoló fiatalok és 
a csinos pom-pom lányok. A műsorban a későbbiekben fel-
lépett a Bíborszél zenekar, Czelláth Panna, s volt Halftime 
show is. Fürjes Balázs kiemelt beruházásokért felelős kor-
mánybiztos Magyarország kormánya nevében köszöntötte 
az idén 108 esztendős, sok nagy csatát megélt DVTK-t. 

– Ahogy a diósgyőri szur-
koló mondja: együtt vagyunk, 
győzni fogunk! A miskolciak 
az új stadionnal máris nyer-
tek! A DVTK újonnan felépült 
otthona, egy igazi 21. századi 
eseményközpont. A DVTK, 

Diósgyőr és Miskolc megér-
demli az új létesítményt.  Ma-
gyarországon a DVTK-nak 
van a legnagyobb és legerő-
teljesebb szurkolói tábora, 
akikről mindenki tudja, hogy 
szenvedélyesek, hűségesek és 

kemények, mint az acél. Mis-
kolc sportoló és sportszerető 
város, olimpiai bajnokok, iga-
zi legendák és a jövő remény-

ségeinek városa – hangoztatta 
a kormánybiztos. 

Kriza Ákos polgármester 
úgy fogalmazott, a 21. századi 

aréna a várost szimbolizálja, 
amelynek minden adottsága 
megvan ahhoz, hogy nagy tet-
teket vigyen véghez. – Éveken 
át küzdöttünk azért, hogy egy 
teljes sportbirodalmat épít-
hessünk fel a város szívében, 
a sport igazi szentélyét. Mis-
kolcon lehet nagyot álmodni, 

de az álmok igazán csak akkor 
érnek valamit, ha megvalósul-
nak. Az új diósgyőri stadion 
egy ilyen megvalósult álom – 
húzta alá Kriza Ákos. A beszé-
deket követően Kriza Ákos és 
Fürjes Balázs átadták a stadi-
on kulcsait a DVTK két legfi-
atalabb játékosának. 

Ünnepséggel, bajnoki mérkőzéssel nyitotta meg kapuit az új diósgyőri stadion! 

Pazar látvány, tömött lelátók előtt adták át 
múlt szombaton a DVTK új stadionját 

Fernando: „Csak jókat mondhatok a szurkolókról”
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Stabil munkahely, biztos jövedelem
Béren kívüli juttatások
Tervezhető munkaidő beosztás
Fejlődési lehetőség, képzések
Változatos feladatok és kihívások
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A választás végeredménye 
világos, egyértelmű, jogilag 
megkérdőjelezhetetlen, az 
új Országgyűlés és a leendő 
kormány legitimációja min-
den vitán felül áll – jelentette 
ki Áder János köztársasági 
elnök május 8-án, a parla-
ment alakuló ülésén, ahol 
Orbán Viktort javasolta mi-
niszterelnöknek. 

Az alaku-
ló ülést veze-
tő Turi-Kovács 
Béla korelnök 
a felvezető-
jében arról 
beszélt, ápri-
lis 8-án sza-
bad, tiszta 
országg yűlési 
választást tar-
tottak, ame-
lyen az ország 
h a t á r o z o t t 
döntést ho-
zott. – Vesztesnek lenni egy 
választáson nehéz helyzet, 
különösen, amikor azt meg-
alapozatlan várakozások elő-
zik meg. Ilyenkor vannak, 
akik megpróbálnak elégtételt 
venni – folytatta. Szerinte azt 
már nem lehet megérteni, ha 
a vesztesek külföldi hatalmak-

hoz igyekeznek fellebbezni, 
petíciót benyújtani, feljelenté-
seket tenni.

A házelnöknek újraválasz-
tott Kövér László a székfoglaló 
beszédében kiszámíthatóságot 
ígért. – Kiszámítható vagyok 
és maradok azon meggyőző-
désemben, hogy Magyarország 

felemelkedé-
sének egyet-
len útja a szu-
verén magyar 
n é p a k a r a t -
ban gyökerező 
parlamentáris 
d e m o k r á c i a 
keretei között 
van, hazánk-
ban a politi-
kai hatalom 

egyetlen legitim forrása a ma-
gyar választópolgárok közössé-
ge – mondta. Az alakuló ülésen 
döntés született arról, hogy to-
vábbra is 15 állandó bizottság 
működik, ebből 10-nek a kor-
mánypártok, 5-nek az ellen-
zék adja az elnökét. Összesen 7 
párt – a Fidesz, a KDNP, a Job-

bik az MSZP, a DK, az LMP és a 
Párbeszéd – alakított frakciót a 
parlamentben.

Május 10-én 134 igen és 28 
nem szavazattal újra minisz-
terelnökké választották Orbán 
Viktort, aki esküt tett, majd 
beszédet mondott a Parla-
mentben, köszönetet mondva 
mindenkinek, aki részt vett a 
választáson, bármely jelölt-
re szavazott is. Külön megkö-
szönte azoknak, akik a polgári, 
nemzeti és keresztény erőket 
támogatták, illetve őt, személy 
szerint. Mint fogalmazott, ne-
kik sajátos felelősséggel tarto-
zik, amit teljesíteni is fog, de 
ezt összhangba hozza másik 
kötelességével, hogy az egész 
nemzetet szolgálja.

Újabb hét évig szólhat az 
ország egyedülálló temati-
kus egészség rádiója. Mos-
tantól azonban már nem 
csak Miskolcot, hanem 
egész Borsod megyét lefedő 
frekvencián hallgathatjuk a 
Csillagpont Rádiót. 

Hétfőn, sajtótájékoztatón 
jelentették be a B.-A.-Z. Me-
gyei Kórházban, hogy újabb 
hét évre szóló médiaszolgál-
tatási jogosultságot kapott 
a Csillagpont Rádió, mely 
mostantól a 103 MHz-es 
frekvencián érhető el az ed-
digi, 94 MHz helyett.

Mátyás Lajos, a rádió 
igazgatója, a „Borsod-Aba-
új-Zemplén Megye Betegei-
ért” Alapítvány kuratóriumi 
elnöke köszöntőjében úgy 
fogalmazott: a folyamatos 
visszajelzések is megerősítet-

ték, hogy terjeszkedniük kell. 
– 2010 és 2017 között kiskö-
zösségi rádióként működ-
tünk a kórházban, fejleszté-
sek azonban ekkor is voltak, 
mind technikailag, mind 
pedig a műsortematikában. 
Éppen ezért nagy öröm szá-
munkra, hogy mostantól már 
nagyközösségi rádió lehe-
tünk és Borsod megye egész 
területére elérünk – hangoz-
tatta a Mátyás Lajos.

