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Vasárnap és hétfőn is 
rengeteg programmal várták 
a miskolciakat a Szent István térre, 
a város napja alkalmából. 

MISkolc
NapjáN

„Téged köszöntelek szépkorú városom”

Május 11-én, a Miskolci Nemzeti Színházban tartott ünnepi 
közgyűlésen évente elismeréseket adnak át azoknak, akik 
jeles eredményeket értek el a tudomány, a kultúra, az ok-
tatás, a művészet, a sport, illetve a közélet más területein, 
s tevékenységükkel öregbítették Miskolc jó hírnevét.

áTadTák a vároS 
elISMeréSeIT

ÜNNepI 
közgyűlés

Jelentősen nőhet a Jegesmedvék 
önkormányzati támogatása

A város nem felelős a Miskolci Piac zrt. hitelválsá-
gáért, de elkötelezett a Búza téri piac működteté-

se mellett – mondta el kriza ákos polgármes-
ter a napokban egy városházi fórumon.

„a vároS elköTelezeTT 
a Búza TérI pIac 
Működtetése Mellett”



A városi képviselő-testület 1992-
ben döntött úgy, hogy május 11-én 
lesz Miskolc város napja, annak 
tiszteletére, hogy 1909-ben ezen a 
napon adott a településnek címeres 
kiváltságlevelet Ferenc József.

Az ünnepet 1993 óta rendezik 
meg, s hagyománnyá vált, hogy má-
jus 11-én, a Miskolci Nemzeti Szín-
házban tartott ünnepi közgyűlésen 
évente elismeréseket adnak át azok-
nak, akik jeles eredményeket értek 
el a tudomány, a kultúra, az oktatás, 
a művészet, a sport, illetve a közélet 
más területein, tevékenységükkel 
öregbítették Miskolc jó hírnevét.

A kitüntetetteket Kriza Ákos, Mis-
kolc polgármestere köszöntötte. Ki-
emelte, büszke rá, hogy egy nagymúl-
tú, erős és hatalmas potenciálokkal 
rendelkező város polgármestere le-
het. Utalt az elmúlt években történt 
pozitív változásokra, amelyeknek 
köszönhetően vonzóbbá, érdekeseb-
bé, különlegessebbé vált a város. – Az 
itt élők szorgos munkájának, kreati-
vitásának köszönhetően Miskolcnak 
nem kell engedélyt kérnie rá, hogy 
eldöntse, merre akar menni. A város 
felnőtt az elmúlt évek történelmi vál-
tozásaihoz, élt és él a lehetőségekkel 
– hangsúlyozta Kriza Ákos.

Az egész város életét hosszú évtize-
dekre meghatározó fejlesztési prog-
ramok kezdődtek. – Egyre többen 
gondolják úgy, hogy Miskolc elindult 
egy felfelé vezető úton. A modern, 
fejlett, jómódú európai nagyvárossá 
válás útján, elégedett, igényes polgá-
rokkal – fogalmazott a polgármester.

A fejlődést igazolják az egyre javuló 
statisztikai adatok is, a turisztikától, 
az adóbevételeken át, a foglalkozta-
tásig. Úgy, hogy közben nem vezettek 
be a városban új adónemeket, nem 
történt adóemelés, sőt voltak olyan 
területek, ahol könnyítések történtek. 

A kitüntetésekkel kapcsolatban 
Kriza Ákos úgy fogalmazott: egy vá-
ros elismerésének kivívásához nem 

elég csupán a lelkes lokálpatriotiz-
mus és a magas szakmai teljesítmény. 
A közösség az önzetlenséget is jutal-
mazza. Az olyan tetteket, amelyektől 
szebb, jobb, élhetőbb lesz az otthon-
nak vallott település. Ma nehezebb 
maradandót alkotni, hiszen felgyor-
sult a világ, eltolódtak a hangsúlyok, 
kevesebb a napi sikerélmény. – Ezért 
van most még nagyobb szükség az 
olyan példamutató helytállásokra, 
amelyek megmutatják: a kitartás, a 
céltudatosság igenis elvezethet a vá-
gyott célig, s általa még a közösség 
megbecsülése is kivívható – hangsú-
lyozta Miskolc polgármestere, továb-
bi sikereket, jó egészséget kívánva a 
kitüntetetteknek.
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Miskolc város Díszpolgára: Nagy Kálmán
1946-ban született Nagydoboson. 

1971-ben summa cum laude minő-
sítéssel diplomázott, 1987-ben or-
vostudományok kandidátusa lett. 
Hematológus, immunológus és 
gyermekgyógyász szakorvos. Fran-
ciaországban és Németországban is 
dolgozott. A Temesvári Egyetem dí-
szdoktorává fogadta. Romániában 
az ő vezetésével végezték el az első 
csontvelő-átültetést. A világon elő-
ször transzplantáltak idegen csont-
velői sejtekkel gyermekkori immun-
beteget. 2014. szeptember 15-éig a 
B.-A.-Z. Megyei Kórház Gyermek-
onkológiai és Csontvelőtranszplantá-
ciós Osztályának osztályvezető főor-
vosa volt. A kórház átültetéseknek 

helyet adó, új osztályát 1995. június 
8-án avatták fel. Az osztályt Nagy 
Kálmán álmodta meg és hozta létre. 
Húsz év alatt mintegy négyszáz élet-
mentő beavatkozást végeztek el itt. 

A Kereszténydemokrata Nép-
párt országgyűlési frakciójának és 
2006. május 30-tól az Országgyűlés 
Egészségügyi Bizottságának tagja. 
2010-2014-ig a megye 3. választóke-
rületének országgyűlési képviselője. 
Tudományos munkásságáról számos 
alkalommal adott elő legmagasabb 
minősítésű orvoskongresszusokon, 
például Oxfordban, Rio de Janeiró-
ban és Párizsban. Megkapta a Magyar 
Köztársasági Érdemrend Lovagke-
resztjét, Az év kiemelkedő orvosi telje-
sítményéért járó díjat, az Alkotói díjat, 
az Egészségügyi Minisztérium Nagy 
Margit-díját és a Magyar Gyermek-
orvosok Társaságának a legnagyobb 
díját, a Schoepf-Merei emlékérmet is.

Miskolc város Díszpolgára: Alakszainé Oláh Annamária
Miskolcon született 1960-ban. A 

budapesti közgazdaságtudományi 
egyetem elvégzése után az Állami 
Fejlesztési Banknál elemző közgaz-
dászként dolgozott. 1988-tól tanár-
segéd a Miskolci Egyetem Pénzügyi 
Tanszékén, két évvel később pedig 
már egyetemi adjunktusként okta-
tott a Számviteli és Statisztikai Tan-
széken. 1990-1992 között részt vett az 
Osztrák Gazdasági Kamara Tovább-
képző Intézete Hernsteinben mű-
ködő központjának trénerképzésén, 
majd 1992-ben megszerezte a dok-
tori címet a Budapesti Közgazdaság-
tudományi Egyetemen. Ekkorra már 
regisztrált adószakértő is lett. 1992-
1998 között ügyvezető igazgatója és 

vezető tanácsadója volt a miskolci 
Praxis Partner Pénzügyi Számviteli 
Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-nek. A 
Miskolci Ingatlankezelő Rt. első igaz-
gatóságának négy évig volt tagja.

Az 1998-as választásokat követő-
en alpolgármesteri tisztséget kapott 
Miskolc önkormányzatánál. 2001-
2002-ben a MÁV Zrt. Felügyelőbi-
zottságának elnöke, 2003-ban sike-
res pályázattal az osztrák tulajdonú 
IB Grant Thornton Consulting Kft. 
egyik szakmai igazgatója lett. 2007-
ben a Felsőzsolca és Vidéke Taka-
rékszövetkezet tagjai elnökükké vá-
lasztották. Szakmai munkáját tavaly 
rangos országos kitüntetéssel ismer-
ték el. 2010-től Miskolc város köz-
gyűlésének megbízásából a Miskolc 
Holding Zrt. Felügyelő Bizottságá-
nak elnökeként, a városüzem mű-
ködtetésében hasznosítja sokoldalú 
szakmai tudását.

DíSzpOlgár
Alakszainé Oláh Annamária, kiemelkedő szakmai 
és a közéleti szerepéért.  
Nagy Kálmán, országos és nemzetközi hírű gyemek-
gyógyászati munkájáért közéleti tevékenységéért.
 

prO Urbe
Lehóczki László, több éves önzetlen, lelkiismere-
tes munkájáért, melyet önkéntes és karitatív módon 
végzett mentési és felderítési területen.
Mándy András Pál, a közösségért, a bányászatért 
és a bányászhagyományok ápolásáért végzett mun-
kájáért.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Miskolci Cso-
portja, a hátrányos helyzetű és leszakadó rétegek fel-
karolása, támogatása, segítése terén végzett sokoldalú 
és fáradhatatlan tevékenységéért.
A Miskolci Múzsa Díj Alapítvány, a mozgássérült 
emberek rehabilitációját elősegítő tevékenysége, vala-
mint a város kulturális életében meghatározó szerepet 
betöltő alkotók, közösségek elismerésére alapított díja 
elismeréseként.

gálffy IgNác-életMűDíj
Farkas József, a Miskolci Egyetem nyugállományú 
professzora tudományos és közéleti tevékenységéért.

HerMAN Ottó tUDOMáNyOS Díj
Kékesi Tamás, kiemelkedő szakmai, tudományos és 
oktatói tevékenysége elismeréséül.

SzeMere bertAlAN KözéletI Díj
Joósz Gábor, egész életét végigkísérő közéleti tevé-
kenységéért.

SzAbó lőrINc IrODAlMI Díj
Györgyei Géza, több évtizedes, színvonalas irodal-
mi tevékenységéért.

KONDOr bélA
KépzőMűVéSzetI Díj

Jurecskó László, aki több évtizede meghatározó 
szereplője és formálója Miskolc képzőművészeti éle-
tének.

reMéNyI eDe zeNeI Díj
Hrabovszky Sándorné, magas szintű zenészi, ze-
neoktatói tevékenységéért.

DéryNé SzíNHázI Díj
Füsti Molnár Ágota, aki művészeti tevékenységé-
vel és több évtizedes szakmai munkájával hozzájárult 
a Miskolci Nemzeti Színház sikereihez.

MISKOlc VárOS építéSzetI
AlKOtóI DíjA                 

A Diósgyőri vár rekonstrukcióját végző építész és belső 
építész kollektíva, Cséfalvay Gyula, Szekér György, 
Ferencz István, Hidasnémeti János és Botos Ju-
dit kultúrtörténeti jelentőségű munkájáért.

bIzONy áKOS KItüNtető jOgI Díj
Görömbey István, mindig az embereket szolgáló, 
a jót és az igazságot, a polgári tisztességet érvényre 
juttató tevékenységéért.

beNKő SáMUel-Díj
Lakatos Zoltán, a foglalkozás-egészségügy, a 
prevenció, a szenvedélybetegek gyógyítása, az 
egészségnevelő tevékenység területén végzett 
munkájáért.
Offenbecker Józsefné, a szociális és az idősügy 
terén végzett magas szintű szakmai és vezetői tevé-
kenységéért.

peDAgógIAI Díj
Hoskó Bertalanné, több évtizedes pedagógusi, ok-
tatásvezetői, oktatásszakértői tevékenységéért.
Schmidtné Törő Ágnes, iskolája ügyei iránt tanúsí-
tott végtelen odaadásáért, időt nem kímélő törődé-
séért, kisugárzó nevelő tevékenységéért.
Kegyes Jenő, több évtizedes pedagógusi, oktatás-
vezetői tevékenységéért.

MISKOlc VárOS
tUrIzMUSáért Díj

Mészáros László, a színvonalas szolgáltatás, a ven-
déglátás és a turizmus terén végzett tevékenységé-
ért, a gazdasági, kereskedelmi és turisztikai fejlődés 
elkötelezett támogatásáért.

