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MINDEN IDŐK LEGNAGYOBB ADÓBEVÉTELÉT ÉRTE EL  
2017-BEN AZ ÖNKORMÁNYZAT
Májusi rendes ülését tartotta csütörtökön Miskolc önkormányza-
tának képviselő-testülete. Sok más mellett napirenden szerepelt 
a 2017-es költségvetés zárszámadása, a városi rendőrkapitányság 
és az önkormányzati rendészet beszámolója és számos városfej-
lesztési, illetve intézményi előterjesztés is.

A közgyűlés összevonva tár-
gyalta az önkormányzat mű-
ködésével, gazdálkodásával, a 
város működésével, a humán 
fejlesztéssel valamint a telepü-
lésfejlesztéssel, vagyongazdál-
kodással kapcsolatos napirendi 
pontokat. 

Minden eddiginél nagyobb 
adóbevételek

A zárszámadási napirend tár-
gyalásánál elhangzott, hogy ta-
valy minden eddiginél nagyobb, 
csaknem 14 milliárd forint volt 
a város adóbevétele. Az elmúlt 
hat évre visszatekintve látható, 
hogy az önkormányzat adóbe-
vételei évről-évre folyamatosan 
emelkedtek. Ez szoros össze-
függésben van a helyi 
gazdaság teljesítőképes-
ségének javulásával, a 
turisztikai fejlesztések 
eredményeként, az ide-
genforgalom növekedé-
sével, valamint a város 
adópolitikai elképze-
léseivel. Helyi adókból 
2014-ben 11,4 milliárd 
forint, 2015-ben közel 
13 milliárd forint, míg 
2016-ban már 13,4 mil-
liárd bevétele volt az ön-
kormányzatnak. 2017-
re pedig az előző évihez 
képest további egymilli-
árd forinttal, 14,4 milli-
árd forintra nőtt a helyi 
adóbevétel. 

Soós Attila, a Fidesz frakcióve-
zetője elmondta, soha nem volt 
még ilyen magas adóbevétele a 
városnak, egy év alatt egymilli-
árd forinttal emelkedett az ösz-
szeg. Folyamatosan jönnek létre 
munkahelyek, egyre több mun-
káltató dönt úgy, hogy Miskolc-
ra települ, itt fejleszt. 

Közrend, közbiztonság
A rendőrségi, rendészeti be-

számolók tárgyalásánál Molnár 

Péter (KDNP) frakcióvezető kö-
szönetet mondott a rendészet és 
a városi rendőrkapitányság dol-
gozóinak a munkájukért. Mint 
mondta, az elmúlt években na-
gyon jó munkát végeztek, jelen-
tősen nőtt Miskolcon a lakos-
ság szubjektív biztonságérzete. 
Az önkormányzat évek óta na-
gyon sokat költ, hogy a bizton-
ság fenntartására. A rendészetet 
már több mint egymilliárddal 
támogatják. A járőrök beváltot-
ták a hozzájuk fűzött reménye-
ket: a főutca mellett a kertváro-
sokban és a kevésbé frekventált 
helyeken is érezhető a biztonság 
javulása. Már most is jól kiépített 
kamerahálózat van Miskolcon, s 
a modern városok program ke-

retében újabb 800 kamerát sze-
relnek fel. Ez Molnár Péter meg-
látása szerint újabb jelentős lépés 
lesz, ami még inkább hozzájárul 
majd a közrend, közbiztonság 
erősödéséhez.  – A rendőrségi, 
rendészeti beszámolók azt mu-
tatják: jó úton haladunk. Problé-
mák persze mindig akadhatnak, 
így aztán továbbra is szükséges a 
rendészet támogatása – hangoz-
tatta a frakcióvezető.

Soós Attila, a Fidesz frakció-
vezetője ugyancsak arról szólt, 

hogy tavaly is milliárdos nagy-
ságrendben költöttek a közbiz-
tonság fenntartására. A város 
közbiztonsága, a lakók 
szubjektív biztonsá-
gérzete soha nem lehet 
pénzkérdés, erre min-
dig fordítani kell a költ-
ségvetésből. Cél, hogy 
Miskolc legyen Ma-
gyarország egyik leg-
biztonságosabb városa. 
A beszámolók mutatják 
a csökkenő bűnözési 
tendenciákat, a miskol-
ciak pedig érzik, hogy 
a város egyre élhetőbb, 
biztonságosabb, kom-
fortosabb. Az önkor-
mányzat továbbra is 
mindent megtesz Mis-
kolc biztonságáért – tet-
te hozzá a politikus.

Kovács László (Fidesz-KDNP) 
frakcióelnök úgy fogalmazott, 
2010-től prioritás a városveze-
tés számára, hogy Miskolcot az 
ország legbiztonságosabb vá-
rosává tegyék. Az elmúlt évben 
további jelentős csökkenést si-
került elérni a bűnesetek számát 
illetően, csökkent a rablások, 
garázdaságok, testi sértések és 
a lopások száma is. A mutatók 
számos esetben az elmúlt nyolc 
év legjobb eredményeit jelzik. 
Kovács László kiemelte, véle-
ménye szerint hangsúlyossá vált 
a „segítő rendészet” is, ezt évti-
zedek óta hiányolta. Most már 
azonban olyan feladatokat is el-
látnak a rendészek, mint például 
eltűnt gyermek felkutatása, se-
gítettek favágásban, mentőszol-
gálatot hívtak betegekhez. Ezek 
fontos dolgok; odafigyelést, jó 
szándékot mutatnak, erősítik a 
bizalmat. 

Kiss János alpolgármester ösz-
szegzésében elmondta, a város 
biztonságpolitikája számokról, 
létszámról, forrásokról stb. szól 
– ebben valóban nem vallottak 
szégyent a rendőrök, és a ren-
dészek; tavaly is kiválóan telje-
sítettek, folytatódott a pozitív 
trend. A számok impozánsak, a 
létszám, a technikai fejlődés, a 
források száma nő. De a bizton-

ságpolitika világrendi kérdés is: 
Miskolcnak volt egy tisztességes 
világrendje, hogyan kell kinéz-
nie a biztonságpolitikának. A 
polgári világ, a polgári szabad-
ság építésével, 1990 után kez-
dett visszatérni ehhez a város. 
2005 környékén azonban egy 
súlyos biztonságpolitikai gond 
jelentkezett. Az lett a kérdés, fé-
szekrakók, uzsorások, bűnözők 
fogják-e kézben tartani a várost 
vagy pedig a tisztességesen dol-
gozó, becsületes emberek? Fon-
tos dilemma volt, a miskolciak 
azonban 2010-ben egyértelmű-
en eldöntötték: a város nem kér 
a fészekrakókból, az uzsorások-
ból. Nem tudták tönkretenni a 
várost és ebben komoly érdemei 
vannak a rendőröknek, rendé-
szeknek. Nemcsak egy-egy év 
munkáját kell tehát megköszön-
ni, hanem a régi, polgári értékek 
melletti kiállást is. Ha ezt a csa-
tát megnyertük, ne is engedjük 
kicsúszni az irányítást a tisztes-
séges, dolgozó emberek kezéből 
– fogalmazott az alpolgármester.

Támogatások, fejlesztések
Az időskorúakkal foglalkozó 

civil szervezetek támogatásáról 
szóló napirend tárgyalásánál 
Kovács László (Fidesz-KDNP) 
frakcióelnök hozzászólásában 
elmondta, a nyugdíjas szerve-

zeteket új támogatási formával 
is segítik. Az egészségügyi és 
szociális bizottság évente egy 
keret összeget határoz meg a 
nyugdíjas szervezetek számára, 
ami 50 ezer forintos támoga-
tást jelent. Ez egészül ki újabb 
50 ezer forinttal, amiről most 
tárgyalnak. Így összességében 
már 100 ezer forint plusszal 
gazdálkodhatnak majd ezek 
a szervezetek. Bíznak benne, 
hogy a támogatásokat ki is fog-
ják használni.

Molnár Péter (KDNP) frak-
ció vezető kiemelte, frakciószö-

vetségük támogatja a valós és 
igazi civil munkát folytató szer-
vezeteket.  A képviselő szólt a 
Kemény Dénes Uszoda mellet-
ti terület fejlesztéséről is. Mint 
mondta, látható, hogy az elmúlt 
években a sportinfrastruktúra 
területén jelentős fejlesztések 
történtek: ide tartozik az új di-
ósgyőri stadion, vagy például 
az atlétikai centrum is. – Mi va-
lós képet látunk a városról, ami 
fejlődik, és számtalan további 
fejlesztésre teszünk most is ja-
vaslatot – fogalmazott Molnár 
Péter.

Bogyay Ferenc rendőr ezredes, 
a Miskolci Rendőrkapitányság 
vezetője szóbeli kiegészítésében 
elmondta, a statisztikai adatok jól 
mutatják a közbiztonság javulását.

– Ha megnézzük a bűncselek-
mények vonatkozásában 2012 óta 
folyamatos, megszakítás nélkü-
li csökkenés következett be. Lát-
szik, mekkora utat tettünk meg. 
Köszönöm a kollégáknak, a társz-
szerveknek az eredményeket, való-
ban megfeszített munkát végeztek 

– hangsúlyozta a kapitányságve-
zető. Mint a 2017-es évet értékelő, 
rendőrségi beszámolóból kiderül, 
Miskolc városában a rendőri eljá-
rásban regisztrált bűncselekmények 
száma hosszú évek óta erőteljesen 
csökkenő tendenciát mutat. A tava-
lyi évben rögzített 4716 bűncselek-
mény az elmúlt nyolc év átlagától 
(7229 bűncselekmény/év) is jelen-
tősen jobb eredmény, egyben az el-
múlt nyolc év legalacsonyabb adata 
is Miskolcon. A bűncselekmények 
számának nagymértékű csökkené-

séhez az elmúlt években megnövelt 
közterületi jelenlét (mind e rendőrö-
ket mind a rendészeket illetően) és 
a javuló felderítési eredményesség 
egyaránt hozzájárult. A 2017-es év-
ben további jelentős csökkenést si-
került elérni Miskolcon a bűnesetek 
számát illetően. Csökkent a rablá-
sok, garázdaságok, testi sértések és 
a lopások száma. Az összes regiszt-
rált bűncselekményeket illetően 3,3 
százalékos visszaesés történt. Ezzel 
párhuzamosan a felderítési ered-
ményesség is javult. A 33 regisztrált 

rablás – ez szintén az elmúlt nyolc év 
legalacsonyabb esetszáma – kiemel-
kedő nyomozati eredményesség-
gel (82,1 százalék) párosult. Hosszú 
évek óta 2016-ban csökkent először 
a garázdaságok száma, örömteli, ezt 
a kedvező folyamatot sikerült foly-
tatni: tavaly már csak 325 ilyen ese-
tet regisztráltak. A lopások számá-
ban is tovább tart a csökkenő trend: 
a tavalyi 1933 eset az elmúlt nyolc év 
legjobb adata, 2016-hoz képest is 9,5 
százalékkal sikerült leszorítani ezen 
bűncselekmények számát.

Hosszú évek óta csökken a bűncselekmények száma Miskolcon

l  Kiemelt fejlesztési területté nyilvánította a közgyűlés a 
Kemény Dénes Sportuszoda és a Miskolci Atlétikai Köz-
pont közvetlen környezetében lévő, jelenleg alulhasznosí-
tott, beépítetlen területeket, sportinfrastruktúra fejleszté-
sek megvalósítására. A sportuszoda bővítéseként egy 33 
méteres medence építését tervezik, 800-1000 fő befoga-
dására alkalmas nézőtér, lelátó kialakításával, kiszolgáló 
helyiségekkel. Az előterjesztésben szerepel, hogy Miskolc 
önkormányzata a Magyar Torna Szövetség és az MVSI 
Miskolc Városi Sportiskola együttműködési megállapo-
dást kötött sportcsarnok-fejlesztés megvalósítására. 

l  A közgyűlés hozzájárult Szeghalmy Bálint védett síremlé-
kének felújításához. 

l  Miskolc képviselő-testülete elfogadta a Miskolci Önkor-
mányzati Rendészet 2017. évi munkájáról szóló beszámolót

l  Javaslatot tárgyaltak a képviselők Esélyegyenlőségi Tanács 
és Rehabilitációs Foglalkoztatási Tanács létrehozásáról

l  Döntött a közgyűlés időskorúakkal foglalkozó civil szer-
vezetek támogatásáról

l  Napirendre került Miskolci József Úti Óvoda Brunszvik 
Teréz Tagóvodájának és a Miskolci Százszorszép Óvoda 
Tündérkert Tagóvodájának sportóvodává történő átszer-
vezése

l  Döntöttek a képviselők közterületek elnevezéséről is.  
A 49004/9, 49004/10 és a 49935/9 helyrajzi számú terület-
nek a Kassák Lajos utca elnevezést adják. A 91/93 helyrajzi 
számú területek a Szent Flórián tér elnevezést kapják.  
A 47511/11, 47511/14 és 47517/1, 47517/2, 47517/3 helyrajzi 
számú területeknek a Joyson út nevet adják. A 01471 hely-
rajzi számú terület Csokonai Vitéz Mihály utca lesz.  
A 010/30 helyrajzi számú terület a Kisköves dűlő nevet 
kapja. A 75020 helyrajzi számú terület a Szarkahegy – 
Szegfű dűlő nevet kapja. 

Napirenden szerepelt…

Kovács László: „A városvezetés 
számára kiemelt fontosságú a köz-
biztonság”

Soós Attila: „Egy év alatt egymilli-
árddal emelkedtek a város adóbe-
vételei”



Áder János köztársasági elnök 
a nemzetközi klímavédelmi 
együttműködésben való rész-
vételről tárgyalt hétfőn Tarlós 
István budapesti főpolgármes-
terrel és a megyei jogú városok 
képviselőivel a Sándor-palo-
tában.