– Túlzás nélkül állíthat-
juk, hogy a Csillagpont Rá-
dió hiánypótló a magyar mé-
dia-palettán – ezt már Csöbör 
Katalin országgyűlési kép-
viselő mondta. Mint fogal-
mazott, hosszú út áll a rádió 
munkatársai mögött és előtt, 
de a kitartó munka eredmé-
nye most megmutatkozott. 
Újabb hét évig sugározhatják 
az egészséges életmódra vo-

natkozó tanácsaikat a 103-as 
frekvencián.

Németh Csaba, a rádió 
főszerkesztője kérdésünkre el-
mondta, több intézménnyel is 
szoros együttműködésben áll-
nak, így a Miskolci Egyetem 
és a Ferenczi Sándor Egész-
ségügyi Szakgimnázium szak-
értői is rendszeres vendégei a 
rádióműsoroknak. A sportma-
gazin műsorban nem csupán a 
fociról, hanem más sportágak-
ról is szó lesz, a „Csak a Diós-
győr!” című műsor Martini 
Emil irányításával jön létre.

A rádió zenei koncepcióját 
is gondosan válogatják össze, 
előnyben részesítve a hazai 
előadókat. Online felületen 
is elérhető lesz a rádió, ahogy 
eddig is, a közösségi média 
oldalaik (Facebook, Youtu-
be) pedig folyamatosan fris-
sülnek. 

Cirkuszi kavalkád, csalá-
di programok, ízelítő az új 
évadból – idén is hatalmas 
volt az érdeklődés múlt va-
sárnap, a Miskolci Nemzeti 
Színház évadhirdető szabad-
téri rendezvényén. A teátrum 
16 új bemutatóval készül a 
2018-2019-es évadban. Ope-
ra, balett, musical, operett, 
klasszikus és kortárs színda-
rabok várják a közönséget.

Az új évad különlegessége, 
hogy három olyan kortárs ma-
gyar színdarab is bemutatásra 
kerül a Játékszínben, amely ki-
fejezetten a Miskolci Nemzeti 
Színház számára készül. Wil-
liam Shakespeare Lear király 
című műve alapján Enyedi Il-
dikó készít átiratot, amit Keszég 
László állít majd színpadra. Is-
mét közös produkcióra készül 
a k2 színház és a miskolci teát-
rum: az Eklektikon 2048 Ben-
kó Bence és Fábián Péter író és 
rendezőpáros munkája, amely 
az Elza trilógia befejező része 
lesz. Mikó Csaba író, dramaturg 
pedig Agavé címen kifejezetten 
miskolci, a miskolciaknak szó-
ló színművön dolgozik, amelyet 
Béres Attila rendezésében láthat 
majd a közönség. A Nagyszín-
házban a Cirkuszhercegnővel 
nyílik az évad szeptemberben, 
amelyet júliusban már láthat a 
közönség a Margitszigeti Sza-

badtéri Színpadon Dobó Enikő, 
Eperjesi Erika, Szőcs Artur és 
Miller Zoltán főszereplésével, 
Szabó Máté rendezésében. An-
ton Pavlovics Csehov egyik leg-
ismertebb drámája, a Három 
nővér is színpadra kerül jövő-
re, de Edmond Rostand Cyra-
no című színműve, Erkel Ferenc 
operája, a Hunyadi László, és az 
Oscar-díjas amerikai musical, a 
Hello, Dolly is várja a közönsé-
get a Nagyszínházban. 

A Kamaraszínházban idén 
is készül gyerekelőadás, ezút-
tal Békés Pál-Várkonyi Mátyás 
Félőlény című zenés mesejáté-
ka várja a kicsiket. Kosztolányi 
Dezső regényét, az Édes Annát 
Rusznyák Gábor rendezi és ké-
szít színpadi átiratot a műhöz. 
Brecht zenés példázata, a Jó em-
bert keresünk!, David Eldridge 
Ünnep című színműve és Willi-
am Shakespeare vígjátéka, a Ve-
lencei Kalmár is színesíti még 

a palettát. A Miskolci Balett két 
bemutatóval készül jövőre: a Ca-
sablanca hatalmas sikere után 
ismét egy jól ismert film eleve-
nedik meg táncelőadásban, ez-
úttal a Truman Capote kisregé-
nye alapján született Oscar-díjas 
alkotás, az Álom luxuskivitel-
ben. Második bemutatójukban 
Shakespeare legforrongóbb ko-
médiája, a Szentivánéji álom ke-
rül színre. Számos elismert ren-
dező érkezik Miskolcra a jövőre: 
újra itt rendez a Jászai Mari-dí-
jas Mohácsi János, Harangi Má-
ria állítja színpadra a gyerme-
kelőadást, és a Harangozó-díjas, 
Érdemes művész Barta Dóra is 
jegyez egy előadást a követke-
ző évadban. Tantermi előadás 
is készül a középiskolás korosz-
tálynak: Pályaválasztás címmel 
a jövőről, félelmekről, elvárások-
ról, álmokról beszélhetnek a diá-
kok a színház segítségével Szőcs 
Artur rendezésében.

Az MVK Miskolc Városi 
Közlekedési Zrt. 2018-ban 
két témában is közleke-
désbiztonsági kampányt 
indít. 

Május elejétől együttmű-
ködő partnerként arra hívja 
fel a figyelmet, hogy kerék-
párosok előzése során 1,5 
méteres biztonságos oldaltá-
volságot célszerű tartani. A 
TÁVOLSÁG – tartós barát-
ság című közlekedésbizton-
sági kampány a megyei bal-
esetmegelőzési bizottság és a 
Kerékpáros Miskolc Egyesü-
let szervezésében indul. Cél-
ja, hogy felhívja a figyelmet 
arra, hogyan tudjuk biztosí-
tani előzés közben a kerék-
páros biztonságát. Az MVK 
Zrt. a kampány keretében tíz 
CNG autóbusz hátulján lát-

ványos plakáttal hívja fel az 
autósok figyelmét arra, hogy 
tartsanak biztonságos oldal-
távolságot, ha kerékpároso-
kat előznek.