Az éV SpOrtOlójA Díj
Dubei Debóra, a női kosárlabda sport terén elért 
eredményeiért.
Kiss Attila, a hosszútávúszás terén elért sportered-
ményei elismeréseként.
A Miskolci Jegesmedvék Sportegyesület, ki-
emelkedő győzelmi sorozatáért. 

MISKOlc VárOS SpOrtjáért Díj
Veréb György, labdarúgói, kapusedzői sportpályafu-
tásáért, Miskolchoz való ragaszkodásáért, hűségéért.

A cIVIleK táMOgAtáSáért Díj
Mento Környezetkultúra Kft., a civilek tevékeny-
ségét segítő munkássága elismeréseként.

Az éV cIVIl SzerVezete Díj
Észak-Keleti Átjáró Egyesület, a városi identitás 
vizsgálata, a helytörténeti kutatások, és az ezek ered-
ményeit bemutató kiállítások, kiadványok, rendezvé-
nyek szervezése terén végzett tevékenységéért.

prO MINOrItAte Díj
RUKISÖSZ Közhasznú Egyesület, mely példaér-
tékű tevékenységet végez a ruszin nyelv és kultúra 
ápolásában, a város más nemzetiségi szervezeteivel 
való jó együttműködés építésében, a kuruc hagyo-
mányok ápolásában.

NíVóDíj
Kiss Anita és Maródi Attila, a Szinvavölgyi Alapfo-
kú Művészeti Iskola néptánc-pedagógusai és a Szin-
vavölgyi Néptáncműhely szakmai vezetői, akiknek 
munkájához mindkét területen jelentős, országos 
eredmények kapcsolódnak.
A Velkey László Gyermekegészségügyi Központ 
szakmai kollektívája, egy súlyos égési sérüléseket 
szenvedett kislány megmentése érdekében végzett, 
kimagasló, összehangolt gyógyító munkájáért.
Buri Jenő, az igényes cigányzene tolmácsolásáért.
A Reflex Zenekar, 40 éves zenei pályafutásáért.
A Búza téri görög katolikus templom rekonstrukciós 
terveit elkészítő kollektíva, Eperjesi Szabolcs, Kiss 
Attila és Seres Tamás kreatív munkája minőségéért.
Tomiszláv Szivics, a Diósgyőri FC Kft. vezető edzője 
kiemelkedő, sikeres sportedzői tevékenységéért.
A Rádió M Kft. friss, érdekes és naprakész munkájáért.
A Zip’s Kft. nívós vendéglátói tevékenységéért, Mis-
kolc pozitív képének formálásában betöltött szere-
péért.

SzeNtpálI IStVáN KAMArAI Díj
Bódi László, a Halbo mce Zrt. vezérigazgatója, kiemel-
kedő teljesítményéért.

geOfIl Díj
Wanek Ferenc, erdélyi magyar geológus, egyetemi 
adjunktus, tudománytörténész munkásságáért.

Miskolc város 2015-ös díjazottjai

Átadták Miskolc  
város elismeréseit
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Felújították a 
„fészekrakós” 
lépcsőházakat, 
április végéig 61 
társasházban 
készültek el a 
munkálatokkal. 
Összesen 115 
millió forintot költöttek a tönk-
retett helyiségek rendbetételére. 

Az otthonvédelmi alap létreho
zásáról tavaly júniusban döntött a 
miskolci közgyűlés, hogy segítséget 
nyújtson a fészekrakók miatt kilátás
talan helyzetbe került társasházak
nak. A támogatásra azok a lépcső
házak pályázhattak, ahol korábban 
fészekrakók laktak. Az egyik Kuruc 
utcai társasházból tavaly lakoltatták 
ki a fészekrakókat. Április végére a 
lépcsőházat is felújították, a munká
hoz szükséges anyagi forrást az ott
honvédelmi programban nyerték.  

Újrafestettek, ki
cserélték a járólapo
kat, a lépcsőburkola
tot. – A fészekrakók 
katasztrofális álla
potban hagyták itt 
a lépcsőházat, szin

te még a falakat is lerombolták, 
semmire nem vigyáztak – nyilatkoz
ta Kaluja Éva, az egyik lakó.

A Váralja Lakásszövetkezethez 
tartozó társasházakban már há
rom lépcsőházat sikerült felújítani. 
– Ez mind az otthonvédelmi alap
nak köszönhető. Ha ez nincs, esély 
sem lett volna a munkák elvég
zésére – mondta el Novák József
né, a Váralja Lakásszövetkezet kö
zös képviselője (képünkön balról). 
Schweickhardt Gyula polgármes
teri biztos arról tájékoztatott, az 
otthonvédelmi alaphoz benyújtott 
pályázatok jelentős része már „kifi
zetési” szakaszban van.

A Miskolc Víziközmű-kar-
bantartó és Környezetvédel-
mi (MIVIKÖ) Kft. 2009 óta 
végzi a városban a csatorna- 
és vízhálózat karbantartását, 
állapotfelmérését. A cég most 
egy korszerű, nagy teljesít-
ményű, kombinált csatorna-
tisztító gépjárművel bővítette 
gépparkját.

– Annyiba került, mint 
egy Ferrari, de többet tud an
nál – hangzott el tréfásan a 
Szent István téren, ahol a hé
ten bemutatták az új „kombi” 
mosójárművet, amellyel 600 
kilométernyi miskolci szenny

vízhálózatot és a majdnem 
ugyanilyen hosszú csapadék
vízhálózatot fognak tisztítani, 
karbantartani.

 – A MIVIKÖ Kft. ezt a közel 
50 millió forint értékű fejlesztést 
eredményes gazdálkodásának 
köszönhetően, önerőből való

sította meg. A cég 2012 óta 100 
százalékos tulajdona a Miskolc 
Holding Zrt.nek, a társaság a 
vételárat azóta már megtermel
te a tulajdonosnak. Emellett fej
lesztéseket is tudtunk indítani 
– tájékoztatott Schweickhardt 
Gyula, a cég ügyvezetője. 

Egy önkormányzati képviselő azt javasol-
ja, nyújtson a város egyszeri, húsz millió 
forintos támogatást a magyar bajnok, Ma-
gyar Kupa- és MOL Liga-győztes Miskol-
ci Jegesmedvék csapatának. Erről a jövő 
heti közgyűlésen dönthetnek a képviselők. 
Kriza Ákos polgármester szerint ugyan-
akkor méltányosabb az egyszeri „jutalom-
nál”, ha többszörösre növelik a Jegesmed-
vék számára biztosított, önkormányzati 
forrásokat. 

Kriza Ákos érdeklődésünkre egyebek 
mellett elmondta: a miskolciakkal jócs
kán megerősített válogatott újra ott van 
a legjobbak között. A Jegesmedvék ku
pagyőzelem mellé megszerzett liga és 
magyar bajnoki címe ezek után – ha lehet 
– még értékesebb, hiszen a három első helye
zést a Macik ebben a soha nem látott erős
ségű magyar jégkorongmezőnyben érték el. 
– Ilyen produkció után azt tartom jogosnak, 
ha jelentősen megnövekednek, többszörö
ződnek a Jegesmedvék számára biztosí
tott, önkormányzathoz köthető források! 
Polgármesterként mindent meg fogok tenni 
azért, hogy ez az őszi idény kezdetére már 
így is legyen Szerintem ez méltányosabb ja
vaslat, mint az egyszeri húszmillió forintos 
„jutalom” – hangsúlyozta Kriza Ákos.

Egri István, a Miskolci Jegesmedvék klub
elnöke (képünkön) elmondta, nagyon örül
nének a plusz forrásoknak.  Adottak a csapat
nál a működés feltételei, de nyilván minden 
forintra szükség van. Felmerült a kérdés, ha 
a Macik így szerepeltek a magyar bajnokság

ban, és a plusz támogatást megszavazza a vá
rosi közgyűlés, akár az EBELt is kitűzhetné 
maga elé elérendő célként a csapat. A klu
belnök szerint lehet, és kell is komoly célo
kat kitűzni, de az osztrák jégkorongligában 
való szereplés nem pusztán pénz kérdése. 
Sok más szempontból is kiemelkedő muta
tókkal kell rendelkeznie egy klubnak, ha ott 
akar szerepelni.

Jelentősen nőhet  
a Jegesmedvék támogatása

Felújított fészek- 
rakós lépcsőházak

Befejezték a Derkovits utcai buszmegálló felújí-
tását, s szerda délelőtt öt rönkpadot helyeztek el 
a területen a Városgazda munkatársai. 

Eperjesi Erika, a körzet önkormányzati képvi
selője elmondta, a buszmegálló rendbetételét még 
tavaly ősszel kezdték meg. A hideg idő beálltával 
szünetelt a felújítás, tavasszal azonban folytatódott 
a munka és mostanra már egy megújult buszme
gállónak örülhetnek a környéken élő miskolciak.

A körzet fejlesztése és szépítése nem merült ki 
ennyiben: öt új rönkpadot is kihelyeztek a busz
megálló környékén, valamint a Derkovits utcára 
levezető járdát felújították.

A környékbeliek komfortérzetét növelő fejlesz
téseket Eperjesi Erika képviselői alapjából finan
szírozta, mintegy félmillió forint értékben. 

Rönkpadokat helyeztek ki,  
buszmegálló újult meg

Bemutatták a csatoRna- 
tisztítás „FeRRaRiJát”

A város nem felelős a Mis-
kolci Piac Zrt. hitelvál-
ságáért, de elkötelezett 
a Búza téri piac működ-
tetése mellett. Az önkor-
mányzat minden lehetséges 
módon segíteni fogja, hogy az 
árusok megtarthassák helyeiket és 
senki ne veszítse el a megélhetését – 
mondta el Kriza Ákos polgármester 
a napokban egy városházi fórumon. 

Kriza Ákos tájékoztatta a piacon 
dolgozó vállalkozókat a válsághelyzet 
kialakulásának valódi okairól: a Mis
kolci Piac Zrt. egy 2005ben felvett hi
telt görget maga előtt, melynek kama
tokkal növelt összege mára eléri a 2,4 
milliárd forintot. Mostanáig csak a ka
matait tudta fizetni, a tőkerészét nem. 
A hitelező pénzintézet ezért felmondta 
a szerződést.

A piac gazdálkodását a Miskolci Piac 
Zrt. intézi, melynek az önkormányzat 
kisebbségi, mintegy 30 százalékos tu
lajdonosa; ezért a menedzsment dön
téseibe – így a hitel visszafizetésének 

mikéntjébe – nem volt és most sincs 
beleszólása. Valójában a cég tulajdo
nosi szerkezete sem rendezett, hiszen 
az üzemeltetést is végző többségi tulaj
donos részvényeinek egy részét érintő
en jelenleg polgári per zajlik. A cég 400 
millió forint földhasználati díjjal is tar
tozik az önkormányzatnak. A válság
helyzetet okozó, a piacot üzemeltető 
többségi tulajdonos azt várja a város
tól, hogy mondjon le több százmillió 
forint értékű vagyonról és közpénzről 
a hitel egy részének elengedése fejében. 
Az önkormányzat azonban ezt nem te
heti meg.

A város és a Miskolci Piac Zrt. veze
tése több alkalommal közösen tárgyalt 
a hitelintézettel a kölcsön rendezésé

nek lehetséges módjairól. A 
feltételek azonban a város 
számára minden esetben el
fogadhatatlanok voltak.

Kriza Ákos tájékoztatta az 
árusokat, hogy a hitelszerző

dés felmondását valószínűleg a 
Miskolci Piac Zrt.vel szembeni fel

számolási eljárás megindítása követi, 
innentől fogva a felszámoló működteti 
tovább a piacot. A törvényszék ugyan
akkor vagyonfelügyelőt rendel ki, aki 
a hitelezők és a piacosok érdekeinek 
szem előtt tartásával végzi a munkáját. 
A piac működését a felszámolási eljá
rás önmagában nem veszélyezteti. 