Áder János nemrégiben ezt 
írta António Guterresnek, az 
ENSZ főtitkárának „…a Pári
zsi Megállapodásban foglalt cé
lok eléréséhez nélkülözhetetlen 
a városok, tartományok, vala
mint más szubnacionális szerep
lők bevonása, különös tekintet
tel arra, hogy a végrehajtásban 
kulcsszerep hárul majd rájuk.”

Áder János a hétfői találko
zón kijelentette: a klímavéde
lemben a városokra, különösen 
a nagyvárosokra hárul a kulcs
szerep, az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának 70 százalékáért 
ugyanis ezek felelnek.  Az Un
der2 nemzetközi klímavédelmi 
együttműködésről szóló tárgya
lás után a köztársasági elnök el
mondta: Budapest 2015ös belé
pése után most az MJVSZ tagjai 
is egyhangúlag úgy döntöttek, 

hogy csatlakozni kívánnak a 
mozgalomhoz. A 2015ös pá
rizsi klímaegyezménnyel „lé
lektani áttörés” történt, de még 
mindig rengeteg a tennivaló, a 
kitűzött cél eléréséhez a nemzeti 
vállalások nem elegendőek.

Az Under2 kezdeménye
zés legfontosabb célja, hogy a 
csatlakozók vállalják: 2050ig 
80 százalékkal csökkentik az 
üvegházhatású gázok kibocsá
tását – mutatott rá Áder János. 
A nemzetközi mozgalom tagjai 
ma már világszerte több mint 
egymilliárd embert képvisel
nek. Áder János kihangsúlyozta: 
a közös cél, hogy élhető környe
zetet, fenntartható gazdaságot, 
urbanizált térséget hagyjunk a 
következő generációkra. Tarlós 
István főpolgármester elmondta, 
a köztársasági elnök 2015ben 
kereste meg a nemzetközi szer
vezethez való csatlakozás miatt, 
és a Fővárosi Közgyűlés még ab
ban az évben döntött Budapest 
csatlakozásáról. A főváros azóta 
kidolgozta klímastratégiáját, és 
azt rendelkezésére bocsátja a 23 
megyei jogú város polgármeste
rének – közölte.

– Korunk nagy kihívása va
lóban a klímavédelem, ezért a 
hosszú távú éghajlati egyen
súly érdekében azonnali cselek
vésre van szükség. Éppen ezért 
feltett szándékom, hogy Áder 
János elnök úr támogatásával 
elősegítsem a megyei jogú vá
rosok bekapcsolódását a nem

zetközi klímavédelmi együtt
működésbe. Remélem, hogy a 
megyei jogú városok jó példá
jával további szereplőket is sike
rül megnyerni a klímavédelem 
ügyének és így hozzájárulha
tunk ahhoz, hogy a 2019es klí
macsúcs igazi áttörést hozzon 
a globális felmelegedés elleni 

küzdelemben – fogalmazott 
Szita Károly, a Megyei Jogú Vá
rosok Szövetségének elnöke.

Kriza Ákos, Miskolc polgár
mestere a találkozót követően 
úgy nyilatkozott: a megyei jogú 
városok már eddig is sokat tet
tek azért, hogy csökkentsék az 
üvegházhatású gázok kibocsá

tását, a széndioxidterhelést. 
– Miskolc különösen élen jár 
ebben, elég, ha csak az elmúlt 
tíz évet nézzük. Csatlakoztunk 
a Covenant of Mayorshoz, a 
Polgármesterek Szövetségéhez, 
és teljesítettük a szervezet fel
kérését a több mint húsz száza
lékos kibocsátáscsökkentés
re. Sőt, huszonhét százalékos 
csökkenést értünk el a miskol
ci távfűtésben a geotermikus 
energia felhasználásával, illet
ve a biomassza kazánok beüze
melésével – mondta el a pol
gármester. 

A környezetvédő intézkedé
sek közé tartozik a biogázüzem 
rendszerbeállítása, illetve gáz

üzemű buszok közlekedtetése 
is. Most a napelemparkok tele
pítését kezdjük el, a közeljövő
ben pedig befejeződik egy nagy 
közintézmény felújítási prog
ram, szigetelésekkel és energeti
kai megújításokkal. – Úgyhogy 
én azt gondolom, hogy Miskolc 
eddig is kiemelkedő helyen sze
repelt a megyei jogú városok 
között a megújuló energiák fel
használásában, az üvegházha
tású gázok kibocsátásának a 
csökkentésében. Számításaink 
szerint jelentősen rövidebb idő 
alatt fogjuk teljesíteni azt az érté
ket, amelyet az Under2 mozga
lom 2050re tervez – zárta sza
vait Kriza Ákos.
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A KLÍMAVÉDELMI EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL TÁRGYALT ÁDER JÁNOS 
A POLGÁRMESTEREKKEL

Miskolcon jártak a Magyarországra akkreditált diplomaták házastársai 
Idén Miskolc nevezetessége-
it nézték meg a Magyaror-
szágra akkreditált külföldi 
nagykövetek házastársai. A 
magyar köztársasági elnök 
felesége nemrégiben egész 
napos kiránduláson látta őket 
vendégül.

Herczegh Anita hat évvel ez
előtt indította el a programot, 
ami mára hagyománnyá vált. 
Idén Miskolc nevezetességeit 
nézték meg a Magyarország
ra akkreditált külföldi nagy
követek házastársai. A köztár
sasági elnök felesége egy egész 
napos kiránduláson látta őket 
vendégül. 

A Diósgyőri várban ágyú
lövéssel üdvözölték a nagykö
vetek házastársait, a lépcső te
tején pedig személyesen Nagy 
Lajos király köszöntötte őket.  
A vendégek szakértő kalauzo
lással tekinthették meg a fel
újított Diósgyőri vár termeit és 
érdekes történeteket hallhattak 
a vár múltjáról, jelenéről.

Emellett részesei lehettek egy 
lovagi párbajnak, s a gyógynö

vények világával is megismer
kedhettek a várudvarban. Sőt 
olyanok is voltak, akik a tek
nőkészítésben segédkeztek 
a helyi mesterembernek. Az 
okostelefonok természetesen 
egy percig sem pihentek, a ven
dégek mindent szerettek volna 
megörökíteni. – Ez a vár egy
szerűen bámulatos, igazi meg
tiszteltetés számomra, hogy 
itt lehetek. Engem leginkább 
Beatrix királyné személye ra
gadott magával, csodálatos nő 

lehetett. Az ő szobáiban végig
sétálni, személyes eszközei kö
zött lenni igazán felemelő érzés 

volt számomra – nyilatkozta 
Bridget Claire Lindsay, a brit 
nagykövet felesége.

A kirándulások már ha
gyománnyá váltak. Herczegh 
Anita, Áder János köztársasá
gi elnök felesége hat évvel ez
előtt indította a programot. 
– Igyekszem mindig más tá
jakra elvinni őket. Voltunk 
már Pécsett, kétszer a Balaton 
környékén, Északmagyaror
szágon, Visegrádon, Eszter
gomban, Gyulán és most jött 
az északkeleti régió – mondta 
el Herczegh Anita. Hozzátet

te, a nagykövetek házastársai 
minden évben nagyon várják a 
programot, mert ez – a neveze
tességek megtekintése mellett 
– a társaságot is összehozza. 
A Diósgyőri vár után a vendé
gek Lillafüredre látogattak, s 
utaztak az Északerdő Zrt. által 
fenntartott Lillafüredi Állami 
Erdei Vasúton is.

A küldöttség Majláth megál
lóhelyen szállt fel a kisvasútra, 
és a Szinva patak festői szép

ségű völgyében, száz évnél is 
idősebb bükkösök között utaz
tak Lillafüredig. A szikrázóan 
szép, napos időben két nyitott 
kocsiból állt a hibrid mozdony 
által vontatott kisvasúti szerel
vény. Az erdei vasútról, a kör
nyék nevezetességeiről, illetve 
az erdőgazdaság által szerve
zett programokról Mátrai 
Imre, a Lillafüredi Állami Er
dei Vasút üzemigazgatója tájé
koztatta a vendégeket. 

Miskolc eddig is kiemelkedően teljesített a megújuló energiák felhasználásában

A KIRÁNDULÁSOK MÁRA  
HAGYOMÁNNYÁ VÁLTAK



Ügyfélszolgálatok: Miskolc 
ügyfélszolgálati irodája (Város-
ház tér 8.), valamint a Miskolc 
Holding Zrt., MIHŐ Kft. és MI-
VÍZ Kft. ügyfélszolgálati irodá-
ja (Szemere u. 5.) május 21-én, 
pünkösdhétfőn zárva tart.

Fürdők, állatkert: a Mis-
kolctapolcai Strandfürdő má-
jus 20-án, pünkösdvasárnap és 
május 21-én, pünkösdhétfőn 

az ünnepi nyitvatartás szerint 
9:00 órától 21:00 óráig várja 
vendégeit. A Miskolctapolca 
Barlangfürdő ezeken a napo-
kon 9:00-től 20:00 óráig tart 
nyitva. A Selyemréti Strand-
fürdő május 20-án és 21-én is 
a szokásos nyitvatartási idő-
ben, 4:30-tól 20:00 óráig várja 
a fürdőzőket. A Miskolci Állat-
kert és Kultúrpark a nyári nyit-

vatartás szerint, 9:00 és 19:00 
között várja látogatóit május 
20-án és május 21-én, pün-
kösdhétfőn is.

Parkolás: május 20-án, pün-
kösdvasárnap a kiemelt idegen-
forgalmi területeken – Diós-
győr, Lillafüred,  Miskolctapolca 
–, és a kiemelt közlekedési terü-
leteken, a Tiszai pályaudvarnál 
a díjfizetési kötelezettség 8-tól 

18 óráig áll fenn. 2018. május 
21-én, pünkösdhétfőn a Mis-
kolci Városgazda Nonprofit Kft. 
üzemeltetésében lévő fizető vá-
rakozási területeken és a Régi-
posta utcai parkolóházban díj-
mentes a parkolás. Az Európa 
téri, Patak utcai, illetve Hősök 
tere mélygarázsban az általános 
rend szerint kell fizetni a par-
kolásért.

Csütörtökön elkezdődött a 
VII. Avasi Borangolás. Mis-
kolc hegye három nap alatt 
40 helyszínen, 60 borászat-
nak és 20 gasztropontnak ad 
otthont, hogy ismét sokak 
számára felejthetetlenné va-
rázsolja ezt a májusi hosszú 
hétvégét.

Miskolc egyre erősebb gaszt-
ronómiában, több olyan ren-
dezvénynek ad otthont a város, 
amely a finom ételeket, italokat 
helyezi a középpontba. Ennek 
megfelelően élénkebb a gaszt-
roturizmus, sokan már egyene-
sen úgy fogalmaznak, a borsodi 
megyeszékhelyen egy gasztro-
nómiai forradalom zajlik. Nem 
csupán a színvonalas rendezvé-
nyeken várják finom ételekkel, 
italokkal a látogatókat – sor-
ra nyílnak a nívós éttermek, 

sörözők, egyedi minőséget kí-
náló, kiváló vendéglátóhelyek 
is. Miskolc már országszerte, 
sőt nemzetközi szinten is egy-
re magasabban jegyzett gaszt-
ronómiával rendelkezik, ami 
nagyon fontos feltétele annak, 
hogy megfelelően kiszolgáljuk 
a turizmust. 

A Borangolás arra ad lehető-
séget, hogy a látogatók kulturált 

fogyasztással megkóstolják a fi-
nomabbnál finomabb borokat, 
s közben egy jót szórakozzanak. 
Miskolc egyedi adottsága, az 
Avas kitűnő hátteret, helyszínt 
ad rendezvénynek. Szó szerint 
éltre kel az avasi pinceoldal: 
a zenészek között mindenki 
megtalálhatja a kedvére valót. 
A három nap alatt igen széles 
palettája sorakozik fel a zeneka-
roknak és az utcazenészeknek. 
Arról pedig, hogy mindig szí-
nültig legyen a poharunk, több 
mint 70 borászat gondoskodik. 
A bor mámorító tulajdonságá-
val a szervezők is tisztában van-
nak, így a város neves vendéglői 
és a Food Truck Show tagjai tá-
lalják fel ínycsiklandozó porté-
káikat a „borangoló” népnek, az 
Avas számos pontján, a Gaszt-
roplaccon.

Mint megtudtuk, tavaly 14 
ezer látogatója volt a Boran-
golásnak, idén több mint 20 

ezer látogatóra számítanak. 
Ami egyáltalán nem megle-
pő, hiszen Miskolc turizmu-
sa általában véve is évről-év-
re növekszik. A 2017-es évhez 
viszonyítva a városba látogató 
turisták száma idén év elején 
is ugrásszerű növekedést mu-
tatott. A három miskolci für-
dő látogatottsága például – az 
első negyedév adatait tekintve 
– egyenként közel tízezer fő-
vel nőtt, a Diósgyőri vár pe-
dig 120 százalékon teljesített. 
Tóth-Bodnár Krisztinától, a 
Tourinform Iroda irodaveze-
tője kiemelte, Miskolc turisz-
tikai kínálata egyre szélesebb 
palettán mozog, egyre nő a 
városunkban töltött vendégéj-
szakák száma. – A Miskolcra 
érkező vendégek szálláshelye-
ken való költése is kiemelke-
dő növekedést mutatott már 
2017-ben is – hangoztatta az 
irodavezető. 

Miskolc város napján nya-
kunkba vettük a várost, és 
arról kérdeztük a járókelő-
ket, miért szeretnek itt 
élni? 