Az év második felében az 
MVK saját szervezésben a 
villamosbalesetek megelő-
zése érdekében indít akciót. 
Arra hívja majd fel az autó-
sok figyelmét, hogy alapo-
san tájékozódjanak, mielőtt 
a villamospályát keresztező 
átkelőhelyeket igénybe ve-
szik. Az akció keretében a 
villamospálya mellé figye-
lemfelhívó plakátok, illetve 
a három legkritikusabb ke-
reszteződésbe (Andrássy u. 
– Testvériség u., Győri kapu 
– Kőporos u., illetve a Baj-
csy-Zs. u. – Katalin u.) a ter-
vek szerint forgalombizton-
sági eszközök is kikerülnek.

A cirkusz jegyében hirdette meg 
az új évadot a teátrum

Közlekedésbiztonsági 
kampányok az MVK-nál

Megalakult az új Országgyűlés

Ismét miniszterelnökké választották 
Orbán Viktort

Az egész megyében hallgatható  
a Csillagpont
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2018 márciusában rendkívüli hideg volt. Áprilisban hir-
telen érkezett a tavasz, és átmenet nélkül, már-már nyári 
meleg jellemzi azóta is időjárásunkat. Ennek megfelelően 
a MIHŐ Kft. a költségtakarékos megoldást választva, ha 
kellett, április elején szakaszosan fűtött, majd április 12-
én leállította a fűtésszolgáltatást. Nyíri Lászlóval, a MIHŐ 
Kft. ügyvezető igazgatójával beszélgettünk a távfűtésről, a 
nyári munkákról és hasznos tanácsokat is kaptunk a költ-
ségtakarékosságra vonatkozólag is.

– Bevett gyakorlat már évek 
óta, hogy az enyhébb tava-
szi időjárás beköszöntével a 
meteorológiai adatokra is fi-
gyelnek a MIHŐ Kft. szak-
emberei, hiszen a műszaki le-
hetőségek adottak arra, hogy 
takarékosan fűtsünk – tudtuk 
meg Nyíri Lászlótól, a MIHŐ 
Kft. ügyvezető igazgatójától. 
– Az áprilisi tavaszias idő-
szakban, napközben, ahogy 
akár 20 Celsius fok fölé is 
emelkedett a külső hőmérsék-
let, a hőközponti automatika 
leszabályozta a radiátorokban 
keringő fűtővíz hőmérsékle-
tét, a hőközpontokat szabály-
zó elektronika automatikusan 
lekapcsolta a fűtést. Ez azt je-
lentette, hogy áprilisban már 
gyakorta előfordult, hogy 
napközben nem kellett fűte-
ni, ekkor a radiátorok lehűl-
tek és hidegek lettek, de ahogy 
a külső hőmérséklet kezdett 
csökkenni, a fűtés újra bein-
dult, a radiátorok felmeleged-
tek. Ennek a korszerű meg-

oldásnak a feltétele, hogy az 
épületek, és így az ott élő lakó-
közösségek üzemviteli megál-
lapodással rendelkezzenek. 
Az automatikus üzemviteli 
megállapodás választásával 
nemcsak az épületek energia-
felhasználását lehet mérsékel-
ni, de az átmeneti időszakban 
sincs szükség a fűtés leállítá-
sára vonatkozó rendkívüli 
rendelkezésekre, amivel időt, 
fáradtságot és költséget taka-
ríthat meg a lakóközösség. A 
megállapodásban foglaltak-
tól minden évben el lehet tér-
ni, ehhez írásban kell nyilat-
koznia a közös képviselőnek 
vagy megbízottjának – mond-
ta Nyíri László, aki hozzátet-
te, a hőközponti szabályozá-
son kívül a MIHŐ Kft. az ún. 
szakaszos fűtést is alkalmazta 
ebben az időszakban, aminek 
a korábbi években a lakosság 
részéről nagyon kedvező fo-
gadtatása volt. – Ez azt jelenti, 
hogy a MIHŐ Kft. folyama-
tosan figyelte a meteorológia 

előrejelzést, és amennyiben 
magas volt a várható kül-
ső hőmérséklet, úgy a reggeli 
órákban távműködtetéssel le-
állította a fűtést, vagyis nem 

várta meg, amíg az automa-
tika kikapcsol, mert tudtuk, 
hogy napközben elég meleg 
lesz ahhoz, hogy a lakások-
ban fűtés nélkül is megfelelő 

legyen a hőmérséklet. Majd 
estefelé, amikor hűlt a leve-
gő, ismét visszakapcsoltuk a 
fűtést. Ezzel további energi-
acsökkentést értünk el a la-
kosság számára – fejtette ki a 
MIHŐ Kft. ügyvezetője a ta-
vaszi időszakban alkalmazott 
fűtési technikákat.

– A fűtési idényben a rend-
szerünk jól működött, vi-
szonylag kisebb üzemviteli 
hibák voltak, melyeket sike-
rült rövid idő alatt elhárítani. 
Azonban a fűtési idény kez-
detén volt egy komolyabbnak 
mondható gerincvezetéki lyu-
kadásunk az Avason, de gyors 
és szakszerű beavatkozással 
a hibát rövid időn belül elhá-
rítottuk, majd egy tervezett 
későbbi időpontban – a fű-
tési idény biztonságos üzem-
vitele érdekében – a hibahely 
környezetében lévő viszony-
lag hosszú csőszakasz cseré-
jét is elvégeztük – mondta az 
ügyvezető igazgató. De ezzel a 

karbantartási időszak nem ér 
véget, sőt, most kezdődik csak 
igazán. A MIHŐ Kft. nyáron 
felkészül a következő fűtési 
időszakra, azaz a teljes rend-
szerén elvégzi a karbantartá-
si-, és a műszaki, üzemeltetési 
feladatokkal összefüggő szer-
vizmunkát. Ezzel megalapoz-
zuk a következő fűtési idény 
szolgáltatási biztonságát. A 
2018-as nyári karbantartás 
időpontjait már beterveztük: 
az avasi és belvárosi rendsze-
ren már ismert az időpont, 
várhatóan június 26-27, eset-
leg az Avasi lakótelep III. üte-
mében új elzárószerelvények 
beépítése miatt a karbantar-
tás további 1 nappal hosszab-
bodhat. A diósgyőri és bul-
gárföldi területeken ennél is 
rövidebb idejű karbantartást 
tervezünk, de ennek pontos 
időpontja még nem ismert.