Az árusok tehát dolgozhatnak to
vább, a vásárlók pedig remélhetőleg 
semmit nem fognak érezni a folyamat
ból. A polgármester ígéretet tett arra, 
hogy a város megteszi a szükséges lé
péseket a piac zavartalan működésé
nek biztosítására. A fórumon elhang
zott, ha az eljárás során a felszámoló 
az épületet értékesítésre meghirdeti, 
elképzelhető, hogy a város vevőként is 
megjelenik.

„a város elkötelezett  

a Búza téri piac  

működtetése mellett”Felszámolás közelében  
a miskolci Piac zrt.
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Költségmegosztásra vonatkozó 
információ

Május 15-ével, a fűtési idény 
végével aktuális a költségmeg-
osztóval felszerelt lakásokban a 
költségmegosztók leolvasása.

A költségmegosztók fenntartá-
sa, adatainak leolvasása és azok 
alapján a díjmegosztási arányok 
meghatározása, valamint a díjfi-
zetői reklamáció rendezése a kö-
zös képviselő – lakóközösség – 
feladata.

A költségmegosztáson alapu-
ló elszámolási számla hőfelhasz-
nálási arányait – a lakóközösség 
megbízásából – a költségmeg-
osztást végző vállalkozó állapítja 
meg. A távhőszolgáltató, a közös képviselőtől 
kapott adatok alapján készíti el az elszámoló 
számlát. A megállapított hőfelhasználási ará-
nyokon a távhőszolgáltató nem módosít.

Felhívjuk tisztelt felhasználóink figyel-
mét arra, hogy a MIHŐ Kft. ügyfélszolgála-
ti előadói nem tudnak felvilágosítást adni a 
hőfelhasználási arányokkal és a korrekciós 
tényezőkkel kapcsolatban, mivel nem isme-
rik a lakóközösségek és a költségmegosztást 
végző cég közötti szerződést. Az ilyen irá-
nyú panaszokkal minden esetben a közös 
képviselőt, illetve a költségmegosztást végző 
céget keressék.

A díjmegosztási arányok utólagosan csak 
számítási hiba esetén, a lakóközösség képvi-
selőjének a távhőszolgáltatóhoz írásban tör-
tént bejelentésére módosítható. A díjmegosz-
tási arányok utólagos módosításáról szóló 
bejelentésről, a díjmegosztási arányok utóla-
gos módosításáról, annak okáról, tartalmáról 

és hatásairól a tulajdonosi közösség képviselője 
tájékoztatja a díjfizetőt.

A MIHŐ Kft. az előző évek tapasztalatai 
alapján 2015-ben is egyeztetett a költségmeg-
osztást legnagyobb számban végző cégekkel 
annak érdekében, hogy közös ügyfélszolgálati 
irodát működtessenek Miskolcon az elszámoló 
számla kibocsátását követő időszakban.

A TECHEM Kft. vállalta, hogy a MIHŐ 
Kft. Miskolc, Szemere u. 5. sz. alatt lévő ügy-
félszolgálati irodájában személyesen áll a fel-
használók rendelkezésére a költségmegosztók 
elszámolásával kapcsolatban. A TECHEM 
Kft. ügyfélszolgálati idejét a MIHŐ Kft. hon-
lapján, valamint a sajtóban a későb biekben 
közöljük.

A Kúria megsemmisítette a város 
lakásrendeletének azon részét, amely 
kétmillió forintot ajánlott azoknak a 
telepeken élőknek, akik hajlandóak 
elhagyni a várost. A testület önkor-
mányzati tanácsának április 28-i ha-
tározata szerint törvénysértő az a sza-
bályozás, mely szerint csak az kaphat 
térítési díjat a lakásbérleti szerződés 
felmondásáért, aki vállalja, hogy cse-
rébe Miskolc közigazgatási határán 
kívülre költözik.

A nyomortelepek felszámolásáról 
szóló rendeletet tavaly májusban fogad-
ta el a miskolci közgyűlés. Ebben szere-
pel, hogy 1,5 – 2 millió forintot kaphat 
az a bérlő, aki vállalja, hogy elköltözik 
Miskolcról, és a vidéken vásárolt ingat-
lant öt évig nem adja el. A város azokat 
akarta így támogatni, akiknek élő szer-
ződésük van, rendesen fizetik a szám-
láikat. Nincs tartozásuk, de a nyomor-
telepek felszámolása miatt költözniük 
kellene.

A Kúria döntésére az ellenzéki és a 
kormánypártok is reagáltak. Az MSZP 
közleményében azt írta: a városvezetés 
is tudja, senkinek sem írhatja elő hová 
ne költözzön, de hatalmának megtar-
tásáért mégis hergelte az embereket. A 
szocialisták szerint a nyomortelepeket 
csak törvényes eszközökkel lehet és kell 
felszámolni. Az MSZP valódi megol-
dást, telepfelszámolást kér.

Jakab Péter jobbikos frakcióveze-
tő szerint a Kúria döntése azt jelenti, 

hogy a kétmillió forintért cse-
rébe nem kell elhagyni Miskol-
cot. A Jobbik arra számít, hogy 
a telepeken élők sorakozni fog-
nak a pénzért, hogy ingatlant 
vehessenek az olcsóbb város-
részekben. Jakab Péter szerint 
ma a telepeket egyedül a Job-
bik ingyenes gettó-felszámolási 
programjával lehet törvényesen 
megszüntetni, szigorú és követ-
kezetes hatósági munkával.

- A kutya megint ugat, a kara-
ván még mindig halad – reagált mind-
erre a Fidesz-KDNP miskolci képvi-
selőcsoportja. Közleményük szerint a 
Jobbik annak idején a parlamentben 
és a városi közgyűlésben egyaránt aka-
dályozta a nyomortelep-felszámolási 
programot és a fészekrakó-probléma 
megoldásának a gyorsítását. - A Jobbik 
képviselőinek emiatt hónapok óta tartó, 
folyamatos magyarázkodási kénysze-
rük, alig-alig palástolt lelkiismeret-fur-
dalásuk van – hangsúlyozza a közle-

mény. Mint írják: szerte a városban, 
így a számozott utcákban is ütemesen 
zajlanak a nyomortelep-felszámolás-
sal összefüggő végrehajtási eljárások, 
épületbontások. - Mindez nem tet-
szik a Jobbiknak és az önmagát kereső 
párt most egy olyan kúriai döntésből 
próbál politikai hasznot húzni, amely 
egyébként semmilyen hatással nem 
lesz majd a miskolci telep-felszámolási 
programra. A kutya tehát megint ugat, 
a nyomortelep-felszámolási program 
karavánja pedig lendületesen halad 
Miskolcon – zárul a Fidesz-KDNP köz-
leménye. (A fotók illusztrációk) 

Bűnözés a nyomortelepeken
Miskolcon a múlt héten fogtak el egy drogdíler párost 

a számozott utcákban, akik családi házuk ablakából árul-
ták a kábítószert. A városvezetés célja hogy Miskolc va-
lamennyi nyomortelepét felszámolja, csökkentve ezzel a 
közegészségügyi, és a bűnügyi kockázatot is.

Drogdíler a földre teperve egy szál rövidnadrágban. A 
terjesztőket számozott utcai házukban fogták el. A felvételt 
a miskolci rendőrök készítették. (Bővebben a 12. oldalon)

Gaskó Bertalan, a megyei rendőr-főkapitányság szó-
vivője elmondta, amikor a két díler elfogása megtörtént, 
épp jelen volt egy potenciális vevő is. Nem csupán a ká-
bítószer jelent azonban problémát a nyomortelepeken. A 
lakók elmondása szerint van olyan ház, ahol tiltott kutya-
viadalokat szerveznek. A szakértők szerint ahol sok lesza-
kadó család él egymás mellett rossz körülmények között, 
nagyobb az esélye a devianciák, a nyomorra jellemző bű-
nözési formák megjelenésének. 

Forgács István független romaügyi szakértő elmond-
ta, egyre többen vannak ma már azok - a cigány em-
berek között is - akik úgy gondolják, hogy rendbe kell 
tenni a számozott utcák környékét. Akár oly módon 
is, hogy ilyen formában megszüntetik és a helyére va-
lami más kerül. Az ott élők lakhatását pedig az önkor-
mányzat valamilyen formában, megpróbálja segíteni. 
Nagy-Korsa Judit (MSZP-DK-EGYÜTT-MLE) önkor-
mányzati képviselő a Miskolc Televíziónak úgy nyilat-
kozott, a nyomortelepek felszámolását nem lehet csupán 
rendvédelmi szempontból vizsgálni, széles társadalmi 
egyeztetésre van szükség.  – A nyomortelepeket fel kell 
számolni, de nem úgy, hogy mindenkit „kidobunk” on-
nan, és mehet, amerre lát. Az hogy a bűnözés megjele-
nik ezeken a területeken, sajnálatos módon természetes, 
a bűnözőket el kell fogni, meg kell büntetni. Ennyi az 
egész – fogalmazott a képviselő. 

Kúriai döntés a „lelépési pénz”-ről
MiSKolcoN folytatódiK a telePfelSzáMoláS
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Vasárnap este a minorita temp-
lomban zárult a háromnapos 
XXVI. Miskolci Nemzetközi Ka-
marakórus Fesztivál. A záróhang-
versenyen egy olasz, egy miskolci 
és egy kisvárdai kórus énekelt.

A fesztiválon mások mellett fellé-
pett a Miskolci Szimfonikus Zene-
kar, a Miskolci Egye-
tem Bartók Béla 
Zeneművészeti In-
tézetének Női Kara, 
a Miskolci Bartók 
Kórus és a Coro Lo-
renzo Perosi di Olbia 
is. Ez utóbbi együttes 
ugyanabból a város-
ból érkezett, ahon-
nan Valentino Mise-
rachs származik. Ő 
szerezte a nyitóhang-
verseny egyik bemu-
tatott darabját.   – Na-
gyon híres, kortárs, 
olasz zeneszerzőről 
van szó – nyilatkozta 
Paolo di Paola, a Coro 
Lorenzo Perosi di Ol-
bia kórus karnagya. – 

Nagyon szeretünk Miskolcon lenni, 
szinte már hazajárunk – tette hozzá. 
– Rengeteg barátot szereztünk itt. A 
fesztivál pedig jó alkalom arra, hogy 
távoli országok művészei új kapcso-
latokat építsenek.

Óvári Zsuzsanna, a Polgármes-
teri Hivatal Humán Főosztályának 
vezetője beszédében elmondta, ez 

a rendezvény is ékes 
bizonyítéka annak, 
hogy Miskolc fesz-
tiválváros. – Egy 
nemzetközi hírű 
fesztiválról van szó 
ráadásul – mondta. – 
Idén pedig úgy ala-
kult, hogy a rendez-
vény egy többnapos 
programsorozathoz, 
Miskolc 650 éves év-
fordulójához kap-
csolódik. A főosz-
tályvezető Kodály 
Zoltán szavaival 
szólt a zene jelentő-
ségéről: „Vannak a 
léleknek régiói, me-
lyekbe csak a zene 
világít be.”

Minden eddiginél több nyitott 
pincével, borászattal, nagy ér-
deklődés mellett indult múlt 
szombaton délben a IV. Avasi 
Borangolás. Finomabbnál fino-
mabb borok, kellemes muzsika, 
kitűnő tavaszi időjárás, hangu-
latos pincesorok – minden adott 
volt idén is az andalító avasi 
időtöltéshez.