Hircsu Mariann a férjével 
körülbelül 18 éve döntött úgy, 
hogy itt marad Miskolcon. 
– Mind a ketten művészem-
berek vagyunk, sok helyen 
élhetnénk. Mi azonban úgy 
éreztük, itt kell maradnunk, itt 
kell valamit csinálnunk! Meg-
találtuk a számításainkat, a 
férjem színész, én pedig taní-
tani kezdtem. Hiszünk ebben 
a városban, s ezt látom nagyon 
sok tanítványomon is – emelte 
ki. Mariann férje esztergomi, 

elmondása szerint, azért szeret 
itt élni, mert Miskolcon „min-
den van”: hegy, tó, műemlék, 
színház, számos bevásárlóköz-
pont, stb. Azok, amiket szeret-
nek, itt mind adottak. 

A fiatalabb generáció is 
hasonló véleményt fogalma-
zott meg. – Annak ellenére, 
hogy ez egy nagyváros, még-
is minden közel van egymás-
hoz. Szeretem, hogy mindent 
megtalálok, amire szükségem 
van, ráadásul könnyen el is 
jutok egyik helyről a másik-
ra – sorolta Bocsai Henriet-
ta. – Nagyon szeretjük, hogy 
éjszaka is van élet, s gyako-
ri a szabadtéri koncert a bel-

városban. – Ha meg kellene 
mutatnom egy idegennek a 
kedvenc helyemet Miskol-
con, biztos, hogy elvinném 
Lillafüredre, vagy a kedvenc 
éttermembe és kávézómba a 
Széche nyin – tette hozzá.

Találkoztunk olyanokkal is, 
akik nem „tősgyökeres” mis-
kolciak. – Debrecenben szü-
lettem, viszont annyira meg-

szerettem ezt a miliőt, hogy 
nagy örömmel maradtam 
Miskolcon – mondta Fekete 
Sándor. – Szerintem Miskolc 
egy befogadó város, azokkal 
is kedvesen bánik, akik mesz-
sziről jöttek ide. Nagyon sok 

kedvenc helyem van a vá-
rosban, ha ki kellene emel-
nem egyet, az a Bükk lenne. 
Nagyon szeretek a család-
dal túrázni: bármerre indu-
lunk el a Bükkben, mindig 
találunk olyan helyet, melyre 
bármikor rámutatnék, hogy 
na igen, ez a kedvencem – 
mondta mosolyogva.

– Azt szeretem Miskolc-
ban, hogy nagyon sok és egy-
re több szórakoztató program 
van. A fiatalok és az idősek 
egyaránt megtalálhatják a 

kedvükre való szórakozást – 
ezt Czövek Gabriella és barát-
nője, Lükő Dalma nyilatkozta.

„Ez a hely ami örökké várni fog…”

Nyitvatartások, parkolási rend az ünnep alatt
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Ukrajnában, a negyed-
millió lakosú Ivano-Fran-
kivszk városban rendezett 
Kárpáti Térség nemzet-
közi fesztiválon mutatta 
be nemrégiben Miskolc 
turisztikai attrakcióit a 
MIDMAR Nkft.

Nyugat-Ukrajna az egyik 
kiemelt turisztikai „küldő-
területe” Kelet-Magyaror-
szágnak, Miskolcnak és kör-
nyékének – azaz nagyon sok 
turista érkezik innen. 2012 és 
2016 között nagyjából meg-
duplázódott az ukrán vendég-
éjszakák száma Miskolcon, s 
az emelkedés folytatódik. A 
várost bemutató orosz nyelvű 
prezentáció mellett Kupcsik 
Sarolta a „Miskolc az idegen-
vezető szemével” c. fotókiál-
lításával vett részt a szakmai 
programon, ahol ukrán, grúz, 
bolgár és romániai előadások 

is elhangzottak. A Magyaror-
szágra beutaztató ottani uta-
zási irodák és touroperátorok 
közül többekkel személyes 
konzultációra is sor került. 

A megbeszéléseken továb-
bi ukrajnai megjelenési le-
hetőségekről szó esett. Szep-
temberben Ungváron készül 
bemutatkozni Miskolc, emel-
lett nagy jelentőséggel bírnak 
azok a study tourok is, ahol a 
touroperátorok és szakmai új-
ságírók személyesen is meg-
tapasztalhatják a miskolci 
szolgáltatások színvonalát.  A 
szakmai megjelenést az ukraj-
nai fesztiválon a Kijevi Nagy-
követség közreműködésével 
sikerült megvalósítani, ahogy 
az elmúlt években az UITT 
kijevi nemzetközi turisztikai 
kiállítás és vásárokon, vala-
mint Harkovban egy nemzet-
közi konferencián való rész-
vételt is.

Küldöttség érkezett Miskolcra a város napja alkalmá-
ból, csehországi testvérvárosunkból, Ostravából. 

A delegáció tagjai – Ostrava 
két alpolgármestere, hivatal-
vezetője, a nemzetközi osztály 
vezetője valamint a turiszti-
kai hivatal munkatársa – Kri-
za Ákos polgármester meghí-
vására érkezett Miskolcra. A 
küldöttséget Kriza Ákos, vala-
mint Kiss János és Pfliegler Pé-
ter alpolgármesterek fogadták 
a városházán, ahol áttekintet-
ték a városok történetét, fej-
lesztéseit, kapcsolatait, jövő-
beni perspektíváit.

A vendégek Lillafüredre és a 
Diósgyőri várba is ellátogattak, 
részt vettek az ünnepi közgyű-
lésen, megtekintették a belvá-
rost és a Barlangfürdőt. 

Jirí Simon az ostravai In-
formációs Szolgáltató Köz-
pont idegenforgalmi ve-
zetője úgy fogalmazott, 
elsősorban a fürdők terüle-

tén lát nagy idegenforgalmi 
lehetőséget. Mint mondta, 
a fürdőturizmus területén a 
csehek eddig inkább Nyu-
gat–Magyaroszágot részesí-
tették előnyben, most látják, 
hogy Miskolcon is óriási po-
tenciál van ebben.

A delegáció tagjai szerint a 
két város között sok a hason-
lóság: mindkét településen 
hanyatlás követte a nehézipa-
ri felvirágzást, ami lakosság-
fogyáshoz is vezetett, mára 
viszont folyamatosan előtér-
be kerülnek a beruházások.

A két város kapcsolatára a 
Cseh Köztársaság budapes-
ti nagykövetsége is felfigyelt. 
Felkérték Miskolc polgármes-
terét, hogy egy őszi testvérvá-
rosi konferencián jó gyakor-
latként mutassa be Miskolc és 
Ostrava együttműködését.

Ukrajnában is 
bemutatkozott Miskolc 

A fürdőturizmust 
erősítenék Egyre több a „gasztroturista” Miskolcon 

ESZÜNK, ISZUNK, „BORANGOLUNK”
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Idén harmadik alkalom-
mal szervezi meg Miskolc 
önkormányzata és az Esély 
és Részvétel Közhasznú 
Egyesület – Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Civil 
Információs Centrum a 
„Civil Napot”.

A Miskolc Város ünnepé-
hez kapcsolódó esemény a 
megszokott helyszínen, az 
Erzsébet térre invitálja az ér-
deklődőket. A Miskolcon te-
vékenykedő civil szervezetek, 
közösségek 2018. május 19-
én, szombaton délután 2 - 6 
óra között színpadi produk-
ciókkal, standokkal várják a 
látogatókat.

Miskolcon több mint ezer 
civil szervezet működik, a 
szervezetek között méretü-
ket, céljaikat, tevékenységü-
ket tekintve jelentős különb-
ségek vannak. Közös vonásuk 
azonban, hogy annak mérté-
kében tudnak sikeressé válni, 
amennyire képesek bizalmat 
építeni az őket befogadó szű-
kebb és tágabb közösségben. 

A rendezvényen megjelenő 
résztvevő szervezeteknek le-
hetőségük lesz városi szinten, 
közösen megmutatni magu-
kat. Ugyanakkor egymás és 
a lakosság visszajelzéseiből 
lendületet is kapnak a mun-
kájukhoz.

A rendezvényen közel 
hatvan civil szervezet, kö-
zösség jelenik meg. A ren-
dezvény látogatói, ha nem is 
teljes, de átfogó képet kap-
nak arról a munkáról, amit 
a szervezetek a Miskolc, il-
letve a Miskolcon élők javá-
ra végeznek. 

A kavalkád, amelyet ez a 
civil ünnep kínál, így egy-
szerre kínál kikapcsolódá-
si, tájékozódási lehetősé-
get vagy konkrét segítséget 
a résztvevőknek. A III. Civil 
Nap fővédnöke Kiss János al-
polgármester.

Május 20-án, 18.00 órai 
kezdettel, a Miskolc Te-
levízió HívőSzó című 
műsorában a Mindszenti 
templomból közvetítet-
nek szentmisét, felvételről. 
Bemutatja: Lipcsák János 
plébános. Május 21-én 18 
órától a Deszkatemplom-
ból közvetítenek Istentisz-
teletet. Igét hirdet: Almási 
Ferenc lelkipásztor.

Szombaton, 19-én, szolgál-
tatja ki a bérmálás szentségét a 
mindszenti templomban Ter-
nyák Csaba egri érsek. Ezen 
a napon a 18 órai szentmise 

keretében bérmálja meg a fi-
atalokat a diósgyőri plébáni-
atemplomban Balog Gyula 
kanonok, újgyőri plébános. 
20-án pünkösd, a Szentlélek 
kiáradásának ünnepe van. A 
kisgyermekes családoknak 
mocorgós szentmisét mutat-
nak be 16 órától a Millenniu-
mi teremben. Pünkösdhétfőn 
minden templomban a hely-
ben meghirdetettek szerint 
alakul a miserend. Az avas-dé-
li Ige templomában (jezsuiták) 
május 27-én, vasárnap, a fél 12 
órai szentmisén szolgáltatja ki 
a bérmálás szentségét dr. Ter-
nyák Csaba egri érsek.

Görögkatolikus hírek: a 
Búza téri székesegyház pün-
kösdi szertartási rendje: Május 
19. szombat, pünkösd előestje: 
19 órától virrasztás (lítiás nagy 
vecsernye és utrenye). 

Május 20. pünkösdvasár-
nap: 10 órakor püspöki Szent 
Liturgia, énekkarral. 18 óra-
kor ünnepi vecsernye térd-
hajtási imákkal.

Szentmise időpontok még: 
6.30 és 8.30. 

Május 21. pünkösdhétfő: 
szentmise időpontok: 6.30, 
8.30, 10 és 18 óra. A fél kilen-
ces liturgia után ünnepi kör-
menet.

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

Keleti Egyházunk csodála-
tos szentlelkes himnusza pün-
kösd ünnepétől szertartásaink 
elején elhangzik: „Mennyei 
Király, Vigasztaló, igazságnak 
Lelke, ki mindenütt jelen vagy 
és mindeneket betöltesz, min-
den jónak kútfeje és az élet-
nek megadója, jöjj el, és lakoz-
zál mibennünk, és tisztíts meg 
minket minden szennytől, és 
üdvözítsd, Jóságos, a mi lel-
künket!”

A Szentlélek nem ismer-
hető meg természettudomá-
nyos módszerekkel, éppúgy, 
ahogyan egészében az em-
beri személy sem. A Szentlé-
lek személy, megismerésének 
kulcsa a szeretet. A szeretet 
igazi forrása bátorít, vigasz-
tal és vezet.

Pünkösd napján az aposto-
lok bizonytalanságban és fé-
lelemben várakoztak, bezárt 
ajtók mögött. S a megígért, 
elérkezett Szentlélek kisza-
badítja az embereket a test 
és vér szolgaságából és meg-
ajándékozza a lelki szabad-
sággal. A Szentlelket gyümöl-
cseiről ismerhetjük fel. Ahol 
szeretet és béke uralkodik, 
ahol az emberek testvérként 
fordulnak egymás felé, ahol 
megvallják bűneiket, ahol 
apostoli buzgósággal hirdetik 
az evangéliumot, ahol a lelki 
életre törekszenek, ott él, ott 
működik a Szentlélek. Termé-
szetesen nem egyedül, hanem 

a mi közreműködésünket is 
igényelve. Minden igazi sze-
retet mögött a Szentlélek rej-
tőzik láthatatlanul, de nem 
erőtlenül.

A mindennapi életben 
többször is előfordul, hogy 
valaki képességeit meghala-
dó feladat elé kerül, amely-
től fél, s ezért visszahúzódik. 
De van úgy is, hogy a meg-
bízást adó bíztatóan, báto-
rítólag rámosolyog az aggó-
dóra. Ez a helyzet hasonlít a 
Szentlélek kegyelmi hatására. 
Ennek segítségével az ember 
nem olyan erősek érzi magát, 
hogy a lelhetetlennek is bát-
ran nekivág. hanem pontosan 
fordítva: gyengének és alkal-
matlannak érzi magát, s cso-
dálkozva tapasztalja, hogy 
mégis megy feladat teljesítése. 
A Szentlélek szeretete tehát 
bátorít, vigasztal és vezet. Fo-
gadjuk be ezt a szeretetet!

PAPP ANDRÁS
GÖRÖGKATOLIKUS ESPERES

A pünkösdi hétvégén, má-
jus 20-án és 21-én mester-
emberek népesítik be a vár 
udvarát. 

A dolgos kezeket munka 
közben is megleshetik a láto-
gatók. A játszóházban tava-
szi fejdíszt és pünkösdi kirá-
lyi koronát is készíthetnek a 
gyerekek. Ki lehet próbálni a 
nyuszi versenyt, a bögre do-
bálót, a gesztenye csúzlizót és 
a bátrabbak akár a sárkány-
nyal is megküzdhetnek. A 
talpalávalót az Agyagbanda 
húzza majd, aki kedvet érez 
hozzá, beállhat a táncházba. 