Fűtési idény után karbantartás

Márciusban extrém hideg volt, áprilisra megjött a nyár

A fűtési időszak után ezekre 
érdemes odafigyelni:
•  Ne feledkezzen meg arról, 

hogy a korszerűsített épü-
letek esetében a termoszta-
tikus radiátorszelepeket a 
nyári időszakban ütközésig 
balra kell fordítani, teljesen 
nyitott állásba és javasolt így 

hagyni a fűtés őszi beindítá-
sáig. Ezzel megnövelhetjük 
a szelep élettartamát, vala-
mint segíthetjük az épület 
vezetékeinek ürítését, tölté-
sét, légtelenítését. Amennyi-
ben a szelepek egész nyáron 
elzárt állapotban vannak, 
akkor a nyári meleg hatásá-

ra letapadhatnak. A felada-
tát ellátni nem tudó szelepet 
a szakcégek, szakemberek 
csak térítés ellenében javítják 
vagy cserélik.

•  A lakóközösség tulajdonában 
lévő fűtési rendszerek kar-
bantartását – például radiá-
torcserét, vagy szelepcserét 

– május 15 és szeptember 15 
között lehet elvégezni, ezért 
már most érdemes megter-
vezni ezeket a munkákat.

•  A nyár során végzett lakossá-
gi, épületen belüli karbantar-
tási munkákról a MIHŐ Kft. 
Központi Diszpécser Szolgá-
latát értesíteni kell.

Két önkormányzati képviselő 
is muskátlit osztott a napok-
ban környékbeli lakosoknak.

Kovácsné Budai Máriától 
múlt pénteken mintegy két-
ezer tő muskátlit vehettek át 
a Brunszvik Teréz Tagóvoda 
előtt. – Évek óta virágosítjuk a 
környéket, nagyon szép lesz a 
muskátliktól az utcakép – nyi-
latkozta a képviselő. 

Gazdusné Pankucsi Kata-
lin a Komlóstetőn, a Lomb ut-
cai buszvégállomásnál osztott 
muskátlit pénteken.  Itt ösz-
szesen mintegy ezernyolcszáz 
tő virágot kaptak a lakosok. – 
Idén is megajándékozzuk az 
édesanyákat és a nagymamákat 
három virággal. Ezen felül, aki 
akar, más fajtákat is vásárolhat 
a Debreczeni Márton Szakkép-
ző Iskolától  – nyilatkozta. 

Muskátlik az utcák, udvarok, 
otthonok díszítéséhez

A terület önkormányzati 
képviselőjének kezdeménye-
zésére, összesen harminc-
hat új parkolóhelyet hoznak 
létre az avasi városrészben, 
a Testvérvárosok útja 30-tól 
felfelé és a Gesztenyés utcá-
ban. Glatz Katalin képvise-
lői alapjából finanszírozza a 
beruházást.

Tizenkilenc parkoló már 
elkészült – gyeprácsos meg-
oldással – körben pedig tel-
jesen új járda is épült. Glatz 
Katalin önkormányzati kép-
viselő elmondta, még tavaly 
választották ki a területet. 
– Régóta küszködnek az itt 
élők parkolási gondokkal, így 
az elmúlt évben elkezdtük az 
engedélyeztetést. Idén már 
a kivitelezésen volt a hang-

súly, mostanra 
a legnagyobb 
parkoló el is 
készült a Test-
vérvárosok 30-

32 előtt, mintegy hétmillió 
forintból. Munkások dolgoz-
nak még a 38. szám mellett, 
ahol két és fél millióért újabb 
hét parkolóhely épül. Ebben 
az évben a tervek szerint a 
Gesztenyés utca 4-6 előtt is el-
készül még egy tíz férőhelyes 
parkoló – mondta el a politi-
kus, aki több mint tízmillió 
forintot fordít a három parko-
lóra a képviselői alapjából.

Újabb faültetésekre kerül 
illetve került sor az avasi la-
kótelep harmadik ütemében 
– tájékoztatott Fodor Zoltán 
önkormányzati képviselő. 

–  Az elmúlt két évben az 
avastetői sportpályán a kiszá-
radt gesztenyefák helyére 29 új 
csemete lett kiültetve. A ten-
dencia most folytatódik, a Ha-
jós utcában kettő, a Leszih ut-
cában pedig nyolc gesztenyefa 
elültetésére került sor. Hama-

rosan újabb száz fát ültetünk 
el – tájékoztatott a képviselő. 
Fodor Zoltán kihangsúlyoz-
ta: folytatják az újszülöttek 
parkjának építését, itt össze-
sen 55 fát ültetnek el, mivel 
2017. január 1. és december 
31. között, a hetes számú vá-
lasztókörzetben 55 gyermek 
született. A további 45 fával 
pótolják a már meglévő hat 
park kiszáradt illetve kitört 
fáit, illetve a kivágott száraz 
fák helyébe is újakat ültetnek. 

HARMINC ÚJ PARKOLÓHELY ÉPÜL Újabb faültetések



Két szakaszban, elsőként a 
Népkertben és a belváros-
ban indul a szökőkút-sze-
zon, június 1-től pedig már 
a társasházas övezetekben is 
csobog a víz a tereken.

A beüzemelést a Népkerti 
szökőkút esetében a Városgaz-
da Nonprofit Kft. már elvégez-
te, mint ahogy a karbantartá-
si munkákat, a medencék és 
a berendezések tisztítását és 
a szükséges felújításokat is. A 
szökőkutak nyár végéig mű-
ködnek, egymástól eltérő idő-
ben: a belvárosiak 11 óra és 
este 9 óra között, míg a társas-
házi övezetekben lévők 11 órá-

tól este 7, illetve este 9 óráig.  
Menetrend: Népkert: április 
27-től augusztus 31-ig hétvé-
gén 11.00-től 21.00 óráig. Szin-
va terasz: május 9-től augusz-
tus 31-ig minden nap 11.00-től 
21.00 óráig. Hősök tere: má-
jus 9-től augusztus 31-ig min-
den nap 11.00-től 21.00 óráig. 
Centrum Áruház: május 9-től 
augusztus 31-ig minden nap 
11.00-től 21.00 óráig. Erzsébet 
tér: május 9-től augusztus 31-
ig minden nap 11.00-től 21.00 
óráig.  Az Erzsébet téren lévő 
szökőkutat rendezvény idején 
időszakosan leállítják.

A társasházi övezetben: Új-
győri főtér: június 1-től au-

gusztus 31-ig minden nap 
11.00-től 19.00 óráig. Otthon 
étterem: június 1-től augusz-
tus 31-ig hétvégén 11.00-től 
19.00 óráig. Görgey utca: júni-
us 1-től augusztus 31-ig hétvé-
gén 11.00-től 21.00 óráig. Pe-

tőfi tér: június 1-től augusztus 
31-ig hétvégén 11.00-től 21.00 
óráig. A szökőkutak rendkívü-
li esetben, például hőségriadó 
vagy városi rendezvények ese-
tén ezektől eltérően is működ-
hetnek.