A rendezvény – hagyomá-
nyaihoz hűen – szakmai nap-
pal indult pénteken. Pfliegler 
Péter alpolgármester itt jelen-
tette be, hogy panorámaösvényt 
alakítanak ki az Erzsébet tértől a 
Kühne-pad mellett a Bortanyáig, 
majd fel a Latabár soron keresztül 
az Avasi kilátóig. Lesz még segély-
hívó és több térfigyelő, hogy a törté-
nelmi Avas biztonságos és megvilágí-
tott legyen. - Az Avasi Pincesor olyan 
egyedi ékszere Miskolcnak, amely se-
hol máshol nem található – hangsú-

lyozta Pfliegler Péter. – Nincs még 
egy olyan nagyváros, ahol közvetle-
nül a belvárosból tíz perc sétával lehet-
ne elérni a borospincéket. A fejleszté-
sekkel szeretnénk még több látnivalót 
és programot kínálni az ide látogató, 

egyre több turistának – emelte 
ki az alpolgármester.

A városházán tartott konferen-
cián jelen volt Gál Péter, a Föld-
művelésügyi Minisztérium ere-
detvédelemért felelős helyettes 
államtitkára is, aki egyebek mel-
lett elmondta: nem az a lényeg, 
hogy sok bort termeljünk, hanem 
az, hogy kiváló minőségűt. Ehhez 

pedig szigorú eredetvédelmi rendszer 
kell, ezt segíti az új hegyközségi tör-
vény is. Hatékony szabályokra, kuta-
tásra, oktatásra van szükség, hogy a 
fiatalok időben megtanulják a pin-
cemunkákat és a birtokvezetést.  
Az idei túrán három „borinduló 
pontot” alakítottak ki – a Palóczy 

emlékműnél, a Palacsintaháznál és a 
Dűlő étteremnél – ahol a borangolásra 
indulók beszerezhették a tájékozódást 
segítő térképeket, s megvásárolhatták 
a rendezvény hivatalos poharát, amit 
finom borokkal töltöttek meg a pin-
céknél.
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Vasárnap is rengeteg programmal várták 
a miskolciakat a Szent István térre, a város 
ünnepéhez kapcsolódva. Volt zene minden 
mennyiségben, kézműves és gasztronómi-
ai vásár, mazsorett-felvonulás, hogy csak 
néhányat említsünk az egész napos családi 
rendezvénysorozatból.

Május 11-én délután színpadi műso-
rokkal, díjátadóval folytatódtak a té-
ren a városnapi programok. Kora dél-
után a Crosscover zenekar koncertje 
nyitotta a zenés kavalkádot, majd a 
Bronson és a The Sign együttesek 
zenéjére hangolhatott a közönség. 
Este fél hattól a Sky Fanatic héttől 
pedig a Pataki Művek koncertjére 
csápolhattak a rajongók, bemelegít-
ve a nagy, esti EDDA bulira. Előtte 
azonban átvehették elismeréseiket 
azok a bortermelők, akik eredmé-

nyesen szerepeltek nemrégiben 
a Miskolc Város Bora megmé-
rettetésen. Vörösbor kategóri-
ában az egri borvidék Divinus 
Pincészetének 2012-es évjáratú 
cuvéje, fehérborok közül a her-
cegkúti Götz Pincészet 2014-es 

sárga muskotálya, a tokaji 
borkülönlegességek közül 
szintén a Götz Pincészet 
2002-es 6 puttonyos aszúja 
lett a győztes. Termelőik 
két éven keresztül hasz-
nálhatják a Miskolc Vá-
ros Bora címet. Este aztán 
fergeteges jubileumi kon-
certtel köszöntötte 40 éves 
EDDA Művek a 650 éves 
Miskolcot.

Számos városi intézményben  
megemlékeztek Miskolc napjáról. 
A Martin – Kertvárosi Nyugdíjas 
Klub ünnepi rendezvényt szerve-

zett a jeles alkalomból, ahol 
az egyik klubtag, Ferencz Jó-
zsefné erre az alkalomra írt 
verse is elhangzott: „A megú-
jult tavasz minden virágával, 
/Fényével, zöldjével, mada-
rak dalával/ Téged köszön-
telek  „Szépkorú Városom” 
/Több mint 60 éve Te lettél 
otthonom. Nálad köszön-
tött rám az első szerelem/ 
Itt kapott életet két csodás 
gyermekem/ Itt gyújthatok 
gyertyát jó szüleim sírján/ 
Gyötrelmek, viharok elfoly-

tak a Szinván. Kívánom, hogy ha majd Én vég-
re pihenek/ Neked légyen vidám, boldog az 
életed! /Adj békét, örömet az új nemzedéknek,/ 
Hogy Ők is szívből szeressenek Téged”.

                             Véget ért 
a Kamarakórus Fesztivál

Nyitott piNcéK, 
FiNom boroK, 

jókedvű borangolók

„az avasi pincesor egyedi 
ékszere Miskolcnak”

„vannak a léleknek 
régiói…”

„Téged köszönTelek szépkorú városoM” – Miskolc napján



6 Hirdetés Miskolci Napló

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!

május 13–19.

AZ UNIÓ COOP ZRT. ÜZLETEI TOVÁBBRA IS  
ÚJABB AKCIÓKKAL VÁRJÁK A VÁSÁRLÓKAT

Família füst. főtt 
császár   

1 kg, COOP ABC,  
COOP Szuper  

máj. 14–16-ig

999 Ft

Eh. sertéslapocka      
1 kg,  

(tőkehúst árusító üzl.) 
máj. 14–16-ig 

999 Ft

Eh. sertéscomb    
1 kg,  

 (tőkehúst árusító üzl.)  
máj. 14–16-ig     

1099 Ft

Eh. egész  
csirkecomb            

1 kg, 
 (baromfit árusító üzl.)     

649 Ft

Fornettit árusító üzleteink akciós ajánlata május 14–16-ig:
Húsos-, sonkás-sajtos hatszög XL, pizzás táska XL 1 db 119 Ft

VÁSÁROLJON 2000 FT FELETT,  
gyűJTSE TOVÁBBRA IS mÁJUS 31-Ig  

A HűSégPONTOKAT CUKIFEJEK PLÜSSöKéRT!
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HulladékszállíTás  
Pünkösd HéTfőn

A MiReHuKöz Nonprofit Kft. ezúton tájékoztatja a 
Tisztelt Lakosságot, hogy a hulladékszállítás 2015. 
május 25-én, Pünkösd hétfőn a megszokott ürítési 
rend szerint történik.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a hulla-
dékudvarok, a József Attila úti átrakóállomás, a Hejő-
papi Regionális Hulladéklerakó 2015. május 25-én, hét-
főn zárva tart.

Az ügyfélfogadás 2015. május 25-én, Pünkösd hét-
főn szünetel; esetleges ügyintézés esetén kérjük, hogy 
a www.mirehukoz.hu weboldalon az ügyfélszolgálat 
menüpont alatt található elektronikusan kitölthető 
űrlap elküldésével vegye fel ügyfélszolgálatunkkal a 
kapcsolatot.

Megértésüket köszönjük!

ElérhEtőségEink:  
Ügyfélszolgálati iroda 3518 Miskolc, Erenyő u. 1.  

Levelezési cím: 3510 Miskolc, Pf.: 509.  
Telefon: +36 46/200-178,  

+36 46/200-179.   
Telefax: +36 46/200-177.  

E-mail: info@mirehukoz.hu.  
Web: www.mirehukoz.hu

JELENTKEZZEN

N Á L U N K !
Miskolc területén kiadvány, 
reklámújság terjesztéshez 
keresünk heti rendszerességű 
munkavégzéshez részmunkaidős 
terjesztőket.

Feladat ellátása reggeli órákban, 
több napon hétvégén is!

Megfelelő munkavégzés esetén 
tisztességes bérezés!

Jelentkezni: Folyamatosan

Szeretné kiegészíteni jövedelmét?

M
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!

rikkancsmiskolc@gmail.comE-mail:    

06-30-352-8040Telefon:

Munkatársaink hétköznap telefonon 15 és 17 óra között érhetők el.

Apróhirdetés
Terméskőből épült családi ház eladó a festői szépségű Kisgyőr köz-
pontjában. Szoba, fürdőszoba, konyha, spájz található az épületben, 
mellette nyári konyha, melléképületek, alatta pedig egy nagy pin-
ce helyezkedik el. A ház kő és tégla építésű, benne víz-szennyvíz, vil-
lany, konvektoros fűtés. A telek 770 m2, buszmegálló a szomszédban. 
A házhoz 1800 m2 szőlő (csemege szőlő, gyümölcsfák) ill. 500 m2 ter-
mőföld is megvásárolható. Ir. ár: 3,5 MFt Érd.: 30/730-2261.

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink!
Adják fel apróhirdetésüket 
kedvezményes áron a Mis-
kolci 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

l  Bajmóc körmöcBánya: 
május 30. – 7.000 ft/fő

l  EPErfEszTivál TaHiTóTfaluBan:  
május 30. – 6.500 ft/fő

l  Győr-PannonHalma:  
június 6. – 9.000 ft/fő

l   EPErjEs-lőcsE-szEPEsváralja:  
június 13. – 6.000 ft/fő

l  komárom a kETTészakíToTT  
város: június 13. – 8.500 ft/fő

l  BalaTon környéki BaranGolás  
(vEszPrém, zirc, HErEnd,  
TiHany-Hajózás a BalaTonon): 
június 20–21. – 27.500 ft/fő
l  krakkó, zakoPanE:  

július 18–19. – 19.000 ft/fő
l  záGráB – PliTvicEi Tavak:  

augusztus 22–23. – 29.000 ft/fő

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

www.koruTak.hu

"

"

Ez a kuPon 
500 fT-oT ér!  
1 ÚTra 1 főnEk!

20
15

.

Tájékoztatjuk önöket,  
hogy a selyemréti strandfürdő 2015. 05. 29-én  
zárTkörű rEndEzvény miaTT zárva TarT.

Hajnali úszásra a fürdő ezen a napon is  
az önök rendelkezésére áll 4.30–8.00 óra között!

 Köszönjük  
megértésüket!

miskolci Turisztikai kft.

Tisztelt felhasználónk!
Tájékoztatjuk, hogy a MIVÍZ Kft. május 31-éig in-

formatikai rendszerkorszerűsítést végez, emiatt 
ügyfélszolgálati tevékenységében fennakadás vár-
ható, amely a felhasználóváltás átvezetését, a mé-
rőóra átíratását, a pénzügyi egyeztetést, a számla-
rendezést, valamint a végszámla kiállítását érinti, 
illetve a számlák késedelmes kiküldését okozza. 
Ügyintézés előtt kérjük érdeklődjön a 06-46/519-
366 vagy a 06-46/519-388-as ügyfélszolgálati tele-
fonszámon.

Bükki forrásból



Múlt és jelen Miskolci Napló8

1898-ban adták át az Erzsébet tér saroképítményét. Erről az egyemele-
tes „polgármesteri házról” és a Kossuth szobor felavatása utáni térről ké-
szültek a legkorábbi miskolci képeslapok. Emelete lakóházként funkcio-
nált, földszinti helyiségeiben pedig üzletek működtek. Az épület átadása 
után költözött ide a gyógyszertár, amely eredeti berendezéseivel azóta is itt 
működik. A főutca felőli üzlet „Magyar Bazár” feliratot kapott, de műkö-
dött itt élelmiszer- és csemege üzlet, jelenleg bankfiók. A belváros arculatát 
megváltoztató „homlokzatletisztításnak” ez volt az első áldozata. 1948-ban 
megalakult a Miskolci Tervező Iroda, amely először néhány szobában itt 
kapott helyet, majd az iroda tervei alapján 1952/1953-ban megtörtént az 
emeletráépítés. Így nyerte el mai, leegyszerűsített külső megjelenését.

Dobrossy I. | fotó: MocsárI L., képesLap: sáfráNy Gy. J.

akkor...

...és Most

Minden regisztrációs jegy gaz-
dára talált, több ezren tapsolták 
végig múlt hétvégén Fásy Ádá-
méknak a Salkaházi Program 
keretében rendezett koncertjét,  
a miskolci Generali Arénában.