Ott lesz a gyógynövény szak-
értő, aki a középkori gyógyá-
szat rejtelmeibe avatja be az 
érdeklődőket, jó idő esetén 
pedig a vár fűszeres kertjét is 
megmutatja. Akár személyes 
tanácsadást is kérhetnek tőle 

a látogatók. Vasárnap Lovász 
Emese régész "Pünkösdi ki-
rályság" címmel tart előadást, 
emellett a Diósgyőri Arany-
sarkantyús Lovagrend zenés 
drámajátékát is megnézheti a 
közönség.

Fogadjuk be a szeretetet

Pünkösd a Diósgyőri várban

Új street-art (utcai művésze-
ti) alkotások létrehozására 
hirdetett pályázatot Miskolc 
önkormányzata, amire 15 
színes és ötletes pályamunka 
érkezett be. Kedden a legjob-
bakat díjazták – Gregovszki 
Gábor „Alsó világ őrzője” 
című munkáját pedig ősszel 
már a miskolciak is megcso-
dálhatják a Jókai utcai alul-
járó bejáratán.

Fesd a város színes(ebb)re 
– ezzel a címmel hirdette meg 
városszépítő pályázatát nemré-
giben az önkormányzat. A beér-
kezett, 15 pályamunkát szakértő 
zsűri értékelte, eredményt pedig 
kedden hirdettek a városházán, 

ahol Pfliegler Péter köszöntötte 
az alkotókat. Az alpolgármes-
ter rámutatott, a városba érkező 
turisták, de a befektetni szándé-
kozó cégek vezetői – és maguk 
a miskolciak – is azt tapasztal-

hatják, hogy Miskolc jelentős, 
pozitív változásokon esett át az 
elmúlt években.

– Mi, városvezetők is azért 
dolgozunk, hogy élhető Mis-
kolcot teremtsünk. Ebben a 
szolgálatban szép sikereket ér-
tünk már el, de soha nem dől-
hetünk hátra, folytatnunk kell a 
munkát – húzta alá az alpolgár-
mester. A zsűri elnöke, Máger 
Ágnes, Kondor Béla- és Miskol-
ci Múzsa-díjas festőművész ki-
emelte, nagyon változatos mun-
kák érkeztek be a pályázatra. 
Az elbírálás során figyelembe 
vették, mennyire felelnek meg 
ezek a street-art követelménye-
inek, hogyan viszonyulnak a 
környezethez, s hogy mennyire 
hordoznak magukban művészi 
értéket. Mindezek alapján egy-

egy első, második és harmadik 
helyezés született, valamint egy 
szponzorációs különdíjat is át-
adtak. A nyertes, Gregovszki 
Gábor „Alsó világ őrzője” című 
munkája ősszel el is készülhet 
a Jókai utcában.   Pfliegler Pé-
ter arról is szólt, hogy – látva 
a mostani sikert – a jövőben 
újra kiírják majd az utcai mű-
vészeti pályázatot, felhasználva 
a most szerzett tapasztalato-
kat is. Nyertesek: 1. hely: Alsó 
világ őrzője – Gregovszki Gá-
bor. 2. hely: Bizakvás – Riczu-
né Soltész Boglárka. 3. hely + 
a közönségszavazás nyertese: 
Szinva-parti utcakép – Pin-
tér-Janiga Noémi. Különdíj: 
Miskolci sportélet – B. Sándor 
Renáta, Bodnár Emma, Mada-
ras Gábor.

Színes és ötletes munkák érkeztek  
a városszépítő pályázatra

Egyszerre kínálnak 
kikapcsolódási és tájékozódási 
lehetőséget

Színesebbre festik Miskolcot

Ismét bemutatkoznak a civilek



Bartók Plusz, ahol a közönség és az opera egymásra talál
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Idén június 8-án este hat óra-
kor a Széchenyi utcán nyitó-
parádéval, majd a Városház té-
ren fesztiválízelítő koncerttel 
kezd a Bartók Plusz Operafesz-
tivál. Ezután a fesztivál történe-
tének legnagyszabásúbb nem-
zetközi összefogással létrejövő 
Bartók-produkciója következik 
a Nyári Színházban. 

A 3 Bartók előadás rendezője, 
Michał Znaniecki nevéhez több 
mint 200 opera- és musical-előa-
dás kapcsolódik a világ főbb szín-
házaiban és fesztiváljain. Dolgozott 
többek között Plácido Domingóval 
és José Curával is. Vitt már operát 
színre sivatagban, víziszínpadon és 
a Wroclawi Olimpiai Stadionban is. 
A miskolci közönségtől azt kéri, fe-
lejtsen el mindent, amit eddig Bar-
tókról tudott, ne gondoljon a ha-
gyományokra, hanem nyissa meg 
a szívét és engedje, hogy megha-
tódjon a világ minden asszonyának 
történetén. Két fantasztikus magyar 
operaénekes mellett Lengyelország 
egyik legjelentősebb táncszínháza 
szerepel a produkcióban. Nem cso-
da hát, ha az első napra már elkeltek 
a jegyek, szerencsére június 10-én 
megismétlik az előadást.

A változatos zenei élményeket 
kínáló fesztivál programjában sze-
repel egy különös, szatírikus mű, 
Prokofjev: A három narancs sze-

relmese című operája, amelyet a 
Horvát Nemzeti Opera társulata 
hoz el Zágrábból Miskolcra. Pro-
kofjev remekműve egyszerre ope-
ra és operaparódia. De ugyanilyen 
szórakoztató az olasz Teatro Coc-
cia di Novara vendégjátéka is. 
Ők Maria Callasnak, a 20. század 
lenyűgöző opera-énekesnőjének 
állítanak emléket Marco Taralli: A 
rivális című vígoperájával. Az olasz 
operaszerző zenéje a klasszikuso-
kat juttatja eszünkbe: Verdi, Mo-
zart, Offen bach, Strauss muzsikái-
ra utaló hangulattal idézi meg az 
abszolút dívát, ahogy Callast annak 
idején rajongói nevezték. A rivális 
abszurd és izgalmas show, teli szaf-
tos anekdotákkal és mélyenszántó 
észrevételekkel az opera világáról.

A klasszikus magyar rockopera, 
az István, a király a „csúcsra” ér a 
Bartók Pluszon. A darab – bemuta-
tójának 35. évfordulóján – a legna-
gyobb színpadi művekhez méltó-
an, immár hangverseny-előadáson 
jelenik meg. A fesztiváli díszelőa-
dás a legkiválóbb énekesek és ze-
nészek közreműködésével jön lét-
re, címszerepben Feke Pállal. Az 
előadásra lapzártakor 1 szabad 
jegy volt megvásárolható.

Az pedig egyértelműen a mis-
kolci közönséget dicséri, hogy a 
világhírű I Musici di Roma kama-
razenekar olyan jól érezte magát a 
tavalyi fesztiválon, hogy ismét el-

jönnek a Bartók Pluszra. A koncert 
már most szinte teltházas. 

A második hétvégén bemutatás-
ra kerülő „Ezrek operája”, a Rock 
Giovanni talán a fesztivál törté-
netének legpimaszabb tehetségű 
produkciója lesz. Eljátszunk a gon-
dolattal, mi lenne, ha Mozart eljön-
ne közénk és megmutatnánk neki, 
hogy az elmúlt kétszáz évben mi-
lyen új hangszerek születtek, mi-
lyen harmóniákat szeretnek most 
az emberek, milyen ritmusokat 
használunk, hogyan táncolunk – 
vajon Mozart mit kezdene ennek a 
tudásnak a birtokában a Don Gio-
vannival?

Megszületett az ismert hódító 
történetéből írt világszerte leg-
többször játszott Mozart-opera 
átirata a Virtuózokból ismert fia-
tal Szüts Apor segítségével, Mo-
zart-Szüts: RockGiovanni. Ne 
gondoljanak azonban olyan rock-
operára, mint az István a király. Itt 

nagyzenekar játszik, vannak rock-
hangszerek, de a szereplők ka-
rakterüknek megfelelően heavy 
metal, pop, vagy éppen a csábító 
francia sanzonok hangján szólal-
nak meg. Az ukrán sztárrendező 
Vlad Troickij igazi nemzetközi gár-
dát fog össze: török, szerb, bosnyák 
nemzetiségű is akad a stábban.

A sorozat épp azért kapta az „Ez-
rek operája” nevet, mert több ez-
ren voltak kíváncsiak Vidnyánszky 

Attila Tosca rendezésére, ami az 
első ilyen előadás volt 2012-ben a 
kilátónál. Hogy minél többen lát-
hassák az idei előadást, június 15-
én és június 16-án is előadják az 
Avason, sőt, aki garantált ülőhelyet 
szeretne, az jegyet válthat a szín-
ház jegypénztárában 500 forintért.

A fesztiváloknak az a dolguk a vi-
lágban, hogy rendhagyó, egyedi, 
akár egyszeri és megismételhetet-
len produkciók színterei legyenek. 
A szervezők úgy gondolják, ma 
már kevesen hiszik el, hogy az ope-
ra – vagy a kortárs opera – nem le-
het szép. Jó zene van, és rossz zene 
van. Értéktelen tucatáru és különle-
ges egyszeri. A Bartók Plusz reméli, 
hogy a közönség és az opera ismét 
egymásra talál, és ezzel a műfaj az 
örökifjú Mozart zsenijéhez megtér.

(A programokról bővebben a fesz-
tivál honlapján tájékozódhatnak: 
www.operafesztival.hu.)

MISKOLCI ELADÓ INGATLANOK
A Miskolc Holding Zrt. kétfordulós versenyeztetési eljárás  

(nyílt írásos ajánlattétel + versenytárgyalás) útján történő  
értékesítésre meghirdeti referenciákkal rendelkező építő, beruházó, 

ingatlanfejlesztő cégek részére az alábbi miskolci ingatlanokat  
2018. május 31-i beadási határidővel:

Az ingatlanokra és az értékesítési eljárásra vonatkozó kiajánlási dokumentáció  
a Miskolc, Széchenyi u. 107. sz. alatt, a Miskolc Holding Zrt. Ingatlangazdálkodási  

Igazgatósága Üzleti Ingatlan Hasznosításán, a 310. sz. irodában vásárolható meg.

Cím  
(Jelleg)

Alapterület  
(m2)

Minimális  
bruttó 

ajánlati ár (Ft)

Nagy Imre u.
(beépítetlen terület)
több ingatlanból álló  

két önálló ingatlancsoport

összesen  
1346 61 400 000

Apróhirdetés
Miskolc belváros szívében várjuk új valuta-
pénztáros  kollégánkat, ahol a jövedelem 
versenyképes! Elvárásunk középfokú vég-
zettség, érvényes valutapénztárosi vizsga, 
udvariasság és pontosság. Jelentkezni: mis-
kolczi.allas@gmail.com vagy a 46/411-304

Ingyenes számítógépes tanfolyam! Kor-
határ 65 év. A kezdő és haladó tanfolyamain-
kat elvégzők 60 órás nyelvtanfolyamot kap-
nak ajándékba. Az ajándék átruházható! Tel: 
742-485, Pannon Educatio Kft. E-001594/2017  

Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 65 900 
Ft-tól, továbbá nyílászárók (műanyag, fa, 
alumínium), garázskapuk cseréje óriási 
kedvezménnyel, teljeskörű árnyékolástech-
nikával. Tel./fax: 46/402-292, mobil: 30/336-
5528, web: www.aluport.hupont.hu, bemu-
tatóterem: Miskolc, Bükk áruház I. emelet. 
Nyitva: h-p: 9–14 óráig, szo: 9–12 óráig.

Ács-, tetőfedő munkák, gipsz kar to no zás, 
lambé riázás, filagóriák, elő tetők, kerítések, 
kerti házak és egyéb famunkák készítése; Ve-
lux ablakok beépítése, cseréje; íves fedések és 
hajlatok készítése; tetők szellőztetése. www.
kerekgyarto-acs.hu. Tel.: 06-20/460-6775.

Nem italozó, önállóan dolgozni tudó ácsot 
és korábban ács mellett dolgozó segéd-
munkást keresek Miskolc és környékére, 
nem csak tetőn végzendő munkákra. Tel.: 
06-20/460-6775.

Lassan minden jegy elkel...

Izgalmas klasszikus és könnyűzenei programokat, kitűnő előa-
dókat kínál a Bartók Plusz ingyenes szabadtéri rendezvényein is. 
Láthatják többek között Lajkó Félixet, a Szarka Tamás (Ghymes) és 
zenekarával fellépő Miklósa Erikát, a Budapest Klezmer Band-et, 
Big Daddy Wilson bluesgitárost, a Budapest Bárt és a Berki Tamás-
sal fellépő Miskolci Dixieland Bandet. Kísérőrendezvények vár-
ják az érdeklődőket az Erzsébet téren, a Pátria közben, a Miskol-
ci Nemzeti Színház művészbejárójánál, a Művészetek Házában, a 
miskolci Színészmúzeumban, az avasi református templomban, 
sőt az Egressy–Erkel Zeneiskolában is. 

2012-ben több ezren voltak kíváncsiak az Avasi kilátónál az előa-
dásra
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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

Lendítse fel ÜZLETÉT! 
Hirdesse Ön is termékét, szolgál-
tatását szórólapon, juttassa el 
újságját, kiadványait kézbesítői 
hálózatunkon keresztül Miskolcon 
és környékén. 

Heti, havi rendszerességű  
terjesztés, mindenki számára elérhető 

akár már nettó 1 Ft/db/ 
alkalom áron!  

Rendelésfelvétel: terjesztesmiskolc@gmail.com, 
illetve a 70/577-8148-as telefonszámon.