Játék, zene, irodalom és ismeret a köbön 2018. május 12-én 
10–től 16 óráig, a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár központi épüle-
tében és az előtte lévő téren. 

Program: 10.00–11.00 Nagyon zöld könyv, avagy környe-
zetvédelemről derűsen és érthetően. 10.00–12.00 Keresd 
Jancsi és Juliska mézeskalácsát! Családi nyomkereső játék a 
könyvtárban és a Népkertben. 

10.00–13.00 Mesterségről mesterségre: gyöngyözés, csu-
hézás, kötélverés. 10.00–13.00 Saját könyvet készítek. Ismer-
kedés a könyvkötés alapjaival a könyvtár munkatársainak irá-
nyításával. 10.00–16.00 Borka Játszópark. 10.00–16.00 Írók, 
műcímek – óriás betűkockán. Szabadtéri kirakójáték. 11.00–
11.30 Mesés ki mit tud? 11.30–12.30 Vig Balázs meseíró gyer-
mek és/vagy felnőtt olvasóival találkozik. 12.00–15.00 Köze-
lebb a természethez, közelebb az állatokhoz. Ismeretterjesztő 
előadás – kisállat-bemutatóval. 13.00–14.30 Játékos természe-
tismereti foglalkozás és játszóház. 14.00–15.00 A megújuló 
energiaforrásokról – kisiskolásoknak. Berényi László egyete-
mi docens játékos előadása. 15.00–16.00 Egyszer volt mulat-
ság. A Kolompos együttes koncertje. 

2018. május 12. | 19. hét | XV. évfolyam 19. szám
Miskolci Napló – A város lapja Program 9

Miskolc önkormányzata 
Közgyűlésének Egészség-
ügyi és Szociális Bizottsága 
pályázatot hirdet Szociális 
feladatot ellátó civil szerve-
zetek és nyugdíjas szerve-
zetek támogatására. 

A támogatásra olyan mis-
kolci székhelyű, Miskolc vá-
ros közigazgatási határain 
belül működő – szociális, 
fogyatékosügyi jellegű fel-
adatokat ellátó – jogi sze-
mélyek pályázhatnak, aki-
nek cégbírósági vagy más 
nyilvántartási kötelezett-
ségük van és nyilvántartott 
tevékenységi körükbe tar-
tozik a pályázatban feltün-
tetett cél. 

Továbbá az alábbi kritériu-
moknak megfelelő nyugdíjas 
szervezetek:

a) Miskolc Megyei Jogú 
Városban működő, nyugdí-
jasakat tömörítő, érdekeiket 
képviselő, az egyesülési jog-
ról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásá-
ról szóló 2011. évi CLXXV. 
törvény hatálya alá tarto-
zó civil szervezetek, melyek 
céljában, tevékenységi kö-
rében szerepel az idős kor-
osztály támogatása, segítése, 
számunkra közösségi prog-
ramok szervezése.

b) Miskolci székhelyű in-
tézmények, amennyiben a 
pályázat céljának megfelelő 
tevékenységet is végeznek.

A pályázók a támogatást 
működési költségeikre, pá-
lyázati önrészként és szakmai 
programokra igényelhetik. A 

pályázat témája: elsősorban 
hátrányos helyzetbe került 
családokat támogató progra-
mok, munkanélküli problé-
mák, drog- és szenvedélybe-
tegek kezelését, hátrányos és 
veszélyeztetett gyermekeket, 
fogyatékos személyeket, idő-
seket és szociálisan rászorul-
takat segítő programok szer-
vezése és lebonyolítása.

A pályázat beadási határ-
ideje: 2018. május 31.

A részletes pályázati kiírás, 
a kötelezően kitöltendő pá-
lyázati adatlap és mellékletei 
a www.miskolc.hu honlapról 
letölthető, valamint a Mis-
kolc Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatal Lakosság-
szolgálati Főosztály Szociális 
Osztályán (Miskolc, Petőfi u. 
39.) beszerezhető.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
Közös állásbörzén mutat-
kozik be 26 állami vállalat a 
kormányhivatalokkal együtt-
működve május 16-án a Ma-
gyar Vasúttörténeti Parkban. 
A karrierexpón az állami vál-
lalatok által nyújtott előnyök 
kerülnek fókuszba.

Magyarországon egymillió-
an dolgoznak a közszférában 
és mintegy háromszázezren 
az állami vállalatoknál. Ez kö-
zel egynegyede a munkaképes 
korú lakosság számának. A 28 
állami nagyvállalatot tömörítő 
munkaadói szövetség, a Stra-
tégiai és Közszolgáltató Tár-
saságok Országos Szövetsége 
(STRATOSZ) koordináló sze-
repe is hozzájárult ahhoz, hogy 
2017 és 2019 között átlagosan 
30 százalékos bérfejlesztés va-
lósult meg a tagvállalatoknál. 
A tavalyi 13-15 százalékos fi-
zetésemelést követően idén át-
lagosan 10-12 százalékkal nőt-
tek a bérek, jövőre pedig ismét 
számíthatnak korrekcióra a 
szektor munkavállalói.

Bár egyre többen térnek 
vissza az állami vállalatokhoz 
dolgozni, a megfelelő munka-
erő mielőbbi biztosítása cél-
jából a STRATOSZ a MÁV 
Zrt.-vel közösen, május 16-án 

délelőtt 11 és délután 18 óra 
között nagyszabású Állami 
Karrierexpót szervez Budapest 
Főváros Kormányhivatala tá-
mogatásával.

26 szervezet 2200 állást kínál
Külön standdal várja az ál-

láskeresőket az Aeroplex Kft., 
a Belügyminisztérium, az Or-
szágos Rendőr-főkapitány-
ság, a Készenléti rendőrség, a 
BM Országos Katasztrófavé-
delmi Főigazgatóság, a Bün-
tetés-végrehajtás, a Dél-du-
nántúli Közlekedési Központ 
Zrt., az ÉNYKK Északnyu-
gat-magyarországi Közleke-
dési Központ Zrt., a Fővárosi 
Vízművek Zrt., a GYSEV Zrt., 
a HungaroControl Zrt., a 
Hungrail, a KMKK Középke-
let-magyarországi Közleke-
dési Központ Zrt., a KNYKK 
Középnyugat-magyarországi 
Közlekedési Központ Zrt., a 
Magyar Honvédség, a Magyar 
Posta Zrt., a Malév GH Zrt., a 
MÁV FKG Kft., a MÁV SZK 
Zrt., a MÁV Zrt., a MÁV-HÉV 
Zrt., a MÁV-START Zrt., a 
Magyar Nemzeti Vagyonkeze-
lő Zrt., a Szerencsejáték Zrt., a 
Tiszamenti Regionális Vízmű-
vek Zrt., és a VOLÁNBUSZ 
Zrt.