Tavaly a Salkaházi Program-
ban háromezer rokkantnyugdíjas 
és 34 ezer 60 év feletti nyugdíjas 
kapott 10 ezer forintos egyszeri 
támogatást az önkormányzattól. 
A jelenlévőket szombaton Kriza 
Ákos polgármester köszöntötte, 
kiemelve, mennyire megérdemlik 
a tiszteletet és a támogatást azok 
a szépkorúak, akik annak idején 
a várost építették. Mint mondta, 
az önkormányzat állja a szavát, a 
Salkaházi Program idén is folyta-
tódik, még több kulturális, szó-
rakoztató eseménnyel. Egyebek 
mellett lesz nyugdíjas főzőver-

seny, nosztalgikus táncdalfesz-
tivál a Diósgyőri várban, batyus 
szüreti bál, sztárfellépőkkel a Ge-
nerali Arénában, s hamarosan 
Sándor György humoralista is 
szórakoztatja a miskolci időseket 
a színházban.  

Fásy Ádám meghatottan mon-
dott köszönetet az újabb meghí-
vásért, mint mondta, mindig jó 
érzéssel tölti el őket a szeretet, 
amit a miskolci közönség részéről 
éreznek. Ebben most sem volt hi-
ány, vastaps fogadta Fásy Ádámot 
és lányát, Homonyik Sándort és a 
Dolly Rollt.

Hősi halottakat temettek újra 
szerdán, Miskolcon. A hat szovjet 
és tizenhét ismeretlen nemzeti-
ségű elhunyt földi maradványai a 
Búza téri görög katolikus temp-
lom felújítási munkálatai során 
kerültek elő. 

Miskolc a második világháború 
idején többször is ki volt téve a há-
ború pusztításának, több légitáma-
dás is érte a várost. – A Búza téri 
görög katolikus székesegyház kert-
jének kialakításakor, március elején 
a munkagép három helyen fordított 
ki emberi maradványokat a földből. 
Ekkor Tóth Ferenc atya felvette a 
kapcsolatot a Honvédelmi Miniszté-
riummal és a Herman Ottó Múzeum 
régészeivel - mondta el Papp András 
parókus.

A minisztérium és a múzeum 
munkatársai a kutatások során meg-
állapították, hogy a maradványok 
a máso-
dik világ-
háború 
idejéből 
származ-
nak, ka-
tonai fel-
szerelési 
tárgya-
kat is ta-
láltak. Az 
eddigi is-
meretek 
szerint az elhunytak közül négyen a 
német haderőhöz tartoztak, hatan a 
szovjet hadsereghez, egy pedig ma-
gyar volt. Tizenhét halott nemzetisé-
gét nem tudták megállapítani. 

A német és a magyar katonák ma-
radványait Budaörsre szállították 
a német-magyar katonatemetőbe. 
A szovjet és az ismeretlen nemzeti-
ségű katonákat szerdán újratemették 
Miskolcon, a Hősök temetőjében. Az 
eseményen, a Honvédelmi Miniszté-

rium képviselői mellett részt vettek a 
kazah, az ukrán és a belorusz követ-
ségek küldöttei is. Vladimir Semi-
detko, az Orosz Föderáció Nagykö-
vetségének első titkára, beszédében 

köszönetet mondott azokért a fára-
dozásokért, amelyeknek köszönhe-
tően lehetővé vált, hogy méltó mó-
don helyezzék végső nyugalomra a 
hősöket.  

– Azért jöttünk ma ide, hogy még 
egyszer tisztelegjünk azok előtt a hő-

sök előtt, 
akik éle-
tüket ál-
dozták 
a II. vi-
lághábo-
rúban, 
amely na-
gyon sok 
szenve-
dést és 
vesztesé-
get oko-

zott. A szovjet hadsereg naponta há-
romezer embert veszített a harcok 
során. Miskolcon több, mint ezer ka-
tona és tiszt van eltemetve – mondta 
el egyebek mellett az orosz diplomata. 

A Juno szállodát a Mis-
kolci Tervezővállalat ak-
kori építésze, Plesz Antal 
(1930-2014) és nyolc mun-
katársa tervezte, a vállal-
kozást az OTP finanszí-
rozta. A tervek 1968-ban 
már készen voltak, az épü-
let a Borsodi Állami Épí-
tőipari Vállalat kivitelezé-
sében 1974-re készült el. 

A tervező-építész a tapol-
cai megbízás előtt elmélyülten 
foglalkozott a város és környé-
ke vendéglátásával. „A háború 
előtti 60 ezer lakosú Miskolc-
nak 602 szállodai ágya volt. A 
180 ezer lélekszámú mai városnak 302 
szállodai férőhelye van 10 fürdőszobá-
val, 70-100 éves elavult épületekben. 
Felújításuk gazdaságtalan és célszerűt-
len lenne. … Az új szállodák helyét a 
belvárosban célszerű kijelölni, 
lehetőleg a régiek közelében.” – 
írta a Miskolcterv munkáját be-
mutató, 1968-ban megjelent fo-
lyóiratban.

A „belváros közelisége” ak-
kor egy 256 ágyas szállodát je-
lentett az akkori Felszabadítók 
(ma: Görgey A.) út mentén, a 
Sportcsarnok előtt. A 9 eme-
letes épületet Szabó József ter-
vezte, de a munka tervaszta-
lon maradt. Tapolcán viszont 
reális igénynek látták egy 120 ágyas 
turistaszálló megépítését, valamint 
egy „osztályon felüli” szállodai beru-
házás megvalósítását 252 férőhellyel.

Az épületet a Csabai és a Zilahy út 
által határolt területen, 20 %-os lej-

tőn, két téglány alakú épülettömeg-
ben tervezték meg. Az egyik a föld-
szint + egy emeletes fogadó, közösségi 
és üzemi (üzemeltetési) tömb, a másik 
pedig a domb lejtőjére fektetett hídon 

álló, 9 szintes szállodarész. A szállo-
dában 90 kétágyas szoba és 18 darab 
3-4 ágyas lakosztály volt. Ha az épü-
letet az első – Csabai – útról néztük, 
a fekvő tömeg felett 16 méter magas-
ságban indult az úszó szállodatest, 

amelynek összmagassága megközelí-
tette az 50 métert.

A szállodát magyar viszonylatban 
szokatlannak, megjelenési formájá-
ban pedig különlegesnek minősítette 
a szakma. Ami a belső teret (az első 

fekvő tömböt) illeti 230 sze-
mélyes étterme, presszója, 80 
személyes „konferencia-ter-
me” (Matyó terem) és hajna-
lig nyitva tartó bárja mellett 
német sörözője is volt. Való-
ban imponálóak az adatai és 
bekerülési költségei, amelyek 
messze meghaladták a kora-
beli nagy beruházásokat. A 
Kazinczy utcai „bányatröszt” 
székháza és a Szentpéteri ka-
pui 18 emeletes bérház 20-20 

millióba került, a népkerti Sport-
csarnok 28 millióba, a Junó pedig 30 
millióba.  A Hungar Hotels szálloda-
lánchoz tartozó Juno 1974-1992. dec. 
31. között üzemelt.

Dobrossy I. 

a Juno:  
tapolca „csodaszállodája”

a veNDéGLátás MIskoLcI eMLékeI

katoNák MaraDváNyaI a búza tér aLatt
Újratemették a hősi halottakat telt ház a miskolci 

zeneexpresszen



A MOB alelnöke lett 
Mészáros János
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Egyéniben és csapatban is ér-
mekkel tértek haza a Miskolci 
Sportiskola Palánkai-Ádám Ju-
dit és Draskóczy Gábor által fel-
készített tornászai a múlt hétvé-
gén, Budapesten megrendezett 
vidék-bajnokságról és az országos 
bajnokság 1. fordulójáról.

Vidék-bajnokság, női ifjúsági 
II. oszt., csapat: 2. MVSI. Egyé-
ni összetett: 4. Halona Csilla; Or-

szágos-bajnokság, 1. forduló, női 
ifjúsági II. oszt., csapat:  4.  MVSI; 
Serdülő II. oszt., leány csapat: 1. 
MVSI;  Egyéni összetett: 4. Kiss 
Bianka (korlát: 4., gerenda: 2.). Vi-
dék-bajnokság, serdülő II. oszt., 
fiú egyéni összetett: 1. Kopcsek Ta-
más  (gumiasztal: 1., talaj: 2., gyű-
rű: 2., ugrás: 2.), 3. Zágonyi Gergő 
(gumiasztal: 3., talaj: 2., gyűrű: 3., 
ugrás: 3.)

Judo Ifjúsági Európa Kupa győzelem!
Tóth Apor (81 kg-os súlycsoport) az MVSC-MVSI versenyzője remek formában nyerte meg 

a május 15-én, Kolozsváron megrendezett Judo Ifjúsági Európa kupát. Valamennyi mérkőzé-
sén Ipponnal diadalmaskodott. Ezzel az eredményével Apor jogot szerzett az Ifjúsági Európa 
Bajnokságon, az Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon, és az Ifjúsági Világbajnokságon való induláshoz.

Május 22-én és 23-án rendezik meg 
a Kemény Dénes uszodában a III. 
Országos Hosszútávúszó Me-
dencés Bajnokságot.

Miskolc első alkalommal ad 
otthont a megmérettetésnek. 
Deák Bárdos Mihály, az MVSI 
szakmai vezetője szerint azzal, 
hogy a Magyar Úszó Szövetség a 
miskolci sportiskolát kérte fel a ver-
seny lebonyolítására, a szakág eddigi 
munkáját ismerték el.  

Négy számban küzdenek majd a 
sportolók: 1500 méteren illetve 3, 
5 és 10 kilométeren. Az MVSI már 

évek óta rendez korosztályos baj-
nokságot, ám a maratoni távok új 
kihívások elé állítják a szervezőket – 
mondta el Hölcz Péter versenyigaz-

gató. Deák Bárdos Mihály kiemelte, 
nagyon pozitívan értékelik, hogy 

egyre rangosabb sporteseménye-
ket hoznak Miskolcra. Abszolút 
partnerek ebben, mert azt vall-
ják, ezek a rangos események a 
város imázsát, turizmusát is fej-

lesztik. 
A versenyre május 17-éig lehet 

nevezni, de az már biztos, hogy két-
száznál is többen szállnak majd me-
dencébe. Az MVSI válogatott úszó-
ja, az Év Sportolójává megválasztott 
Kiss Attila is megméreti magát az or-
szágos bajnokságon, a felnőttek kö-
zött.

A sajtótájékoztatón a hétvégi vízilabda szu-
perrangadóról is tájékoztattak. Az MVLC 
az OB/I-be jutásért vívott harcban a leg-
nagyobb ellenfelét, a Tatabá-
nyát fogadja. 

A miskolci vízilabdások az 
elmúlt hétvégén zsinórban a 
huszadik találkozójukat nyer-
ték meg, szombaton pedig az 
eddig még szintén veretlen 
Tatabánya ellen mérkőznek, 
idehaza. A 11 órakor kezdődő 

összecsapáson szinte biztos, hogy telt ház lesz, 
a buzdítást a diósgyőri ultrák is segítik.  – 

Számunkra előny, hogy sokkal fiatalabb 
a csapatunk. Úgy gondolom, 
erőnlétben a Tatabánya fölött 
állunk, remélem, játékosaink 
fiatal koruk ellenére, rendel-
keznek már annyi rutinnal, 
hogy „fejben” is tudják majd 
ezt a helyzetet kezelni – mond-
ta el Bachner András, a Pan-
nergy-MVLC szakmai igazga-
tója. 