Első alkalomra  
30% kedvezményt  

adunk!

l  SZÉCSÉNY – HOLLÓKŐ – SZKLABONYA - 
MOHORA: június 9.: 8.000 Ft/fő

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

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

l  A DOBSINAI JÉGBARLANG   
ÉS A BETLÉRI  ANDRÁSSY-KASTÉLY:  
június 30.: 5.500 Ft/fő

l  RÓZSAÜNNEP SZŐREGEN, VÁROSNÉZŐ 
SÉTA SZEGEDEN: június 23.: 9.500 Ft/fő
l  ZÁGRÁB, PLITVICEI TAVAK:  

június 23–24.: 29.000 Ft/fő
l  BUDAPESTI TEMATIKUS SÉTÁK,  

5 program, 10 időpontban:  
6.900 Ft/fő/program

RÉSZLETEKRŐL, TOVÁBBI AJÁNLATAINKRÓL  
ÉRDEKLŐDJÖN IRODÁNKBAN VAGY HONLAPUNKON!

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

WWW.KOLOMBUSZTOURS.HU

"

"

500 FT ÉRTÉKŰ  

KUPON EGY FŐRE,  

EGY ÚTRA ÉRVÉNYES.
A Miskolci Német Nemzetiségi Önkormányzat és a 

Miskolci Önkormányzati Rendészet közös szervezésé-
ben a nyelvet beszélő középiskolás diákok részére 2018 
év nyarán is megszervezésre kerül az esemény. Ma már 
az érettségi feltétele az 50 óra közösségi szolgálat tel-
jesítése, amelyre a  Student Police program alkalmas. A 
létszám limitált, 30 főben van meghatározva. Csopor-
tos jelentkezésre az iskolákon keresztül van mód. Azok 
a diákok, akik a legtöbb órát teljesítik, a program végén 
vásárlási utalványban részesülnek. 

 
Érdeklődés esetén egyéb felvilágosítás: a német önkor-

mányzat email címén keresztül a de.minderheit@gmail.
com lehetséges. 

Jelentkezz  a  Student 
Police programra



Az első világháború utáni 
Magyarországon egyre erő-
sebb hullámokat verő háború 
bontakozott ki a szórakoz-
tatás területén. Két tábor 
feszült egymásnak: a cigány 
muzsikusoké és az új ameri-
kai tánczenét (szving, foxtrott 
stb.) játszó zenészeké. A kor-
szakon átívelő „harc” első lát-
ványos mozzanata a miskolci 
cigányzenészekhez kötődik.

Az addig a zenés szórakozta-
tás monopolhelyzetében lévő 
cigányzene ugyanis hatalmas 
vetélytársat kapott az 1920-as 
évektől Európát is meghódí-
tó amerikai könnyűzenében. 
Egyre több étterem, szórako-
zóhely váltott profilt, teret en-

gedve az új divatoknak és a 
cigányzene súlya hirtelen meg-
csappanni látszott. Magyaror-
szágon történelmileg a cigány-
zenészek biztosították a zenés 
szórakoztatást, így egy igen je-
lentős társadalmi réteg került 
egyre lehetetlenebb helyzetbe. 
A cigányzenészek szövetsége 
az 1920-as években többször 
fordult a belügyminisztérium-
hoz, hogy rendeletileg korlá-
tozzák a másfajta zenét játszó 
zenekarok működését, mivel 
az igazi magyar zenét még-
is csak ők képviselik, nem pe-
dig az amerikai divathóbortot 
meglovagoló „band”-ek.          

1936 őszén Észak-Magyaror-
szág leghíresebb cigányprímásai 
értekezletet tartottak Miskolcon. 

Geszti Jenő, számos ismert ma-
gyar nóta szerzője, ismertette a 
cigányzenészek bajait, majd ezt 
mondta: „Értsétek meg, hogy 
össze kell fognunk, hallatnunk 
kell a szavunkat! Mivel azon-
ban egyikünk sem ura a megy-
győző szónak, vonóval, hegedű-
vel, nagybőgővel, cimbalommal, 
a nótaszó erejével kell magunk-
ra irányítanunk az illetékesek 
figyelmét! A miskolci cigány-
zenekarok százfőnyi egyesített 
bandája élén mi, prímások, áll-
junk oda a megyeháza és a vá-
rosháza közé a Horthy Miklós 
térre, játsszuk el a főispán, alis-
pán és polgármester úr nótáit. 
Hadd hallják meg ezek a vala-
mikor nótázó, mulatós magyar 
urak, milyen szépen szól a ma-

gyar nóta. Magyar nótába önt-
jük keservünket, azt, hogy a 
jazz, meg a kontárokból, facér 
legényekből összeverbuvált al-
kalmi zenekarok kiveszik a ke-
nyeret a szánkból, lejáratják a 
magyar nóta, a magyar cigány 
tekintélyét.” 

Követelték, hogy a város és 
a megye, más politikai erőkkel 
összefogva, hasson oda a bel-
ügyminiszterre, hogy nyilvános 
helyeken, lakodalmakon, bálo-
kon csak cigánybanda muzsikál-
hasson. 1936. szeptember 23-án 
demonstratív hangverseny tar-
tottak a Szemere-kert közepén 
ötezer érdeklődő jelenlétében. 
A vármegyeházáról odament a 
főispán, az alispán, családtagjaik, 
a tisztviselők és meghatva hall-
gatták, amikor felzendült a hú-
rokon: „Ki tanyája ez a nyárfás”. 

Geszti Jenő kérte a vármegyei 
urakat, gondoljanak a cigányok-
ra, akiknek a muzsikája hozzá-
nőtt az ország sorsához. A városi 
közgyűlés határozatot hozott a 
cigányzene védelmében és fel-
íratott intézett a belügyminisz-
terhez. Még ez évben, miskolci 
mintára Pécsen is hasonló meg-
mozdulást rendeztek a cigány 
muzsikusok. A divatot és az íz-
lésváltozást azonban rendeleti-
leg nem lehetett szabályozni, a 

tánczene továbbra is egyre na-
gyobb szeletet birtokolt a zenés 
szórakoztatás „piacán”.

Ez tükröződik az Est című lap 
hasábjain is, ahol az egyik olva-
sói hozzászólás ezt a címet visel-
te: „A szakszofon válasza a cigány 
hegedűnek” – s így szólt: „Igen 
tisztelt szerkesztő úr! Engedje 
meg, hogy mint dzsesszmuzsikus, 
röviden hozzászóljak Geszti Jenő 
miskolci cigányprímás propagan-
da hangversenyéhez. A dzsesz-
sz nem szorítja ki a cigányzenét. 
Működési területünk egészen 
más, mint a cigányoké. A modern 
tánczenét csak dzsesszhangszere-
ken lehet interpretálni, érthető te-
hát, ha a mondén tánchelyek el-
sősorban dzsesszt alkalmaznak. 
Ahol viszont a közönség magyar 
nótát kíván, oda cigányzenekart 
vesznek, egészen egyszerűen a 
kereslet és kínálat törvényeinek 

engedelmeskedve. Ami az idegen-
forgalmat illeti: érthető, ha a kül-
földi először magyar cigányt akar 
hallani, itt a cigányé az elsőség, de 
ha a külföldi táncolni akar, akkor 
csak modern tánczenével lehet 
kielégíteni. A dzsesszmuzsikusok 
és a cigányzenészek között soha-
sem volt komoly érdekellentét, 
hiszen munkahelyük különbö-
ző. De ha a cigányok mozgalmat 
kezdeményeznek, akkor igyekez-
zenek erős, életképes egyesületbe 
tömörülni, amely hathatósab-
ban meg tudja védeni érdekei-
ket, mint az ilyen elszigetelt pro-
paganda hangversenyek. Ezek 
ugyanis fölösleges támadások el-
lenünk, a kenyerünket ugyano-
lyan nehezen megkereső dzsesz-
szmuzsikusok ellen. Tisztelettel: 
Bondy Endre”.

SOMORJAI LEHEL 
FŐLEVÉLTÁROS

Ismét jeles évfordulóra em-
lékeztek a napokban, a Di-
ósgyőri Papírgyárban. Az 
elmúlt évben a vállalat fenn-
állásának 235. évfordulóját, 
idén pedig részvénytársasági 
működésük 25 éves jubile-
umát ünnepelték, kétnapos 
rendezvényen, a Lillafüredi 
Palota Szállóban.  

Az ünnepségre a cég meghív-
ta legfontosabb vevőit, beszállí-
tóit és más üzleti partnereit is. 
A vállalat közleményében úgy 
fogalmaznak, a Diósgyőri Pa-
pírgyár különleges helyet fog-
lal el a magyar iparban. Hazánk 
legrégebbi olyan üzeméről van 
szó, amely ugyanazon a helyen 
ugyanazzal a tevékenységgel 
foglalkozik, illetve jelenleg Ma-
gyarország egyetlen biztonsá-
gi papírgyára. Az alapítás évé-
től, 1782-től máig a papírgyár 
mind belföldön, mind pedig az 
export piacokon jelentős szak-

mai hírnévre tett szert. A mai 
gyár őse, a papírmalom már 
1802-ben dátumozott vízjeles 
papírt bocsátott ki. A gyár ter-
mékeit a XIX. század elejétől a 
kiváló minőség jellemezte, amit 
kiállítási és kamarai okleve-
lek, kitüntetések sora bizonyít. 
Jelenleg a DIPA Zrt. életében 
egyre nagyobb szerepet kap az 
export tevékenység. A társaság 
eddig a világ országainak 1/5-
ébe szállított már be biztonsá-

gi papírt. A kiváló minőség, a 
megbízhatóság, a rugalmasság, 
a nemzetközi tanúsítványok 
megléte, az alkalmazottak szak-
mai hozzáértése együttesen 
vonzó partnerré teszi a DIPA 
Zrt.-t a külföldi vevők körében. 
A gyár jelenlegi alkalmazotti 
létszáma 150-160 fő, ezen belül 
az Y és Z generáció a dolgozók 
majdnem felét teszi ki. Ugyan-
akkor a dolgozói elköteleződés 
generációkon keresztül megfi-
gyelhető és számos dolgozónál 
a papírgyárral való közös múlt 
már 25-35 évre vezethető visz-
sza. 

A most megrendezésre ke-
rülő két napos ünnepség első 
napján a DIPA Zrt. egy mű-
soros vacsora keretében mon-
dott köszönetet meghívott 

vendégeinek. A második na-
pon egy szakmai konferencia 
került megrendezésre, melyen 
az előadók színvonalas prezen-
tációi révén a résztvevők bete-
kintést kaphattak a múltba, 
illetve a szakmai érdekességek-
be. Előadást tartott Ráczkövy 
Gizella, a DIPA Zrt. vezérigaz-
gatója „Több, mint 200 év a pa-
pírgyártásban, avagy a Diós-
győri Papírgyár” címmel. Az 
előadók között szerepelt még 
Pataki Tibor, az MNB Kész-
pénzlogisztikai Igazgatója, 
Halabrin Zsuzsanna a Pénz-
jegynyomda Zrt. Fejleszté-
si Igazgatója, Antal László a 
Nemzetbiztonsági Szakszolgá-
lat Osztályvezetője és Pelbárt 
Jenő a Magyar Papírmúzeum 
Igazgatója.
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Szász Endre alkotásaiból 
nyílt különleges kiállítás 
május 10-én a Miskolci 
Galéria Petró-házában. A 
tárlat felhívja a figyelmet 
a művész egyedi stílusára, 
érdeklődése sokszínűsé-
gére és bravúros alkotói 
technikájára.

2009 májusában a Szász Lula 
által gondozott Szász Endre 
hagyaték – számos alkotása és 
közös életük során létrehozott 
egzotikus néprajzi gyűjtemény 
– a miskolci Herman Ottó 
Múzeum kezelésébe került. A 
múzeum a Papszeren lévő ki-
állítótermeiben mutatta be a 
teljes gyűjteményt több éven 
keresztül. 2016-17 között a ha-
gyatékban lévő Szász Endre 
alkotásokat Erdély négy váro-
sában (Csíkszereda, Gyergyó-
szentmiklós, Sepsiszentgyörgy 
és Székelyudvarhely) láthatta a 
közönség.

A Petró-ház hagyomá-
nyosan Szalay Lajos állan-
dó kiállításának ad otthont. 
Meghatározott időnként a 
műveket raktárakban kell 
elhelyezni, védve őket erős 
fénytől, hőmérséklet-ing-
adozástól. Ezért úgy ter-
vezték, hogy egy évre a 
Petró-házba egy másik vi-
lághírű magyar képzőmű-
vész – Szász Endre - alkotá-
sai költöznek.

A május 10-én nyílt kiállí-
tás felhívja a figyelmet Szász 
Endre egyedi stílusára, ér-
deklődése sokszínűségére és 
bravúros alkotói techniká-
jára. A tárlatot 2019 márci-
us végéig tekinthetik meg az 
érdeklődők. 

Szalay Lajos megújult ál-
landó kiállításával 2019 ta-
vaszán jelentkeznek ismét, 
amikor a művész születésé-
nek 110. évfordulóját ünne-
pelhetjük.

Fókuszban Szász 
Endre művészete 

JUBILEUMOT ÜNNEPELT  
A DIÓSGYŐRI PAPÍRGYÁR

Százfős cigánybanda húzta Miskolcon,  
a jazz térhódítása ellen tiltakozva

MISKOLCON TÖRTÉNT

Az 1920-as évektől Európát is meghódította az amerikai könnyűzene

A cigányzenészek védték az érdekeiket



Nem akármilyen sikert ért 
el a Miskolci Egyetem férfi 
kosárlabda csapata az elmúlt 
hétvégén, Budapesten, ami-
kor 21 év után megnyerték a 
Magyar Egyetemi-, Főis-
kolai Országos Bajnokság 
(MEFOB) négyes döntőjét. 
A bajnoki cím indulási jogot 
jelent a nyári, portugáliai 
Európai Egyetemi Játékokon 
való indulásra.