A kiállító vállalatok összesen 
2200 állást kínálnak. A rendez-
vény ideje alatt nyolc vállalat 
tart pódiumbeszélgetést, ahol 
az álláskereséshez kapcsolódó 
szolgáltatásokról is szó esik. 

Több száz álláshellyel vár a 
MÁV-csoport

A MÁV-csoport az ország 
különböző pontjaira, több 
szakterületre keres munka-
társakat. A létszámhiány el-
sősorban a váltókezelői, a jár-
művezetői, a pénztárosi, a 
tolatásvezetői, a jegyvizsgálói, 
a járműszerelői, a biztosítóbe-
rendezési és távközlési műsze-
rész, a felsővezeték-szerelői, 
a forgalmi szolgálattevői és a 
mérnöki munkaköröknél van. 
A mérnökök esetében különö-
sen nagy a kereslet a villamos-
mérnök, a közlekedésmérnök, 
a gépészmérnök, a járműmér-
nök, a mérnökinformatikus, az 
építőmérnök és az építészmér-
nök iránt. A MÁV Zrt. a mun-
katársaira hosszú távon számít, 
ezért szakmai fejlődésüket kü-
lönböző képzésekkel támogatja. 
A MÁV-START és a GYSEV 50 
százalékos alkalmi menettérti 
kedvezményt biztosít minda-
zoknak, akik vonattal indulnak 
az Állami Karrierexpóra. 

Stabil munkahelyet, biztos karrierutat 
kínálnak az állami vállalatok

IV. Könyvtári majális

Miskolci Nemzeti Színház
Május 12. 11 óra. Gianni Schicchi – 

operabeavató. KAMARA Zerlina 
bérlet Jegyvásárlás. 17 óra. HÓ-
HÉROK (14) - fekete komédia. KA-
MARA Csiky (Arany, Ezüst) bérlet 
Jegyvásárlás. 19 óra. A VARÁZS-
FUVOLA – opera. NAGYSZÍNHÁZ 
Latinovits (Alap, Arany, Ezüst) 
bérlet Jegyvásárlás. 

Május 15. 19 óra. KABARÉ (16) - mu-
sical 19:00 | NAGYSZÍNHÁZ Szig-
ligeti (Alap, Arany, Ezüst) bérlet 
Jegyvásárlás. 19 óra. RUY BLAS – 
színmű. JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás. 

Május 16. 14 óra. Gianni Schicchi 
– operabeavató. KAMARA Pa-
pageno bérlet Jegyvásárlás. 19 
óra. MARICA GRÓFNŐ - operett 
két részben. NAGYSZÍNHÁZ Bér-
letszünet Jegyvásárlás. 19 óra. 
„Ahogytetszik” (16) - vígjáték két 
részben. KAMARA Bérletszünet 
Jegyvásárlás. 19.30 óra. A lélek 
meztelen lazasága - JÁTÉKSZÍN 
Monodráma Gábor Miklós Tol-
lal című naplójegyzetei alapján 
Jegyvásárlás. 

Május 17. 16.30 óra. CSONGOR ÉS 
TÜNDE drámai költemény. KAMA-
RA Zrínyi ifj. „B” bérlet Jegyvásár-
lás. 19 óra.  EMBEREK ALKONYA 
(16) - kortárs magyar színmű. JÁ-
TÉKSZÍN Jegyvásárlás. 

Május 18. 19 óra. Azt meséld el, Pis-
ta! - NAGYSZÍNHÁZ Az Örkény 
Színház előadása Jegyvásárlás. 19 
óra. Kivilágos Kivirradtig - István-
nap két részben. KAMARA Bérlet-
szünet Jegyvásárlás. 

Május 19. 11 óra. KAKAÓKONCERT 
- beavató kamarakoncert. Nagy-
színház nézőtéri társalgó Jegyvá-
sárlás. 15 óra. KABARÉ (16) – mu-
sical. NAGYSZÍNHÁZ Bérletszünet 

Jegyvásárlás. 15 óra. GYÖRGYI-
KE DRÁGA GYERMEK – színmű. 
KAMARA Déryné (Arany) bérlet 
Jegyvásárlás. 19.30. A KAUKÁZUSI 
KRÉTAKÖR (16) - színmű két rész-
ben. JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás. 

Szent Anna templom (Szent Anna 
tér), Minorita templom (Hősök 
tere 5.)

Május 13. 16 óra. XXIX. Miskolci Nem-
zetközi Kamarakórus Fesztivál. 

Generali Aréna
Május 18. 19 óra. Filmfónia 2. Mis-

kolci Szimfonikus Zenekar Ének: 
Radics Gigi Közreműködik a Fráter 
Kórus és a Miskolci Balett Vezé-
nyel: Werner Gábor Műsorvezető: 
Kautzky Armand. 

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár
Május 14. 14 óra. Miskolci mesék – 

kötetbemutató. Tajthy Krisztina, 
Boda Lídia, Merényi Dániel: Milli 
és Rémi miskolci kalandjai A köte-
tet bemutatják: a szerzők.  

Művészetek Háza
Május 18. 19 óra. VIRSKY - 80 ÉVES 

JUBILEUMI TURNÉ. A 80 éves VIR-
SKY - Ukrán Állami Népi Együttes 
a világ bármelyik pontján megta-
lálja az utat az emberek szívéhez: 
produkciójuk szenvedélyes és lát-
ványos, csodálatos és izgalmas. 

Diósgyőri vár
Május 20. 9 óra. Pünkösd a Diósgyőri 

várban. Információ: http://dios-
gyorivar.hu/punkosd-diosgyo-
ri-varban. 

Lovagi Tornák Tere
Május 20. 19 óra. Nemzeti Lovas 

Színház: Gladiátor. A musical a 
Római Birodalom egyik izgalmas 
időszakát dolgozza fel, de az azo-
nos című filmtől teljesen eltérő 
történelmi figurákkal és cselek-
ménnyel. 