Sok hiányzóval vágott neki múlt szombaton 
a dunaújvárosi túrának a Diósgyőr. Ivan Rados 
mellett Kovács Gábor, William Alves, Koman 
Vladimir, Senad Husic és Egerszegi Tamás sem 

léphetett pályára. A kiesés ellen küzdő hazaiak-
nak minden pontra szükségük van, ennek elle-
nére a DVTK kezdett jobban, komolyabb hely-
zetet azonban nem sikerült kialakítani a hazaiak 

kapuja előtt. A fordulást követően már 
a Dunaújváros lépett fel kezdeménye-
zőbben, de ebből sem született gól. A 
mérkőzés legnagyobb helyzetét a cse-
reként beálló Nikola Grubjesics pus-
kázta el: a 76. percben Böőr emelt kö-
zépre a bal oldalról, a montenegrói 
légiós azonban az ötösről fölé fejelt. A 
hajrában Böőr Zoltán is eldönthette 
volna a pontok sorsát, Thiago bal ol-
dali beadása után azonban mellé fejelt 
az ötös bal sarkáról.

OTP Bank Liga 27. forduló: Duna-
újváros PASE - Diósgyőri VTK 0-0

Mészáros Jánost, a Magyar Karate Szakszövetség el-
nökét választották meg a nem olimpia sportágak ver-
senysportjáért felelős alelnöknek a Magyar Olimpiai 
Bizottság keddi évi rendes közgyűlésén. Mészáros a 
nagysikerű miskolci Karate Világkupa szervezője-
ként vált, nem csak a sportolók számára ismertté. 
A hét danos karate mester több mint egy évti-
zede tölti be a Magyar Karate Szövetség elnö-
ki tisztségét. A MOB posztja a korábbi alelnök, 
Leyrer Richárd év eleji halálával üresedett meg.

Egy pOnt DunAúJvárOSBAn

vízilabda szuperrangadó

Éremeső a miskolci 
tornászoknál

OrSzágOS 
HOSSzútávúSzó BAJnOkSág

„Ezek a rangos 
események a város 
imázsát is fejlesztik”

Megszületett a megállapodás, 
így immár hivatalos, hogy 
nyártól a Kecskeméttől távozó 
Bekő Balázs irányítja a DVTK 
szakmai munkáját. Tevékenysé-
gét Veréb György, Visinka Ede 
és Borbély Erik segítik majd – 
adta hírül csütörtökön a klub honlapja, a 
dvtk.eu.

– Olyan felkészült és fiatal szakembert ke-
restünk, aki eléggé ambiciózus ahhoz, hogy 
a tavasszal a szurkolók által is sokszor hiá-
nyolt tüzet újra fellobbantsa a játékosokban – 
mondta el Árki Gábor, a DVTK sportigazga-
tója. - Bekő Balázs már sokszor bizonyította 
rátermettségét. Pályaedzőként elévülhetetlen 
érdemei vannak a Videoton első bajnoki cí-
mében. Örülök, hogy minket választott, hi-
szek abban, hogy az általa vezetett csapat a 
következő bajnokságban újra az Európa Li-
gás helyezésekért fog tudni küzdeni. Mi eh-
hez minden segítséget megadunk neki. A 
DVTK új vezetőedzője a munkát hivatalosan 
2015. június elsején kezdi meg Diósgyőrben, 

addig az elmúlt hetekhez hason-
lóan Vitelki Zoltán irányításával 
készül a csapat.

Bekő Balázs hosszú és sikeres 
játékos-pályafutás után kezdett 
edzősködni. Csaknem háromszáz 
első osztályú mérkőzés tapaszta-

latát adta először át a székesfehérvári fiata-
loknak, majd 2007-től Marijan Vlak, Disztl 
László, Varga István és Mezey György mellett 
az első csapat másodedzői posztját töltötte be. 
2011-ben bajnoki címet ünnepelhetett, fél év-
vel később azonban távoznia kellett José Go-
mes stábjából (ahol az ellenfelek feltérképezése 
volt a fő feladata). Ekkor vette kezdetét vezető-
edzői karrierje, az első évben rögtön aranyér-
met nyert a Budaörssel az NB III.-ban. A siker-
re több csapatnál is felfigyeltek, Kecskeméten 
debütálhatott az élvonalban. 

– A DVTK minden szempontból a legma-
gasabb szintet képviseli eddigi karrieremben. 
Olyan klubnál akartam dolgozni, ahol iga-
zi futballközeg van. Diósgyőr, mint tudjuk 
azon kevés helyek egyike, ahol érdemes dol-
gozni – mondta el Bekő Balázs. 

Bekő Balázs lesz a DVTK 
új vezetőedzője „Olyan klubnál akartam dolgozni, 

ahol igazi futballközeg van”



10 Miskolci NaplóHirdetés

Apróhirdetés
Ács-, tetőfedő munkák, gipszkarto-
nozás, lambériázás, filagóriák, előtetők, 
kerítések, kerti házak és egyéb famun-
kák készítése; Velux ablakok beépítése, 
cseréje; íves fedések és hajlatok készíté-
se; tetők szellőztetése. www.kerekgyar-
to-acs.hu. Tel.: 06-20/460-6775.

Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 
63 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók 
(műanyag, fa, alumínium), garázskapuk 
cseréje óriási kedvezménnyel, teljeskörű 

árnyékolástechnikával. Tel./fax: 46/402-
292, mobil: 30/336-5528, web: www.alu-
port.hupont.hu, Bemutatóterem: Mis-
kolc, Bükk áruház I. emelet. Nyitva: H–P: 
9–14 óráig, sz: 9–12 óráig.

BANKHITELEK már évi 3,9%-os ka-
mattól ingatlanfedezetre ma gán-
sze mé lyek nek és vállalkozásoknak. 
Teher mentes ingatlan esetén jövede-
lemigazolás nélkül is. Személyi kölcsö-
nök széles köre 100 E Ft-tól, 74 éves korig. 
Hívjon, hogy segíthessünk! Tel.: 70/2177-
632, 30/2488-022.

A NORDA Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
munkatársat keres

HELySzíNI ELLENőRzéSI mENEDzSER
munkakör betöltésére

Jelentkezési határidő: 2015. május 20.
További információ:  

a www.norda.hu honlapon vagy  
a 46/504-460 telefonszámon.

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

Az akció érvényes: 
2015. 05. 16-től 2015. 05. 22-ig 

Bonux Compakt mosópor, 1,4 kg, 714 Ft/kg 999 Ft
Tomi Compakt mosópor, 1,5 kg, 733 Ft/kg 1099 Ft
Ariel Compakt mosópor, 1,4 kg, 1070 Ft/kg 1499 Ft
Persil Compakt mosópor, 1,5 kg, 913 Ft/kg 1369 Ft
Ariel gél mosószer, 2,6 l, 999 Ft/l 2599 Ft
Ariel folteltávolító, 1 l 999 Ft
Coccolino öblítő, 2 l, 499 Ft/l 999 Ft
Coccolino öblítő, 1,9 l, 526 Ft/l 999 Ft
Coccolino öblítő, 1 l, 0,9 l 499 Ft
Bref Power akt. wc tisztító, 750 ml, 465 Ft/l 349 Ft
Silkylux folyékony mosószer, 4 l, 274 Ft/l 1099 Ft
Floppy baby törlőkendő, 70 db-os, 2,8 Ft/db 199 Ft
Angels baby törlőkendő, 120 db-os, 4,6 Ft/db 549 Ft
Hirsch Bio gyógypapucsok 4299 Ft-tól



A városnapi rendezvé-
nyekhez kapcsolódóan 
nyílt meg Máger Ágnes 
kiállítása a Miskolci Ga-
lériában. A festőművész 
csaknem ötven ismert és 
új képe látható a tárlaton.

A kiállított művek fele vis�-
s�atekintés, főleg nagymére-
tű, rés�ben már ismert mun-
kákból, másik fele a� 
elmúlt két évben 
és ki�árólag 
erre a kiállítá-
si alkalomra 
festett ké-
pekből áll. 
A művés� 
által kép-
viselt festői 
sokold a lú-
ságban a ter-
més�etes belső 
rend ereje nyilvá-
nul meg. Műveit a mito-
lógia, a �ene, a termés�et és a 
s�akrális témák inspirálják. 
A kiállításra kerülő alkotá-
sok új perspektívában mutat-
ják a tájakat. Emberi létünk 
mélységeit, magasságait a ki-
állítási terem mennye�etén 
ellhelye�ett, 3x3 m-es UNI-
VERZUM című festmény 

tükrében vi�sgálhatjuk. Má-
ger Ágnes festés�ete válto�a-
tosságában is egységes, öss�e-
tartó ereje s�ellemiségében 
rejlik. A magyar történelem 
kulcsjelenetei, a� oltárképek, 
a táj és termés�et naturális 
gyönyörűsége feloldódik a 
trans�cendenciában, a fensé-
ges égi történések fi�ikai ala-
kot öltenek. A� iga� művés�et 

nem meghökkent, ha-
nem segít újra fel-

ébredni. Máger 
Ágnes mági-

kus ecsetje 
a� anyagot 
a� anyag-
t a l a n b a 
emeli – 
mondta el a 

me g ny i tón 
Jókai Anna, 

kéts�eres Kos-
suth-díjas és Jó-

�sef Attila-díjas író. Kiss 
Gábor alpolgármester arról 
s�ólt, hogy a kiállítás Miskolc 
város napjáho� kapcsolódva, 
egy olyan programsoro�atba 
illes�kedik, melyben elsősor-
ban a miskolci művés�eket 
s�eretnék bemutatni. Máger 
Ágnes tárlata június 13-ig lá-
togatható. 

112015. május  16. | 20. hét | XII. évfolyam 20. szám
Miskolci Napló – A város lapja

programajánló
program/közélet

május 16. | szombat PA-
RASZTOPERA paras�-
topera egy felvonásban 
17:00 | KAMARA Egressy 
Arany, Ezüst bérlet Jegyvá-
sárlás

FÉRFIAK, NŐK, FEL-
LINI Balett 19:00 | CSAR-
NOK Jegyvásárlás

NŐ A MÚLTBÓL s�ín-
mű 20:00 | JÁTÉKSZÍN 
Jegyvásárlás

május 17. | vasárnap KA-
KAÓKONCERT Beavató 
kamarakoncert 11:00 | NÉ-
ZőTÉRI TÁRSAlGó A 
Miskolci Nem�eti S�ínhá� 
�enekarának műsora Jegy-
vásárlás

TÓTÉK tragikomédia 
két rés�ben 15:00 | KAMA-
RA Déryné Arany bérlet 
Jegyvásárlás

RIGOLETTO opera két 
felvonásban 19:00 | NAGY-
SZÍNHÁZ Szigligeti Alap, 
Arany, Ezüst bérlet. Jegyvá-
sárlás

NŐ A MÚLTBÓL s�ín-
mű 19:00 | JÁTÉKSZÍN 
Jegyvásárlás

május 19. | kedd A TIT-
KOS HÁZASSÁG vígope-
ra 19:00 | KAMARA Lati-

novits Arany, Ezüst bérlet 
Jegyvásárlás

május 20. szerda ILLAT-
SZERTÁR vígjáték két fel-
vonásban 19:00 | NAGY-
SZÍNHÁZ Bérletszünet 
Jegyvásárlás

BÁCSKAI JULI PSZI-
CHOSZÍNHÁZA Han-
gulat-és kapcsolatjavító 
vándors�ínhá� 19:00 | JÁ-
TÉKSZÍN Álomiga�gatá-
si Főiskola, Alvásművés�e-
ti Kur�us Nádasy Erika, 
Fandl Ferenc Jegyvásárlás

május 21. | csütörtök 
SZENTIvÁNÉJI ÁLOM 
- A Kós Károly Építőipari 
S�akkö�épiskola előadása 
15:00 | CSARNOK

My FAIR LAdy musical 
két rés�ben 19:00 | NAGY-
SZÍNHÁZ Bérletszünet 
Jegyvásárlás

CSEH TAMÁS-BERE-
MÉNyI GÉZA: FRONT-
ÁTvONULÁS Pesti mese 
három felolvasóra és hang-
s�erekre 19:00 | JÁTÉK-
SZÍN Jegyvásárlás

május 22. | péntek GO-
dOT-RA vÁRvA s�ínmű 
19:00 | JÁTÉKSZÍN Jegyvá-
sárlás

SzínházműSor (májuS 9–15.)