A Nemzeti Egyetemi Kosár-
labda Bajnokságként is jegy-
zett final four-ban a tavalyi 
bronzérmes miskolciak két 
mérkőzésüket megnyerve vé-
gül az első helyen végeztek. A 
Miskolci Egyetem kosárlab-
da csapata 21 év után ünne-
pelhetett ismét bajnoki címet, 
és szerzett indulási jogot az 
Európai Egyetemi Játékokon 
való részvételre, amelynek jú-
lius 20-29. között a portugáliai 

Coimbra városa ad majd ott-
hont.

A 2018-as bajnokcsapat 
tagjai: Jurányi Ádám, Orosz 
Bence, Kopasz Márton, Ta-
kács Dániel, Lippai Szabolcs, 
Szepesi Szabolcs, Piukovics 
Bálint, Varga Márton, Galló 
Márk, Orliczki Bence, Homoki 
Donát, Orliczki Márton, Or-
liczki Mátyás. Kopasz Márton 
és a legjobb játékosnak (MVP) 
választott Lippai Szabolcs a 
torna All-Star csapatába is be-
került. 

– Kemény ellenfelekkel tar-
kított hosszú úton jutottunk 
el a döntőig – tekintett visz-
sza Drahos Gábor vezetőedző. 
– Elszántságból és küzdeni 
akarásból a szezon mind a 21 
mérkőzésén jelesre vizsgázott 
a csapat. A formaidőzítésünk 
is nagyszerűen sikerült, hi-
szen a négyes döntő három 
napja alatt bemutatott kon-

centrációval eddigi legéret-
tebb játékunk párosult. Min-
denki végrehajtotta a saját 
támadó és védő részfeladatát, 
így igazi csapatként tudtunk 
eredményesek lenni. Ismétel-
ten hadd gratuláljak játéko-
saimnak, mert igen nagy tet-
tet hajtottak végre azzal, hogy 
Miskolcra hozták a bajnoki cí-

met. A tavalyi bronzérmünk 
is nagyon értékes volt, ám az 
idei aranyérem gyaníthatóan 
mindenki gyűjteményében a 
legelőkelőbb helyre kerül. Az 
enyémet édesapám, Drahos 
László nyakába fogom akasz-
tani, mert nálam Ő a min-
denkori aranyérmes MEAFC 
edző!

Fazekas Csaba, aki öt éve 
vezeti a MEAFC kosárlabda 
szakosztályát: – Számomra 
a 21-es szám akár duplán is 
nyerőszámnak tekinthető, hi-
szen 1997-ben, elsőéves hall-
gatóként, játékosként lehettem 
részese a Miskolci Egyetem 
történelminek nevezhető, első 
MEFOB-aranyának. Most a 

biztos háttér egyik megterem-
tőjeként, a pálya széléről szur-
kolva élhettem át újra a győ-
zelem örömét. Tudom, hogy 
Drahos Gábor és a csapat tag-
jai az elmúlt időszakban mi-
lyen óriási munkát végeztek el 
a siker érdekében, így nem is 
lehet kérdés: megérdemeltük a 
bajnoki címet! 
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A DVTK női labdarúgó csa-
pata a JET-SOL Liga Női NB 
I. felsőházi rájátszásának 
harmadik helyén zárt, így az 
egyik fél két győzelméig tar-
tó bronzcsatát hazai pályán 
kezdheti meg az ETO FC 
Győr ellen. Az első mérkő-
zést szombaton este, az OTP 
Bank Liga 31. fordulójának 
mérkőzése, a DVTK – Paks 
mérkőzés után játsszák a 
csapatok az újjáépített Diós-
győri Stadionban. 

– Nagy megtiszteltetés szá-
munkra, hogy szombaton az 
újjáépített stadionban léphe-
tünk pályára – mondta el Fó-
rizs Sándor vezetőedző. – Bí-
zom abban, hogy a DVTK 

– Paks mérkőzés jó alapot te-
remt a mi összecsapásunkra, 
és sok szurkoló marad majd a 
lelátón, hogy biztasson minket 
a bronzcsata első találkozóján. 
Köszönjük a győrieknek, hogy 
hozzájárultak ahhoz, hogy 
ilyen körülmények között 
tudjuk lejátszani ezt a mérkő-
zést. Ismerjük az ETO együt-
tesét, tudjuk, mit játszanak, 
sikerült már legyőzni őket. Bí-
zom abban, hogy sikerül meg-
valósítani szombaton este azt, 
amit a héten gyakoroltunk, és 
egy színvonalas mérkőzést ját-
szunk. Szeretnénk, hogy azok 
a szurkolók, akik megtekintik 
a női bajnokit is, boldogan és 
pozitív gondolatokkal térje-
nek haza.

Újra dupla mérkőzés lesz a Diósgyőri Stadionban

Az OTP Bank Liga 30. 
fordulójában már az első 
percben emberhátrányba ke-
rült a DVTK a DVSC ellen. 
Tabaković duplájával az első 
félidőben kétgólos előnyre 
tettek szert a hazaiak, Ugrai 
csak kapufáig jutott. A má-
sodik félidőben Bacsa Patrik 
szépített, de az egyenlítés 
nem jött össze a keményen 
küzdő diósgyőri csapatnak.

Mint egy rossz álom: a jövő 
szempontjából nagyon fontos 
mérkőzésen, egy vitathatóan 
szigorú bírói ítélettel már az 
első percben kiállították Ta-
más Márkot Sós lerántásáért 
a 16-os előterében. A DVTK-
nak így tíz emberrel kellett 
vállalnia a további küzdelmet, 
de a csapat tartása végig meg-
maradt.

A Debrecen a 13. percben 
vezetéshez jutott: egy hazai 
szögletnél Varga K. beadását 
Haris Tabaković közelről a 
 diósgyőri kapu jobb alsó sar-
kába fejelte, (1-0). A DVTK 
nem adta fel, több nagy hely-
zetet is kialakított, de vagy a 
kapus védett, vagy a kapufa 
segített a Debrecennek.

A 41. percben tovább nőtt a 
DVSC előnye: egy újabb hazai 
szögletnél Varga K. beadását 
még sikerült kifejelni, de utá-

na a leshatáron álló Haris Ta-
baković egyedül kapott labdát 
a 16-os vonalán, és a jobb alsó 
sarokba lőtt (2-0).

A második félidőben a 
DVTK uralta a mérkőzést – 
különösen az utolsó fél órá-
ban, ami góllá is érett. A 73. 
percben Szatmári és Nagy T. 
próbált megszerezni egy elő-
reívelést, végül a diósgyőri 
védő tolta meg a 16-os jobb 
oldali sarkánál. Az érkező 
Bacsa Patrik csapott le a lab-
dára, majd jobbról, nagyon 
éles szögből a kapuba gurí-
tott, (2-1). Több gól nem esett, 
bár benne volt a meccsben az 
egyenlítés, ez maradt a vég-
eredmény. (OTP Bank Liga 
30. forduló: Debreceni VSC – 
 Diósgyőri VTK 2-1 (2-0))

– Könnyű értékelni a talál-
kozót, mert ami az első perc-
ben történt, az meghatározta 
a teljes mérkőzés történéseit. 
A folytatásban kétszer nem 
koncentráltunk kellőkép-
pen, ebből két gólt kaptunk. 
Az viszont pozitívum, hogy 
a csapat olyan lelkesedés-
sel és olyan harci szellemben 
játszott, amire lehet építeni. 
Büszke vagyok a csapatomra 
a játékért és mert bebizonyí-
tották, kellő lelki erővel ren-
delkeznek – értékelt Fernando 
Fernandez vezetőedző.

TÍZ EMBERREL  
SEM ADTÁK FEL

Bajnok a Miskolci Egyetem  
férfi kosárgárdája

A helyosztók második, s 
több uszodában egyben 
utolsó fordulóját rendez-
ték az E.ON Férfibajnokság 
2017/2018-as kiírásának. Az 
MVLC hazai medencében 
győzött, így továbbra is ver-
senyben maradt az Euro-ku-
paszereplést érő 5. pozíció-
ért a BVSC-vel szemben.

A Miskolc és a BVSC már 
az egyik fél második győ-
zelméig tartó párharc első 
felvonásán is nagy csatát ví-
vott egymással. A hétvégi, 
zuglói küzdelmeket egy ta-
lálattal, 9-8 arányban a fő-
városiak nyerték, míg a visz-
szavágón a Miskolc győzött, 
sikerével pedig egalizált a 
borsodi együttes. Sike József 
tanítványai végig vezetve, 
magabiztosan nyerték meg 
a találkozót, ami azt jelenti, 
hogy harcban maradtak az 

Euro-kupaindulást jelentő 
ötödik helyért folytatott ver-
senyfutásban.

E.ON Férfibajnokság, rá-
játszás, 2. mérkőzés az 5. 

helyért: PannErgy-Miskolci 
VLC–BVSC-Zugló 12-10 (4-
3, 3-2, 3-3, 2-2). Gólszerzők: 
Nagy Á. 5, Milicsics 2, Bowen 
2, Berta, Jakab, Vadovics, ill. 

Létay 3, Mészáros 2, Ambrus, 
Csapó, Czigány, Török, Pász-
tor. Az egyik fél második győ-
zelméig tartó párharc állása: 
1–1. 

Továbbra is versenyben az 5. helyért

GYŐZÖTT ITTHON AZ MVLC



Európa egyre inkább hite-
hagyottá válik, olvashat-
juk és hallhatjuk nap, mint 
nap. Sajnos a mondás főleg 
a történelmi egyházakra vo-
natkozik, hiszen ezeknek az 
egyházaknak a segédletével 
betelepülő muszlimok vallá-
si önismerete - ezzel szem-
ben - szilárd.  

Örömünkre szolgálna, ha a 
fenti mondás ránk, Magyar-
országra nem vonatkozna. 
Azonban, sajnos, azt tapasz-
taljuk, hogy a történelmi egy-
há-zak egyfajta térvesztése 
zajlik hazánkban is, kevesebb 
a hívő ember, látványosan ke-
vesebben járnak templomba, 
bár az utóbbi időben mint-
ha ez a folyamat megállt vol-
na: legalább is a nagy egyhá-
zi ünnepeken tele vannak a 
templomok, amint növekedni 
látszik az egyházi házasság-
kötések, keresztelők száma is. 

A CÖF Klub Miskolc Sor-
kérdések sorozatában a ma-
gyar társadalomban végbe-
menő változásokra kívánja 
felhívni a figyelmet, nem fe-
ledvén a hagyományos érté-
keink megtartásának szük-
ségességét.  Egyik ilyen 
alapvető értéke a magyar tár-
sadalomnak a keresztény val-
lás, amelynek társadalmi be-
ágyazottsága lazulni látszik 
annak ellenére, hogy a köz-

oktatásban szép számmal vál-
lalnak feladatot az egyházi is-
kolák. A társadalom morálja, 
követve a nyugat-európai pél-
dát, egyre inkább értékvesz-
tő, teret engedve a szabadkő-
művesség, a kommunizmus, a 
1968-as „forradalmi nemze-
dék” által az egyént a társadal-
mi közrend és etika fölé emelő 
szellemiségnek. 

Pedig a történelmi egyházak 
lennének azok az „intézmé-
nyek”, amelyek már gyermek-
korban elültethetik az etikus 
viselkedést az emberekben, 
például a 10 parancsolat betar-
tásának igényét vezérlő elvként 
ajánlva. 

Az Éltető Lélek Alapítvány 
által kezdeményezett és támo-
gatott, a Miskolci Egyetem Al-
kalmazott Társadalomtudo-

mányok Intézete által végzett 
kutatás rámutatott azokra a 
nehézségekre, amelyekkel tör-
ténelmi egyházaink küzdenek, 
itt, Borsod Abaúj Zemplén me-
gyében (is). 

A CÖF Klub Miskolc sze-
retné, ha ennek a kutatásnak 

az eredményeit minél többen 
megismernék, ezért tűzte kö-
vetkező találkozójának prog-
ramjára. A kutatás eredményei 
beszédesek, sokszor lehango-
lóak, de egyben re-ményt kel-
tőek is. 

DR. LENGYEL ATTILA

Immáron a 13. főzőver-
senyre kerül sor az avaste-
tői sportpályán 2018. május 
26-án szombaton 9 órai 
kezdettel. 

Fodor Zoltán önkormány-
zati képviselő, a rendezvény 
főszervezője lapunknak el-
mondta, a verseny egyre nép-
szerűbb, most is 70 csapat ne-
vezését fogadták el. A bogrács 
és a fűszerek kivételével min-
dent a szervezők biztosíta-
nak: mintegy 4 kg húst, zöld-
ségeket, vizet, a tűzifát, zsírt, 
kenyeret, burgonyát, padokat, 
asztalt. 

A zsűrizést mesterszaká-
csok végzik. Fodor Zoltán el-
mondta, miután minden év 
május utolsó vasárnapja gyer-
meknap azért szokták a ver-
senyt szombatra tenni, hogy 
a családok a versenytől füg-
getlenül el tudjanak menni a 
gyereknapi rendezvényekre. 
Viszont gondolva a gyerekek-
re, az idei versenynapon kiál-
lítanak egy tűzoltóautót, egy 
rendőrautót, két rendőrsé-
gi motort, két autóbuszt, egy 
kukásautót és egy vízmérést 
végző műszeres autót. 

Ezeket mind kipróbálhatják 
a gyerekek, emellett felállíta-

nak számukra egy ugráló-vá-
rat is. – A versenyt az utóbbi 
években a három avasi képvi-
selő közösen finanszírozza, ez 

is bizonyítja, hogy a különfé-
le pártok együtt tudnak tenni 
a városért, ha akarnak – zárta 
szavait a képviselő. 