PROGRAMAJÁNLÓ

Miskolc önkormányza-
ta a Miskolc Megyei Jogú 
Város Településszerkeze-
ti Tervének és Építési Sza-
bályzatának módosítását 
kezdeményezi a K8-2 jelű 
karbantartás keretében, ami 
megtekinthető a városépí-

tészeti főosztályon vagy a 
város honlapján. A készülő 
tervekhez 2018. május 9-től 
2017. május 29-ig vélemé-
nyek adhatók. 

A felmerült véleménye-
ket kérik, hogy a fenti idő 
alatt írásban juttassák el 

Kriza Ákos polgármester-
nek címezve a Miskolc Me-
gyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatal Városépítészeti 
Főosztály 3525 Miskolc, Vá-
rosház tér 8. sz. posta vagy a 
partnersegiegyeztetes@mis-
kolcph.hu internet címre.

Közérdekű közlemény

Bartha György önkormányzati képviselő lakossá-
gi fogadóórát tart 2018. május 14-én 17.30 órától a 
Szent Ferenc Általános Iskolában (Miskolc, Móra 
Ferenc u. 1/A.), és 2018. május 17-én 16.30 órától a Könyves 
Kálmán Általános Iskolában (Miskolc, Könyves K. u. 2.). 

LAKOSSÁGI FOGADÓÓRÁK

Május 13-án, 16.30 órai kez-
dettel, a Miskolc Televízió Hí-
vőSzó című műsorában az Is-
teni Ige templomából (Jezsuita 
templom) közvetítenek Szent 
liturgiát, felvételről. Bemutatja: 
Grunda Dávid újszentelt áldo-
zópap, Grunda János és Fedor 
Péter avasi parókus 

Vasárnap, május 13-án, a fél 
10 órai szentmise keretében 
tartják a gyermekek elsőál-
dozását a minorita templom-

ban, a mindszenti templom-
ban ugyanezen a napon, a fél 9 
órai szentmisén. A kamarakó-
rus-fesztivál keretében a mi-
norita templomban vasárnap 
19 órai kezdettel rendeznek 
hangversenyt. A Kolping Aka-
démia keretében tart előadást 
Voth István a Szent Anna Kol-
ping-házban hétfőn, május 14-
én, 18.30 órai kezdettel Negy-
ven éve került haza a Szent 
Korona címmel.

EGYHÁZI HÍREK

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

Az akció érvényes: 
2018. 05. 12-től 2018. 05. 25-ig 

L’oreal Elvital hajerősítő szérum, 30 ml, 13 300 Ft/l 399 Ft

Rexona tusfürdő, női, férfi, 250 ml, 1996 Ft/l 499 Ft

Domestos power 5, WC-frissítő blokk, 55 g 429 Ft 

Amaril freshmatik készülék, ut., 250 ml, 1596 Ft/l 399 Ft

Silan textilöblítő, 1850 ml, 540 Ft/l 999 Ft

Pur mosogató, 450 ml, 597 Ft/l 269 Ft

Tide mosópor, 1,5 kg, 666 Ft/kg 999 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

Ajax általános felmosó, 1 l 549 Ft

Floppy bébi, nedves törlőkendő, 70 lapos 199 Ft

Mosószóda 1 kg 389 Ft 

Viaszos vászon asztalterítők, 140 cm széles 799 Ft/fm

Apróhirdetés
Ingyenes számítógépes tanfo-
lyam! Korhatár 65 év. A kezdő és 
haladó tanfolyamainkat elvégzők 
60 órás nyelvtanfolyamot kapnak 
ajándékba. Az ajándék átruházha-
tó! Tel: 742-485, Pannon Educatio 
Kft. E-001594/2017  
Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 
65 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók 

(műanyag, fa, alumínium), garázs-
kapuk cseréje óriási kedvezmény-
nyel, teljeskörű árnyékolástechni-
kával. Tel./fax: 46/402-292, mobil: 
30/336-5528, web: www.aluport.
hupont.hu, bemutatóterem: Mis-
kolc, Bükk áruház I. emelet. Nyitva: 
h-p: 9–14 óráig, szo: 9–12 óráig.

Ács-, tetőfedő munkák, gipsz-
kar to no zás, lambé riázás, filagóri-
ák, elő tetők, kerítések, kerti házak 

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

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

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

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

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

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.
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Miskolc térségébe riasztot-
ták a honvédség Gripenjeit

A NATO Integrált Légivezetési Központ riasztására, Miskolc tér-
ségében fogtak el május 7-én, a honvédség Gripen vadászrepülői egy 
német kisrepülőgépet. A Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása 
szerint nem létesített kapcsolatot a magyar polgári légiforgalmi irá-
nyítással egy, a németországi Riesa-gohlisből Nyíregyházára tartó 
kisrepülőgép hétfőn a déli órákban, ezért a NATO Integrált Légi-
vezetési Központ riasztotta a Magyar Honvédség készültségi szol-
gálatában lévő Gripenjeit. A Piper 28 típusú kisrepülőgépet Miskolc 
térségében nem sokkal dél előtt a Gripen pár elfogta, azonosította, 
majd a nyíregyházi repülőtérig kísérte. A feladat végeztével a Gripe-
nek visszatértek a kecskeméti repülőbázisra.

Gyermekgázolás Miskolcon és Alsózsolcán
Május 7-én reggel, csaknem egy időben, reggel fél nyolc körül tör-

tént gyermekgázolás Miskolcon, a Dózsa György úton és Alsózsol-
cán. A B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint 
Alsózsolcán, a Kossuth Lajos u. 1. szám előtt egy 11 éves kislányt 
ütött el egy személyautó. Sérülésének fokáról egyelőre nincs in-
formáció, a mentőket a helyszínre riasztották. Miskolcon, a Dózsa 
György út 15. szám előtti útszakaszon történt a személyi sérüléses 
baleset, a tűzoltóság előtt gázoltak el egy gyermeket. A helyszínelés 
idején forgalomkorlátozás volt az érintett útszakaszon, a mentőket 
itt is a helyszínre riasztották.

Bombariadó a miskolci hívásfogadó központban
Fenyegető telefonhívás érkezett május 4-én délelőtt a 112-es se-

gélyhívó központba, mely szerint bomba fog robbanni az épületben 
– tudtuk meg a B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivőjé-

től. Dobi Tamás elmondta, 
a 112-es segélyhívó szám-
ra érkezett fenyegetésben 
nem nevezték meg ponto-
san, hogy a központ mely 

épületében lesz az esetleges robbanás, így a szombathelyi és a mis-
kolci központban is megkezdték a vizsgálatot.  Mint később meg-
tudtuk, végül egyik központban sem találtak bombát. Az ismeretlen 
telefonáló ellen közveszéllyel fenyegetés miatt indult eljárás.