A mISKoLC TELEVízIÓ műSorA
május 18. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírmű-

sor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 ProgramPont 18.30 Miskolci Napló, közéle-
ti magazin 19.00 Miskolc Ma ism. 19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthírek 19.23 ProgramPont 
19.30 Szabadegyetem/Tudomány mindenkié 20.00 Miskolc Ma ism. 20.17 Időjárásjelentés 
20.20 Sporthírek 20.23 ProgramPont 20.30-06.00 Képújság

május 19. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírmű-
sor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 ProgramPont 18.30 Sportpercek 19.00 Mis-
kolc Ma ism. 19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthírek 19.23 ProgramPont 19.30 DVTK-Győri ETO 
NBI. labdarúgó mérkőzés 21.00–06.00 Képújság

május 20. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hír-
műsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 ProgramPont 18.30 Kedvenceink 18.45 
Honvéd7 19.00 Miskolc Ma ism. 19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthírek 19.23 ProgramPont 
19.30 Helyzetkép 20.30 Miskolc Ma ism. 20.47 Időjárásjelentés 20.48 Sporthírek 20.53 Prog-
ramPont 21.00-06.00 Képújság

május 21. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 13.00 Miskolc Me-
gyei Jogú Város Közgyűlése 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthí-
rek 18.23 ProgramPont 18.30 Promenád, a Miskolc Televízió kulturális magazinja 19.00 Miskolc 
Ma ism. 19.25 Célkeresztben, haditechnikai magazin 20.00 Miskolc Megyei Jogú Város Közgyű-
lése kb. 21.00-06.00 Képújság

május 22. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése kb. 09.00 Képújság 18.00 Miskolc Ma, 
hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 ProgramPont 18.30 Egészségper-
cek19.00 Miskolc Ma ism. 19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthírek 19.23 ProgramPont 19.25 
Miskolci Napló ism. 20.00 Miskolc Ma ism. 20.17 Időjárásjelentés 20.20 Sporthírek 20.23 Prog-
ramPont 20.30–06.00 Képújság

május 23. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, 
hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.25 Promenád ism. 19.00 Miskolc Ma ism. 19.17 Időjárás-
jelentés 19.25 Sportpercek ism. 20.00 Miskolc Ma ism. 20.17 Időjárásjelentés 20.30 A palást, 
amerikai filmdráma 21.30–07.00 Képújság

május 24. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 15.00 Mérkőzés 
18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 18.28 Hívő Szó, egyházi magazin 19.00 Krónika, hírössze-
foglaló 19.30 Helyzetkép ism. 20.30 Krónika, hírösszefoglaló 20.55-07.00 Képújság

Vasárnap, május 17-én 16 órai ke�dettel mocorgós s�ent-
misét mutatnak be a minorita rendhá� ebédlőjében a kis-
gyermekes családoknak. 

A Keres�tény Értelmiségiek S�övetsége miskolci csoport-
ja rende�ésében Radnótiné Gyarmati Fanni világa címmel 
tart előadást Sasvári István, a KÉSZ ve�etőségnek tagja a 
Fráter György Katolikus Gimná�ium dís�termében csütör-
tökön, május 21-én, 17.30 órai ke�dettel.

Pünkösdi majálist rende� a miskolci esperesi kerület 
papsága pünkösd s�ombatján, május 23-án a Csanyikban. 
A csíksomlyói búcsúval egy időpontban, 10 órakor ke�-
dődik a s�entmise, melyet Palánki Ferenc segédpüspök, 
minds�enti plébános a miskolci papsággal együtt mutat 
be. A s�entmise utáni programok keretében fellép a Kaláka 
együttes is.

A MiReHuKö� Nonprofit Kft. tájéko�tatja a lakosságot, 
hogy a hulladéks�állítás 2015. május 25-én, Pünkösd hét-
főn a megs�okott ürítési rend s�erint történik. A hulladék-
udvarok, a Jó�sef Attila úti átrakóállomás és a Hejőpapi 
Regionális Hulladéklerakó május 25-én �árva tartanak. A� 
ügyfélfogadás is s�ünetel e�en a napon. 

Rákóczi-ház  
Május 20. 16 óra. CSABAI KÁLMÁN FES-

TŐMŰVÉSZRE EMLÉKEZŐ BESZÉLGE-
TÉS. Bevezető előadást tart: Goda 
Gertrud művészettörténész. 

Május 23. 17 óra. A MŰÚT folyóirat ren-
dezvénysorozatának következő vendé-
ge: GRECSÓ KRISZTIÁN JÓZSEF ATTILA 
DÍJAS KÖLTŐ, ÍRÓ, SZERKESZTŐ. Beszél-
getőtárs: Jenei László író, szerkesztő. 

HOM Papszeri Kiállító Épület
Május 24. 10-14 óra. PÜNKÖSDI CSALÁDI 

NAP A PAPSZEREN. 
Művészetek Háza
Május 21. 18 óra. Dumaszínház ROAST.  

A Dumaszínház színe-java (Kormos 
Anett, Kiss Ádám, Kovács András Pé-
ter - KAP, Dombóvári István és Benk 
Dénes) gyűlik össze egy estére, hogy 
ízekre szedje Ganxsta Zolee-t. 

Május 22. 18 óra. Tari Annamária: Online 
gyerekek - Offline felnőttek – 2015. 
Tari Annamária pszichológus, pszi-
choterapeuta előadásában beszél 
arról, hogyan mélyül a digitális sza-
kadék a mai szülők és gyermekeik kö-
zött és megpróbál használható meg-
oldásokat, stratégiákat kínálni. 

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár 
Május 21. 16.30 óra. Málenkij robot – 

zarándoknapló. Az 1944-45-ben a 

Szovjetunióba - kényszermunkára 
(„málenkij robotra”) elhurcolt ma-
gyar polgári lakosság emlékére 2014 
decemberében tartott zarándokút 
eseményeit megörökítő kötet bemu-
tatója.

Diósgyőri Kézműves Alkotóház
Május 17. 17-19 óra között. Rézdudások 

Bálja - falusi és polgári társastáncok 
rezesbandával. Táncmester: Nyiri Gá-
bor. Zene: Rézdudások - Ács Gyula és 
Csiszár István vezetésével. Táncok: 
matyó csárdás, somogyi ugrós és ke-
ringő. Előtte: 16 órától Kézműves fog-
lalkozás gyerekeknek. Utána: kötet-
len beszélgetés és tánc.

Minorita templom
Május 23. 18 óra. A németországi Ru-

hrkohle kórus hangversenye. A több 
mint 100 énekessel működő kórus, 
Németország legnagyobb bányász-
kórusa, 1987-ben Herne városában 
alakult, mint a német RAG Rész-
vénytársaság bányászati cégcsoport 
kórusa. Repertoárjuk a bányászda-
lok mellett egyházi műveket és más 
dallamokat is tartalmaz az operett-, 
opera-, musical- és népzene világá-
tól kezdve, egészen a modern pop-
zenei szerzeményekig. Közreműkö-
dik a Classic Brass Quintett. 

lomtalanítási ütemterv
május 18. | hétfő Kilián észak-

dél társasházak: Alkotás, Ár-
ví�, Bálint, Benedek E., Budai 
N. A., Csortos Gy., Dorottya, 
Erdélyi, Gagarin, Hunfalvy 
P., Irinyi J., Iván, Kacsoh P., 
Kandó K., Kempelen F., Kiss 
tábornok 34-46, Könyves K., 
lányi E., lorántffy Zs., Mun-
kás, S�inyei M. P.,

Kilián észak-dél magán-
házak: Aknás�,  Árví�, Bá-
nyamécs, Bertalan, Csipke 
virág, Iván, lányi Ernő, lo-
rántffy Zs., Munkás, Mónus 
Illés, Róna, Vájár

május 19. kedd vasgyár: Al-
sós�inva, Ballagi K., Bo-
lyai F., Felső�sinva, Fürdő, 
Glan�er M., Gó�on l., Ha-
merák M., Irma, Jás�ai M., 
Jedlik Á., Kabar, Kerpely 
A., Kristály, lónyai M., Ma-
gyar, Mányoki Á., Mester, ó, 
Örös, Pléh S., Sándor, Técsey 
F., Topic�er J., Vasgyári 

Üveggyár: Barcsay Á., Ber-
csényi M., Csillag, Damja-
nich J., Dobó I., Ernye Bán, 
Gábor Á., Gyár, Hold, Hutás, 
Kalló, Karacs T., Kiss Ernő, 
Nagyváthy magánhá�ak, 
Nap, Reisinger F., Ru�sini, 

Salétrom, Schwe-
idel J., S�övő, Ta-
tár, Tímár ma-
lom, Wesselényi

május 21. csütör-
tök Győri kapu 
északi oldal: Andor társashá-
�ak, Andrássy 6-14, Avar, Bát-
hori I., Béla, Bíró, Brigád, Előd, 
Fadrus� J., Ferenc, Gépés�, 
Győri k. páros, Gyula 15-től, 
16-tól, Jánosi F., Jó�sef, Károly, 
Kőporos társashá�ak, lis�t F., 
Maros, Miklós, Örs, Pál, Rác� 
Á., S�amos, S�ent Imre tér, 
S�erdahelyi K., Újítók, Zoltán

május 22 péntek Andor u. 
magánhá�ak, Kőporos ma-
gánhá�ak, Méhés�, Nyírfa

Győri lapu déli oldal: 
Aba, Bársony J., Bokréta, 
Gálffy I., Gé�a, Győri k. 21-
101, Herman O., Thököly I., 
Vás�onfehérítő, Virág 

Bedegvölgy: Band�salgó, 
Bedeghvölgy, Bodó sor, Dó-
c�y J., Dombalja, Kiskőbá-
nya, Kö�domb, Major, Mar-
gittai, Muskátli, Napfény, 
Napfürdő, Napsugár, Nyírfa, 
Pacsirta, S�á�s�ors�ép, S�ent 
Anna, S�ivárvány 

Tetemvár: Aggteleki u.

jótállás
Miskolci olvasónk bú-
tort vásárolt, melyről 
házhoz szállítás után 
derült ki, hogy hibás. 
Mivel az eladótól 
nem kapott jótállási 
jegyet, kérdezi, hogy 
a vásárolt bútorra vo-
natkozik-e jótállás, 
és ha igen, hogyan 
érvényesítheti azt, mi a 
teendője?

A jótállás a Polgári törvény-
könyvben s�abályo�ott jogin-
té�mény. Tartalma s�erint, a 
s�er�ődés hibátlan teljesíté-
séért a jótálló felel. A jótállás 
időtartama alatt a felelősség 
alól csak akkor mentesül, ha 
bi�onyítja, hogy a hiba oka a 
teljesítés után keletke�ett.

A jótállás alapján érvé-
nyesíthető jogok attól függ-
nek, hogy a jótállás a felek 
megállapodásán vagy jog-
s�abály rendelke�ésén ala-
pul-e. A kötele�ő jótállás alá 
eső termékeket külön kor-
mány-rendelet sorolja fel.

A kötele�ő jótállás kereté-
ben, a jótállási idő alatt fel-
merülő minőségi kifogás 
esetében, kijavítást, kicse-
rélést, árles�állítást, elállást 

lehet érvényesíteni. E� 
a felsorolás, egyúttal 

sorrendiséget 
is jelöl.

Ha a jótállás 
s�er�ődésen ala-

pul, a felek megálla-
podása s�erinti tar-

talmú jogok illetik 
meg a jogosultat.