A Civil Összefogás Fórum miskolci klubja, együttműködve az 
Éltető Lélek Alapítvánnyal, a KÉSZ miskolci szervezetével, az 
1956-os Vitézek Baráti Társaságával, tisztelettel meghívja 2018. 
május 24-én 18 órára Miskolcon a Tudomány és Technika Há-
zában (Görgey Artúr u. 5.) tartandó kerekasztal beszélgetésre.

Meghívott vendégek: Orosz Atanáz görög katolikus püspök, 
Mikolai Vince római katolikus főesperes, Sándor Frigyes evan-
gélikus esperes, Gecse Attila református lelkipásztor.  A beszél-
getést megelőzően Várhelyi Krisztina az Éltető Lélek Alapítvány 
elnöke és Szabó-Tóth Kinga egyetemi docens, intézetigazgató 
előadásában bemutatásra kerülnek az Éltető Lélek Alapítvány 
és a Miskolci Egyetem Alkalmazott Társadalomtudományok 
Intézete közös kutatásának összegző eredményei. 

Deák-Bárdos Mihály önkor-
mányzati képviselő tavaly 
egy lakossági fórumon tett 
ígéretet arra, hogy le lesz 
aszfaltozva a lyukóvölgyi le-
járó - ezt sikerült most meg-
valósítani.

A képviselő érdeklődésünk-
re elmondta, a lyukóvölgyi le-
járónál kezdődik az új út és 
mintegy ötszáz méteren ke-
resztül tart. – Örülök, hogy 
sikerült megcsináltatni, ko-
rábban rengeteg problémát 
okozott az itt élőknek. Esős 
időszakban az útra zúdult a víz 

a magasabban fekvő részekről, 
ellehetetlenítve a közlekedést. 

Az autók hatalmas gödrök-
ben bukdácsoltak a zúzalékos 

úton. Most már vízelvezető 
árok is van az út mellett – so-
rolta. Deák-Bárdos Mihály ar-
ról is szólt, hogy választókerü-
letében 2015-ben kezdték el az 
utak felújítását. – Emellett szá-
mos járdát is megújítottunk. S 
természetesen nem állunk le a 
munkával, folytatjuk a felújí-
tásokat. A következő fejlesztés 
a Fazola úti garázssor mögött 
lévő zúzalékos út leaszfaltozá-
sa lesz. Ez várhatóan még idén 
nyáron megtörténik - emelte 
ki. A lyukóvölgyi lejáró aszfal-
tozása több mint négymillió 
forintból valósult meg. 
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Miskolci Nemzeti Színház
Május 22. 19 óra. Viktória – operett. 

NAGYSZÍNHÁZ Bérletszünet Jegy-
vásárlás. 19 óra. Kivilágos Kivir-
radtig - Istvánnap két részben. KA-
MARA Bérletszünet Jegyvásárlás. 

Május 23. 17 óra. EGY ÓRA VERSEK 
KÖZT MŰVÉSZEINK TÁRSASÁGÁBAN. 
JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás. 19 óra. KA-
BARÉ (16) – musical. NAGYSZÍN-
HÁZ Lehár (Alap, Arany Ezüst) bér-
let Jegyvásárlás. 19 óra. GYÖRGYIKE 
DRÁGA GYERMEK – színmű. KAMA-
RA Csapó János bérlet Jegyvásárlás. 

Május 24. 18 óra. CSONGOR ÉS TÜN-
DE - drámai költemény. KAMARA 
Schiller ifj. „B” bérlet Jegyvásárlás. 
19 óra. FURCSA PÁR – vígjáték. 
NAGYSZÍNHÁZ Bérletszünet Jegy-
vásárlás. 19 óra. EMBEREK ALKO-
NYA (16) - kortárs magyar színmű. 
JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás. 

Május 25. 19 óra. KABARÉ (16) – mu-
sical. NAGYSZÍNHÁZ Bérletszünet 
Jegyvásárlás. 19 óra. GYÖRGYIKE 
DRÁGA GYERMEK – színmű. KAMA-
RA Upor (Arany) bérlet Jegyvásárlás. 

Május 26. 15 óra. JULIE KISASSZONY 
– táncelőadás. JÁTÉKSZÍN Jegyvá-
sárlás. 17 óra. KABARÉ (16) - mu-
sical. NAGYSZÍNHÁZ Csiky (Alap, 
Arany, Ezüst) bérlet Jegyvásárlás. 
19 óra. GYÖRGYIKE DRÁGA GYER-
MEK – színmű. KAMARA Egressy 
(Arany) bérlet Jegyvásárlás. 

Szabó Lőrinc Idegennyelvi 
Könyvtár

Május 25. 17 óra. Az Ügyes kezek folt-
varrókör kiállításának megnyitója. 

Kaffka Margit Könyvtár
Május 25. 10 – 18 óráig. Könyves Park. 

Részletes program: 9.00–12.00 Kéz-
műves foglalkozás. 9.00–11.00 Borka 
játékai. 9.30 Bundás bocsok kaland-
jai – a Tekergő Bábszínház előadása. 
14.00 A pap és a kántor – boldvai 
gyerekek előadása. 15.00 Mézeska-
lács-készítés és –díszítés. 16.00 Nosz-
talgia Duó: Gáspár Anni és Simon 
Magdi nótaénekes. 17.00 Könyvről 
könyvért vetélkedő. 

Zenepalota
Május 19. 17 óra. Fúvószenekari Kon-

cert. Fellép az Egressy Béni- Erkel 
Ferenc AMI Erkel Ferenc Alapfokú 
Művészeti Tagiskolájának Ifjúsági 
Fúvószenekara. 

Diósgyőri vár, felső várudvar
Május 20. 9-18 óráig. Pünkösd a Di-

ósgyőri várban. 
Rákóczi-ház
Május 24. 17 óra. Mokry asztala, ro-

vásírók a két világháború között. 
Mokry Mészáros Dezső (1881–
1970) művészete Miskolc kultúr-
történetének különleges szín-
foltja. Munkásságában 1930-tól 
kezdve fontos szerepet játszott az 
ősi magyar rovásírás, melynek al-
kalmazásával motívumkincsünk 
gyarapítására, a nemzeti kép-
ző- és iparművészeti stílus meg-
teremtésére törekedett. A kiál-
lításon jeles alkotások láthatók 
Medgyessy Ferenctől, Boromisza 
Tibortól, Káplár Miklóstól, Litkey 
Györgytől is. 

Lovagi Tornák Tere
Május 20. 19 óra. NEMZETI LOVAS SZÍN-

HÁZ: GLADIÁTOR. Az ókori történet 
monumentális produkcióként eleve-
nedik meg, igazi sztárszereposztással. 

PROGRAMAJÁNLÓ Találkozó és kerekasztal beszélgetés

NÉGYMILLIÓS ÚTFELÚJÍTÁS LYUKÓVÖLGYBEN

Miskolci olvasónk írta, közel 
egy éve elhunyt egy rokona, 
akivel nem tartotta a kap-
csolatot. Csak most értesült 
haláláról, és arról is, hogy 
már lefolytatták a hagyatéki 
eljárást, őt azonban nem vet-
ték figyelembe, holott, törvé-
nyes örököse az elhunytnak. 
Kérdezi ezek után, van-e még 
lehetősége, az öröklésre.

A hagyatéki eljárásról szó-
ló 2010. évi XXXVIII. tv. a 
hagyaték jogerős átadásától 
számított egy éven belül, egy 
speciális jogintézmény kere-
tében, lehetőséget ad ilyen 
esetek megoldására.

E szerint, a hagyatéki eljárást 
érdemben befejező jogerős 
végzéssel szemben, a hagyatéki 
eljárás megismétlése iránti ké-
relmet lehet előterjeszteni, ha 
az öröklésben érdekelt olyan 
tényre hivatkozik, amelyet a 
hagyatéki eljárásban nem bí-
ráltak el, holott ez - elbírálás 
esetén - az öröklés rendjének 
vagy az öröklés jogcímének, 
továbbá ezekhez kapcsolódó-
an a hagyatékban való részese-
dés arányának megváltoztatá-
sát eredményezhette volna.

A kérelmet az érdemi vég-
zést hozó közjegyzőnél kell 
jegyzőkönyvbe mondani vagy 
írásban benyújtani az érdemi 
végzés jogerőre emelkedésé-
től számított egy éven belül. 
A határidő elmulasztása miatt 
igazolásnak nincs helye, vagy-
is az jogvesztő. A kérelemben 
meg kell jelölni azt a hagyaté-
ki eljárást érdemben befejező 
végzést, amely ellen a kére-
lem irányul, az annak megvál-
toztatására okot adó tényt, 
valamint annak bizonyíté-
kait. A hagyatéki eljárás meg-
ismétlésének az előfeltételeit 
a közjegyző hivatalból meg-
vizsgálja és az eljárás meg-
engedhetőségéről a kérelem 
beérkezését követő 30 napon 
belül külön végzéssel dönt.

Ha a kérelmének a köz-
jegyző helyt ad, akkor újra le-
folytatja a hagyatéki eljárást 
és a megismételt hagyatéki 
eljárás eredménye alapján, a 
közjegyző új végzése a koráb-
bi hagyatéki eljárást érdem-
ben befejező végzést hatályá-
ban fenntartja, vagy a korábbi 
végzéstől eltérő végzést hoz.

DR. STRASSBURGER GYULA 
ÜGYVÉD

A JOGÁSZ VÁLASZOL

A hagyatéki 
eljárás 

megismétlése

Hogyan tovább történelmi egyházak?

Főzőversennyel egybekötött  
gyermeknap az Avason
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2018. május 25-én, 10 óráig jelezni szíveskedjék.

Alig két hete érhető el a vi-
deomegosztó portálokon, 
máris rengetegen megnéz-
ték a Bíborszél együttes Itt 
a helyed! című dalát. Ennek 
klipjét a Miskolci Fotóklub 
készítette, és az új diósgyőri 
stadion avatóján hallhatta 
először a közönség.

Miskolci Fotóklub egyik 
tagja tavaly nyáron gondolt 
először arra, hogy fotókon, 
majd egy videoklipben meg 
kellene örökíteni, igazából 
milyen is egy DVTK-szurko-
ló napjainkban és mi az a kü-
lönleges erő, amitől a szívünk 

évtizedeken és generáció-
kon átívelve ma is egy ütemre 
dobban. Felhívást tettek köz-
zé szurkolók számára, ki sze-
retne a fotókon szerepelni, a 
projekthez a klub hét fotómű-
vésze csatlakozott. A csapat 
múlt év szeptemberétől, négy 

hónapon át, csaknem száz kü-
lönböző helyszínen, több ezer 
fotót készített a jelentkező 
szurkolókról. A legjobb nyolc-
van portréból a Bíborszél 
együttes új zenéjére állították 
össze az alkotók a videoklipet, 
melyet szeretettel nyújtanak 
át valamennyi DVTK szurko-
lónak.

Miskolcon 1889 óta műkö-
dött a Miskolci Athléta Kör, 
mely befogadta az amatőr fo-
tósokat. A természetjáró szak-
osztály 1904-ben alakult, 
mintegy 200 taggal. 1929-re 
érett meg az idő arra, hogy 30 
taggal megalakítsák a Magyar 
Amatőrfényképezők Országos 
Szövetség miskolci tagszerve-
zetét. Elnöke Harsányi István 
sárospataki főiskolai tanár, tit-
kára Málnásy Béla tisztviselő 

lett. A klubnak voltak debrece-
ni, nyíregyházi, ózdi stb. tagjai 
is. A háború után minden tár-
sadalmi szervezetet betiltottak, 
a mai Miskolci Fotóklub Egye-
sület 1951 nyarán alakult meg, 
a KPVDSZ megyei Fotóköre 
néven. Székhelye az Ady Mű-
velődési Ház volt. 

A Miskolci Fotóklub nevet 
1958-ban vették fel. Az ORWO 
gyár 1958-ban a klubot kér-
te fel nemzetközi tanfolyam 
megszervezésére. A klub ho-
nosította meg a nyilvános zsű-
rizést, 1970-ben elindították 
az Észak-magyarországi Fo-
tóművészeti Szemlét. Ezt He-
ves megye és Nógrád megye 
fotóklubjaival felváltva rende-
zik, ez ma az ország legrégebbi, 
folyamatosan működő fotópá-
lyázata.

ITT A HELYED! 

Koncertek, színházi előa-
dások és egy mini fesztivál 
várja majd az érdeklődőket 
idén nyáron az Akropolisz 
Szabadtéri Színpadon, Mis-
kolctapolcán.

Az új szezonról és prog-
ramokról hétfőn tartottak 
sajtótájékoztatót a Miskolci 
Egyházmegye Székházának 
dísztermében. Makkai Lász-
ló a Görögkatolikus Diákott-
hon, Roma Szakkollégium és 
Kulturális Központ igazgató-
ja, egyben a rendezvény házi-

gazdája elmondta, tavaly több 
mint 4000 embert vonzott 
az Akropolisz színpadára a 
programkínálat.

Pindroch Csaba színművész 
és felesége Verebes Linda szín-
művésznő korábban már el-
hozták Miskolcra a művésze-
tek Házába a Mr. és Mrs., című 
nagysikerű előadásukat. Idén 
is találkozhatunk velük, ezút-
tal azonban az Akropolisz Sza-
badtéri Színpadon. 