Három autó ütközött a Pesti úton 
Súlyos bal-

eset történt 
május 9-én 
reggel Mis-
kolcon, a Pes-
ti út bevezető 
szakaszán. A 
k a r a m b o l -
ban személyi 
sérülés is történt, a helyszínelés, műszaki mentés idejére teljes út-
zár volt az érintett útszakaszon. Szabó Csilla rendőrségi szóvivő la-
punknak elmondta, a baleset reggel fél nyolc körül történt, a Pesti 
út Miskolcra bevezető szakaszán, a Sever áruház előtt. Három sze-
mélyautó – két Skoda és egy Volvo – ütközött. A balesetet egy Sko-
da Fabia okozta, amely haladása során eddig még ismeretlen okból 
áttért a szemközti sávba. Úgy tudjuk, ebben három érettségire tartó 
fiatalember utazott, egyikük könnyebben megsérült a balesetben.

További rendőrségi, katasztrófavédelmi, bírósági hírek első 
kézből hírportálunkon, a www.minap.hu honlapon.
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HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 – április 20) Nem biztos, hogy tetszik a sze-
rep, amibe került, de egyelőre nincs más választása, ebben kell 
helyt állnia. Ne aggódjon, gyorsan alakulnak majd a dolgok 

úgy, ahogy Önnek tetszik. Komoly lehetőségek előtt áll. 

Bika (április 21 – május 20) Van beleszólása a dolgokba, 
ezért ne féljen kinyitni a száját, ha van véleménye valamiről. 
Meg fogják hallgatni, csak bíznia kell magában. Eddig minden 

jól alakult, ezért merjen nyugodtan bízni az új helyzetben is. 

Ikrek (május 21 – június 21) Valaki olyan feladatot akar Önre 
erőltetni, amit nem szívesen vállalna. Érdemes azonban még-
is egy esélyt adni a dolognak, mert lehet, hogy jobban alakul a 

helyzet, mint hitte. Bízzon meg a saját döntéseiben.

Rák (június 22 – július 22) Nem volt egyszerű szót értenie va-
lakivel, de most már biztos benne, hogy megértik egymást, és 
semmi nem állhat a közös sikereik útjába. Igyekezzen ezt má-

sokkal is megértetni, jót tesz az önbizalmának

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Vannak kétségei va-
lamivel kapcsolatban, de ezek végül mind eloszlanak. Merjen 
bátran belevágni a dolgokba, és akkor az eredmények is Önt 

fogják majd igazolni. Ez mások szemében is megemeli a renoméját. 

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Tudja, mit akar, és 
azért tenni is hajlandó. Ha nem hagyja, hogy mások vegyék át a 
döntést, akkor az idő is Önt igazolja majd. Várakozó álláspontra 

helyezkedik, azt szeretné, ha most a mások hoznának döntést. 

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Bárhogyan alakul-
nak is a dolgok, tudja, hogy valakire számíthat, és ez segít ab-
ban, hogy túllendüljön a nehézségeken. Jó, ha van kire támasz-

kodni, izgalmas lehetőség előtt áll, de ezzel élnie is tudni kell majd.

Skorpió (október 24 – november 22) Ideje ismét kézbe ven-
ni az irányítást, és megmutatni a világnak, milyen irányba tart. 
A kisebb kudarcokból is sokat lehet tanulni, nem kell ezeket túl-

ságosan tragikusan látni. Álljon gyorsan vissza a talpára.

Nyilas (november 23 – december 21) Sűrű hét elébe néz, 
de ha mindent sikerül idejében elintéznie, akkor nem lesz végül 
gond azzal sem, hogy elkönyvelje a saját sikereit. Minden apró 

szerencsének örülnie kell ezen a héten, csak kövesse az álmait.

Bak (december 22 – január 20) Szeretne örömet okozni va-
lakinek, de ne feledje, még ez sem éri meg azt, hogy feláldozza 
a saját boldogulását. Úgy érzi, olyasmit várnak el Öntől, amivel 

mások sem tudnak boldogulni. Nem muszáj vállalnia. 

Vízöntő (január 21 – február 19) Valaki szívességet kér Ön-
től, és örömmel tesz ennek eleget. Itt az ideje komolyan elkez-
deni keresgélni azokat a lehetőségeket, amelyek hosszú távon 

is kifizetődőek. Ne halogassa tovább a dolgot.

Halak (február 20 – március 20) Úgy érzi, hiába vár valami-
re, az ígéretekkel már tele a padlás. Készen áll arra, hogy fel-
vegye a kesztyűt, ha meg kell védenie a pozícióit. Tegye meg 

bátran, ezen a héten most senki sem söpörheti majd félre.

FORRÓ NYOMON

Idén 13. alkalommal rendezték meg a Magyar Alkalmazott Mér-
nöki Tudományok Versenyét – „Magyarok a Marson”' címmel – a 
Miskolci Egyetemen. A megmérettetésre ezúttal 35 csapat jelentke-
zett, nekik 24 óra alatt kellett megépíteniük egy robotot, melynek 
aztán tereppályán kellett megállnia a helyét.

Magyarok a Marson

Nagy ellenfelek
1

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben né-
hány híres futballcsapat neveit rejtettük el, amelyek 
a DVTK nagy korszakában megfordultak Diósgyőr-
ben. Kérjük, a megfejtéseket együtt, egy levélben 
vagy e-mailben, legkésőbb 2018. június 13-án éj-
félig 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.

A hét fotója
VÉGH CSABA      

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.

A horvát, a német, a román, a szerb és a szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom tárgyak írásbeli vizsgáival kezdődött el a 
2017/2018-as tanév május-júniusi érettségi időszaka. Az írásbeli vizsgákat május 4. és 28., az emelt szintű szóbeli vizsgákat 
június 7. és 14., a középszintű szóbeliket pedig június 18. és 29. között tartják. 1183 helyszínen várhatóan mintegy 110 700-an 
adnak számot tudásukról. Nagyjából 73 400 végzős középiskolás ebben a vizsgaidőszakban teheti le az úgynevezett rendes 
érettségit. Rajtuk kívül mintegy 37 300-an tesznek legalább egy tárgyból valamilyen típusú érettségi vizsgát. A jelentkezők 
várhatóan közel 401 400 vizsgát teljesítenek: mintegy 40 900-at emelt, 360 500-at pedig középszinten.             FOTÓ: JUHÁSZ ÁKOS

ÉRETTSÉGI VIZSGÁK
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