A kötele�ő jótállás időtarta-
ma 1 év, amelynek ke�dő idő-
pontja a termék fogyas�tónak 
történő átadása, vagy ha a� 
es�kö�t ü�embe kell helye�-
ni és a�t a forgalma�ó vagy 
annak megbí�ottja vég�i, ak-
kor a� ü�embe helye�és napja. 
Vagyis, a jótállás nem mindig 
a vásárlás napján ke�dődik.

Amennyiben a fogyas�-
tó bútort vásárol, 10.000 Ft 
feletti értékben, arra egy év 
kötele�ő jótállás jár. 

Olvasónknak tehát, ha a 
vásárolt bútor értéke meg-
haladta a 10.000.-Ft-ot, jog-
s�abály alapján jár a jótállás. 
Ha a jótállási kötele�ettségét 
a� eladó nem teljesíti, a fo-
gyas�tó panas�ával a lakóhe-
lye s�erinti békéltető testü-
lethe� fordulhat.

STrASSburgEr gyuLA
ügyvéd

lomtalanítás

a jogász válaszol

Fogadónapot tart a lakosság rés�ére Bogyay Ferenc r. e�re-
des, Miskolc rendőrkapitánya május 26-án (kedden) 09.00-
12.00 óráig. Helys�ín: Miskolci Rendőrkapitányság, Miskolc, 
Fábián kapu 4. s�. Elő�etes bejelentke�és: a 46/514-511/ 27-
29-es telefons�ámon, május 22-én 09.00 óráig. A megjelölt 
időpontot követően jelentke�őket nem tudják fogadni.

Fogadónap

máger ágnes kiállítása 

EgyházI hírEK, ESEményEK
huLLAdéKSzáLLíTáS PünKöSd héTfőn

„ életre kel a 
szellemi-lelki 
festészet” 
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A kárpátaljai magyarok megsegítésére rendeztek múlt szombaton jótékonysági estet „Sikoly és sóhaj a Tiszaháton” címmel, 
a Művészetek Házában. Kiss János alpolgármester köszöntőjében kiemelte: most mi, miskolciak is megmutathatjuk, hogy fe-
lelősséget érzünk a nemzetért. Bognár Lili Janka Tárczy Andor „Ungnak és Tiszának…” című megzenésített versét énekelte - 
„Őrzői vagyunk mi ezeréves lángnak” – megadva a rendezvény hangulatát. Kardos Katalin, a szervező Éltető Lélek Irodalmi 
Kör alapító tagja kiemelte, azért gyűltek most ennyien össze, hogy „ezt az ezeréves lángot ne hagyjuk kihunyni. Továbbadjuk 
utódainknak az őseink által választott hazánkban”. Mintegy félmillió forint gyűlt eddig össze magánszemélyek felajánlásaiból 
és a koncert bevételéből.                                                                                                                                                 Fotó: F. KaderjáK Cs.

elfogták a miskolci  
drogdílereket 

Drogdílereket füleltek 
le a rendőrök a napokban 
Miskolcon, az Ötödik ut-
cában. D. Krisztián 23 éves 
és M. Aladár 25 éves helyi la-
kosokkal szemben „új pszi-
choaktív anyaggal visszaélés 
bűntett elkövetésének meg-
alapozott gyanúja” miatt indí-
tott büntetőeljárást a Miskolci 
Rendőrkapitányság. A nyomo-
zás adatai szerint a gyanúsítottak lakásukban elfogásukig úgy-
nevezett „herbál” nevű kábító hatású anyagot árultak. A házku-
tatás során a rendőrök készpénzt, kábítószer gyanús anyagokat 
és azok kereskedelméhez szükséges eszközöket foglaltak le. Az 
akcióban a Miskolci Rendőrkapitányság Felderítő Alosztályá-
nak nyomozói a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főka-
pitányság Mélységi Ellenőrzési és Közterületi Támogató Alosz-
tály munkatársainak bevonásával fogták el a két drogdílert.

Megtámadták, kirabolták
A bejelentéstől számított 16 
órán belül elfogták azokat a 
gyanúsítottakat, akik a nyo-
mozás eddigi adatai szerint 
május 10-én este györgytarlói 
házában súlyosan bántalmaz-
tak, majd kiraboltak egy 59 
éves férfit. H. Alex és P. Lász-
ló 19 éves helyi lakosok ellen 
aljas indokból vagy célból 
elkövetett emberölés bűntett 
kísérlete, valamint felfegyver-

kezve elkövetett rablás bűntett miatt folytat eljárást a megyei 
rendőr-főkapitányság. 

születésnapján bukott le
Negyvenegyedik születésnapján bukott le csaknem száz kiló 

vágott dohánnyal egy nő B.-A.-Z. megyében. Az asszony 21 éves 
lányával utazott autójában, amikor Szalonna határában megál-
lították a rendőrök a településen percekig köröző BMW-t. Az 
ellenőrzés során a járműben kilenc fekete zsákot találtak, ösz-
szesen mintegy 1,7 millió forint értékű vágott dohánnyal. A 

sajószentpéteri nő elis-
merte, hogy övé a dohány, 
azt azonban nem árulta el 
hová szállította volna az 
árut. A NAV pénzügyő-

rei lefoglalták az autót és az 
adózás alól elvont dohányt, a sofőr ellen orgazdaság bűntett el-
követése miatt kezdeményeztek büntető eljárást a NAV pénz-
ügyi nyomozóinál.

Késelés a megállóban
Késelés történt nemrégiben egy vita után Miskolcon, a sér-

tettet életveszélyes sérüléssel vitték kórházba. Az elköve-
tő feladta magát. A rendőrség tájékoztatása szerint, egy vil-
lamosmegállóban május 1-jén este közös nőismerősük miatt 
szólalkozott össze a 20 és a 30 éves férfi, végül a fiatalabb egy 
késsel megszúrta vitapartnerét. Az elkövető eltávozott a hely-
színről, egy óra múlva azonban önként jelentkezett. A rendőr-
ség életveszélyt okozó testi sértés megalapozott gyanúja miatt 
indított eljárást ellene.

Helyszínelők versenyeztek
Kedden, az MVK Zrt. telephelyén rendezték meg a IV. Me-

gyei Balesethelyszínelői Versenyt. A megmérettetésen a borsodi 
rendőrkapitányságok legjobbjai, összesen 24 helyszínelő mér-
hette össze tudását. Voltak elméleti és gyakorlati feladatok, ez 
utóbbi keretében szimulált baleseteknél – kerékpáros-baleset-
nél, villamos-autó ütközésénél - kellett intézkedniük a verseny-
zőknek, akik közül ketten az országos versenyen képviselhetik 
majd megyénket.

Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesztősé-
günk címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A borítékra írják 
rá: „Mindenkit érhet jogeset”. E-mail címünk, amelyre üzene-
teiket, problémáikat elküldhetik: info@mikom.hu. Dr. Strass-
burger Gyula és dr. Tulipán Péter ügyvéd írásban válaszol!

MiNdeNKit érhet jogeset

heti horoszKóp
Kos (március 21 - április 20) Ne akarjon túl sok mindent 
egyszerre elvégezni, mert akkor a hét második felére úgy fel-
halmozódnak a dolgai, hogy könnyen összeroppanhat a teher 

alatt. Próbálja egyenletesen elosztani a teendőket.

Bika (április 21 - május 20) Itt az ideje, hogy egy kicsit la-
zítson a tempón, mert túl nagy a nyomás, és nem tud minden 
elvárásnak megfelelni. Ha nem akar mindent egy csapásra el-

intézni, kevesebbet aggodalmaskodik, és még a teljesítménye is javulhat.

Ikrek (május 21 - június 21) Olyan helyzetbe kerülhet, ahol kicsit 
kellemetlenül érzi magát, nem tudja, hogyan viselkedjen, mire hogy 
reagáljon. Az új környezet azonban csak elsőre tűnik veszélyesnek, 

hamarosan feltalálja magát, ismét a társaság lelke lehet.

Rák (június 22 - július 22) Úgy érzi, itt az ideje, hogy ki-
álljon valami mellett, felemelje a hangját valami érdekében, 
amiben hisz. Ez nem egyszerű feladat, és talán nem is arat 

osztatlan sikert, de nyugodjon meg: lesz, akihez eljut az üzenete.

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Hiába tervez el min-
dent pontosan, ha egy apró részletről megfeledkezik. Itt az 
ideje, hogy engedélyezzen egy kis pihenőt magának, mert a 

túlhajszoltság soha nem térül meg, az élet egyetlen területén sem.

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Úgy érzi, mindenki 
Öntől várja a megoldást, és talán a nyakába is tudná venni a fel-
adatokat, de talán itt az ideje, hogy mások is felelősséget vállal-

janak. Nem jó ha megszokják, hogy mindig Ön  viszi el a balhét.

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Hosszú hét elébe 
néz, és a közepe táján alaposan elfáradhat. Vegyen erőt ma-
gán, vigye végig a feladatokat, amiket kitűzött maga elé, kü-

lönösen, ha azok a magánéletére is hatással vannak.

Skorpió (október 24 - november 22) A következetesség 
lesz a kulcs ezen a héten. Ha tudja, mit szeretne, akkor azt el 
is érheti. Ha viszont naponta változtat az elképzelésein, akkor 

nem sok esélye lesz a megvalósításukra.

Nyilas (november 23 - december 21) Igyekszik mindent ide-
jében elintézni, most semmit nem szeretne az utolsó pillanatra 
hagyni. Jól is teszi, mert amikor éppen a célszalaghoz érne, még 

adódhat néhány váratlan meglepetés, amikkel boldogulnia kell.

Bak (december 22 - január 20) Tudja, hogy nem alakulhat min-
dig minden az elképzelései szerint, mégis nehezen veszi rá magát, 
hogy ezúttal is engedjen a terveiből. Kicsit megijesztheti az újdon-

ság gondolata, pedig kiderülhet, hogy az kellemes meglepetéseket tartogat.

Vízöntő (január 21 - február 19) Bűntudata van, mert sok 
időt elvesztegetett, és most, ahelyett, hogy a pihenést élvez-
hetné, el nem intézett teendők után kell szaladgálnia. Még min-

dig jobb most cselekedni, mint később szembenézni a következményekkel.

Halak (február 20 - március 20) Valaki a környezetében foly-
ton csak panaszkodik, Ön pedig már megunhatta, hogy állandó-
an vigasztalja. Nem mindegy, hogy valakinek tényleg egy kis tá-

mogatásra van szüksége, vagy egyszerűen csak egy élősködő energiavámpír.

Miskolc elismerései

Május 11-e Miskolc napja, ekkor adják át a város kitünteté-
seit. Legújabb rejtvényünkben néhány miskolci elismerés  
nevét rejtettük el. Kérjük, a megfejtéseket együtt, legkésőbb 
2015. június 9-én éjfélig juttassák el szerkesztőségünkbe 
(3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.) vagy az info@mikom.hu 
e-mail címre. A helyes megfejtést beküldők között egy-egy 
2015-ös Miskolci Kalendáriumot sorsolunk ki. Legutóbbi 

rejtvényünk helyes megfejtései: 1. aranyeső 2. gyöngyvirág 3. ibolya 4. orgona. Nyer-
tesek: Németh Albert Miskolc, Jósika u., Végvári Zsuzsanna, Miskolc, Felsőruzsin Krt. 
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Szent Flórián napján, a tűzoltók védőszentjének ünnepén idén 
is megnyíltak a laktanyák kapui, az érdeklődők közelről is megte-
kinthették a lánglovagok napi tevékenységét, felszerelési tárgya-
it. Mindez valószínűleg a gyermekeknek jelentette a legnagyobb 
élményt, akik ezúttal a tűzoltóautók volánjához is odaülhettek.

a  hét fotója
MoCsári LászLó 
FeLvéteLe

Utánpótlás

Forró NyoMoN

siKoLy és sóhaj - KárpátaLjáért