– Egy másik darabbal is ké-
szülünk, ez a Segítség, meg-
nősültem! címet viseli. Ez az 
egyszemélyes vígjáték férfi 
szemszögből mutatja be a há-
zasságot. Érdemes végignéz-
ni, hiszen a darab végén van 
egy mondat, ami mindent tö-
kéletesen összefoglal – han-
goztatta Pindroch Csaba, 
akinek van miskolci kötődé-
se, hiszen felesége édesanyja, 
Héczey Éva, édesapja pedig 
Verebes István, akik a Mis-
kolci Nemzeti Színházban 
ismerkedtek meg, amikor itt 
játszottak.

Vizeli Csaba, a Magyarock 
Dalszínház vezetője a sajtótá-
jékoztatón arról szólt: az volt a 
céljuk, hogy olyan előadást is 
elhozzanak Miskolcra, amely-
nek itt lesz a bemutatója. 

Az Akropolisz színpadára 
érkezik a Güsch! nevű lány-
zenekar, a Jam Republic, a 
programokat színesíti majd 
előadásával Elekes Szen-
de pszichológus, a Sapien-
tia Szerzetesi Hittudományi 
Főiskola oktatója, valamint 
Asztalos Dániel katolikus 
teológus, hitoktató, filozófus 
doktorandusz is. Különleges 
vendégek is érkeznek: Hir-
ling Zsolt, háromszoros olim-
pikon, európa és világbajnok 

evezős, Tóth András a Pál ut-
cai fiúk színésze és ifj. Lőrincz 
György a Szent Andrea borá-
szat borásza – mondta el a 
programokról és a vendégek-
ről Salai Szabolcs, a Miskolci 
Egyházmegye Ifjúsági Irodá-
jának lelki vezetője.

Orosz Atanáz püspök a sajtó-
tájékoztatón bejelentette, hogy 
Böjte Csaba szerzetes, a Dévai 
Szent Ferenc Alapítvány gyer-
mekmentő szervezet létreho-
zója is az Akropolisz Szabadtéri 
Színpadra érkezik július 29-
én. A részletes programokról a 
Miskolci Egyházmegye Face-
book oldalán és az Akropolisz 
honlapján bővebben tájéko-
zódhatnak majd az érdeklődők. 
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Közelebb jött a belváros-
hoz a Magyar Vöröske-
reszt megyei szervezete. 
Új irodájukat a Városház 
tér 2. szám alatt nyitották 
meg, ahol véradások szer-
vezését és a későbbiekben 
esetleg véradásokat is bo-
nyolítanak.

A megnyitón Grubert Ro-
land, a Magyar Vöröskereszt 
megyei szervezetének igaz-
gatója elmondta, a szervezet 
legismertebb tevékenysége 
a véradásszervezés. – Azért, 
hogy mindig biztonságos 
vérkészlet álljon rendelke-
zésre a műtétekhez, balese-
ti sérültek ellátásához, vala-
mint vérkészítményekhez és 
transzfúzióra szoruló bete-
gek kezeléséhez, csak az el-
múlt évben 1088 véradóese-

ményt koordináltunk a 
megyében. Ebből 502-őt 
Miskolcon. Így a megye-
székhelyen vért adó mintegy 
7600 önkéntes 22800 beteg 
gyógyulásához járult hozzá 
2017-ben – tudatta az igaz-
gató. aki szerint az új iro-
da egy kreatív közösségi tér 
lesz majd. – Nagyban segí-
ti munkánkat, hogy egyre 
több intézmény és cég szá-
mára fontos a társadalmi fe-
lelősségvállalásnak ez a for-
mája. Maguk is véradásra 
ösztönzik munkatársaikat, 
tagjaikat. A partnerekkel, va-
lamint a régi és új önkéntes 
véradásszervezőkkel való 
közvetlenebb találkozásra 
és munkára ad lehetőséget 
a Miskolc belvárosában nyí-
ló véradásszervező közpon-
tunk – tette hozzá. 

Nagy sikerrel mutatkozott be  
a Bíborszél új dala 

Új véradásszervező 
központ 

Akropolisz Szabadtéri Színpad
HAMAROSAN KEZDŐDIK A NYÁRI SZEZON 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének és Építési Szabályza-
tának módosítását kezdeményezi a K8-2 jelű karbantartás keretében, amivel kapcsolatosan 2018. május 28 -án 15 órai kezdettel 
tájékoztató lakossági fórumot tartanak a Polgármesteri Hivatal Miskolc, Hunyadi u. 2. sz. III. emeleti ferdetetős tárgyalójában.

Közérdekű közlemény

Tájékozódjon első kézből! | MINDENHOL OTT VAGYUNK!



Autójába szorult a sérült a 
Győri kapuban

Villamos és egy személyautó karambolozott Miskolcon, a Győri 
kapuban május 15-én délelőtt. Az ütközés következtében egy ember 
az autóba szorult, a tűzoltók szabadították ki. 

A rendőrség tájékoztatása szerint a baleset a Győri kapu és a Zol-
tán utcák kereszteződésében történt, ahol egy autó szabálytalanul 
akart balra kanyarodni. Ekkor ütközött össze a menetrend szerint 
közlekedő villamossal. – A gépkocsi annyira összetört, hogy vezető-
je beszorult, a tűzoltók szabadították ki a roncsból. A mentők kór-
házba szállították, nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett 
– mondta el Dobi Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ren-
dőr-főkapitányság szóvivője. A helyszínelés idején villamospótló au-
tóbuszok közlekedtek a Thököly utca és az Újgyőri főtér között.

Rablás a vonaton Mezőkövesdnél
Veréssel fenyegetőzött, 

majd a kabátját és a bakan-
csát is elrabolta a napok-
ban egy 23 éves, füzesabo-
nyi bűnöző utastársának 
a Budapestről Sátoraljaúj-
helyre közlekedő vonaton, 
Mezőkövesdnél. A meg-
alapozott gyanú szerint a 
23 éves, füzesabonyi Ny. Szabolcs május 11-én vette el utastársa tás-
kájából annak kabátját. A sértett kérte vissza a ruháját, a gyanúsí-
tott erre veréssel fenyegette a 21 éves tolcsvai férfit, akinek a bakan-

csát is elvette, majd leszállt 
a vonatról. A Mezőköves-
di Rendőrkapitányság jel-
zése alapján a Füzesabonyi 
Rendőrkapitányság járőrei 

a helyi vasútállomáson igazoltatták, majd elfogták a rablás elköve-
tésével megalapozottan gyanúsítható személyt, akitől lefoglalták a 
sértettől elvett kabátot és bakancsot is. A Mezőkövesdi Rendőrka-
pitányság rablás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt 
folytat nyomozást a 23 éves füzesabonyi férfival szemben.

„Közlekedik a család” – megyei döntő
A Borsod-Abaúj-Zemp-

lén Megyei Rendőr-főka-
pitányság Baleset-meg-
előzési Bizottsága 2018. 
május 12-én Miskolcon, 
a Miskolc Autóház Kft. 
Skoda márkaképviselet 
telephelyén rendezte meg 
a „Közlekedik a család” 
elnevezésű közlekedés-
biztonsági vetélkedő me-
gyei döntőjét. A megmérettetésen – ahol korosztályokra szabott 
elméleti és gyakorlati feladatokat kellett teljesíteni - borsodi csalá-
dok vehettek részt. A családtagok a verseny elején közösen KRESZ 
és elsősegély-nyújtási tesztlapokat töltöttek ki. A felnőttek egy autós 
vezetéstechnikai pályán mutatták meg tudásukat, míg a gyermekek 
kerékpáros pályán hajtottak végre ügyességi feladatokat. A jó han-
gulatban zajló vetélkedőn a családoknak időre kellett egy megadott 
közlekedési jelzőtáblát kockakirakóval kirakni, valamint a legvál-
lalkozóbb szellemű családtag megmutathatta, hogy az úgynevezett 
„részeg szemüvegben” hogyan tudja összeszedni a labdákat. A ver-
senyen a tiszaújvárosi Venglovecz család bizonyult a legeredménye-
sebbnek. Ők képviselik megyénket a közlekedésbiztonsági vetélke-
dő országos döntőjén. A második helyen a miskolci Szopkó család, 
míg a harmadik helyen az olaszliszkai Rácz család végzett. Az első 
három helyezett családot megyei rendőr-főkapitányság baleset-meg-
előzési bizottsága értékes ajándékkal jutalmazta.

További rendőrségi, katasztrófavédelmi, bírósági hírek első 
kézből hírportálunkon, a www.minap.hu honlapon.
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HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 – április 20) Fájdalmas lehet lezárni valamit, 
de nem érdemes tovább húzni a dolgot. Tegyen pontot az ügy 
végére, kétségek között vívódik, de a válaszokat csakis Ön talál-

hatja meg. Arra menjen, amerre a szíve húzza.

Bika (április 21 – május 20) Egyértelműnek kell lennie, ha 
azt szeretné, hogy valaki azt tegye, amit elvár tőle. Ne feled-
je ugyanakkor, hogy tiszteletben kell tartania mások korlátait. 

Mindenkinek lehetnek rosszabb időszakai.

Ikrek (május 21 – június 21) Gyorsan túl akar esni valamin, 
de az élet mindig tartogathat leckéket. A bukásokból is sokat le-
het tanulni, de érthető, ha ezek bántják a büszkeségét. Úgy érzi, 

veszteség érte, de nem biztos, hogy ez így is van.

Rák (június 22 – július 22) Valaki Ön mellé áll egy nehéz 
helyzetben, és ezért különösen hálás neki. Kérd ki a véleményét 
akkor is, mielőtt döntést hoz egy munkahelyi kérdésben. Nem 

kell mindig egyedül megvívnia az összes csatát.

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Minél jobban igyekszik 
eltitkolni valamit, annál nagyobb nyomást érez. Jobban jár, ha 
megtanulja elengedni ezeket a nehézségeket, és felvállalja, 

amiben hisz. Ha erre nem képes, komoly csatákat veszíthet. 

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Itt az ideje, hogy le-
tegyen valamit, amit régóta magával cipel, és ami lelassította 
az útján. Izgatott egy közelgő változás miatt, amiben úgy érzi, 

végre kitelesedhet. Ez a hét megfelelő, hogy megmutassa mire képes. 

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Átértékelhet a héten 
bizonyos dolgokat, de ha nem akarja, hogy ez a karrierje rová-
sára menjen. Tudja, mit akar, és nem hagyja, hogy bárki eltérít-

se. Ha így halad tovább, gyorsan el is éri majd a céljait. 

Skorpió (október 24 – november 22) Nehéz időszakon van 
túl, de ezen a héten végre felragyoghat a napfény. Ne arra vár-
jon, hogy mások cselekedjenek, mert akkor nem jut előbbre. 

Önnek is ki kell vennie a részét a munkából, h előre akar jutni.  

Nyilas (november 23 – december 21) Érdekes híreket hall, 
amik kicsit átrendezhetik az elképzeléseit. Nem bújhat ki a fele-
lősség alól, magának kell megoldásokat keresnie. Ez jó alkalom 

lehet arra is, hogy kicsit megnövelje az önbizalmát.

Bak (december 22 – január 20) Ne akarjon egyszerre min-
dent, mert akkor csak összeroppan a dolgok súlya alatt. Hagy-
jon időt magának, és rendezze el a dolgait lépésről lépésre ha-

ladva. Ha szükséges, ne féljen a nehezebb utat járni.

Vízöntő (január 21 – február 19) Egy régi projektje érhet be 
a héten, és ez izgalmas lehetőséget is hoz majd magával. Mer-
jen élni az alkalommal, lehet, hogy a héten olyan helyzetben 

találja magát, amikor jól fog jönni, ha van mihez nyúlni. 

Halak (február 20 – március 20) Sok mindent eltervezett, 
de egyelőre még nem tudja, hogyan valósítsa meg ezeket a 
dolgokat. Ha nem ijed meg a feladatoktól, könnyebben megy 

majd a dolog. Egy jó ötlettel a saját dolgát is megkönnyítheti. 

FORRÓ NYOMON

Csinos lányok, különleges látványvilág: múlt szombaton immár 
a harmadik Miskolci Modellversenyt és Divatkongresszust ren-
dezte meg a Takács Modell Stúdió a Miskolci Galériában. Az in-
tézmény első emeleti kiállítótermében, a verseny helyszínén, nem 
csupán a modelleket és a legfrissebb divat-trendek ruhakollekcióit 
láthatták az érdeklődők, de Nagy Gy. Margit és Varga Miklós cso-
dálatos munkáit is megtekinthették.

Modellverseny

Nagy ellenfelek
2

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. Előző 
rejtvényük helyes megfejtései: 1. Dévay Bíró Mátyás, 2. Dayka Gábor, 3.  Laborfalvi 
Róza, 4.  Lévay József. Nyertesek: Harangi Ildikó (Miskolc), Galló Adrienn (Debrecen). 
Gratulálunk, nyereményüket postán küldjük el.

A hét fotója
MOCSÁRI LÁSZLÓ       

FELVÉTELE

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

MINDENKIT ÉRHET JOGESET

Miskolcon is több templomban tartottak elsőáldozási szentmisét és ünnepséget az elmúlt hétvégén. Az Apostolok Cseleke-
dete beszámol róla, hogy a hét első napján, az első keresztények vasárnap házaknál törték meg a kenyeret, úgy, ahogy Jézus 
az apostolokra hagyta: felolvasták és magyarázták az ószövetségi Szentírás egy-egy részletét, majd megbánták nyíltan Isten 
és a közösség ellen elkövetett bűneiket, és magukhoz vették Jézus Krisztus Testét és Vérét. A szentáldozás segít a jóra való tö-
rekvésben, segít megszabadulni a bűntől, a rossz szokásainktól, a betegségektől, erőt ad a kísértésekben és a betegségekben, 
erőt ad a másik ember elfogadására, az egységre, hiszen „egy kenyérből és egy kehelyből részesülünk.       FOTÓ: MOCSÁRI LÁSZLÓ

ELSŐÁLDOZÁS
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