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Zene, gasztronómia, látványosság
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MVk:              Áll a sztrÁJk?Hogy

Jelentős változásokat ígért 
Balog Zoltán Miskolcon

oktatás:

a hagyományokhoz híven, a 
magyar kultúra napján ad-
ják át Miskolcon a 2015. évi 
Múzsa díjat. Ezúttal szabó Ba-
lázs orgonaművész, mester-

harmónium művész, 
orgonaszakértő ve-

hette át az elisme-
rést a színházban.

reneszánsz időutazás 
Mátyás király udvarába

8.
oldal

a fogcsikorgató hidegben is 
több százan voltak kíváncsiak a 
napokban a diósgyőri vár újabb 
titokzatos éjszakáján tartott re-
neszánsz mulatságra, az időuta-
zásra Mátyás király udvarába. 

„Miskolcnak nagyon 
sok kiEMElkEdő 
tEhEtségE Van”



A bíróság hétfőn jogerős határozatban elutasította a miskolci önkormány-
zat felülvizsgálati kérelmét, amelyet az Egyenlő Bánásmód Hatóság elma-
rasztaló döntése ellen nyújtott be.

A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi 
Jogvédő Iroda (NEKI) hétfői közle-
ményében emlékeztetett, az elmúlt 
év július 23-án az Egyelő Bánásmód 
Hatóság (EBH) bírságot szabott ki a 
miskolci önkormányzatra, mert az 
szerintük „hátrányosan megkülön-
böztette” a diósgyőri számozott ut-
cákban élő embereket. 

Arra is kötelezték az önkormány-
zatot: biztosítson megfelelő lakhatá-

si körülményeket az érintetteknek, 
és 2015. szeptember 30-ig dolgozzon 
ki tervet az intézkedés alá eső szemé-
lyek emberhez méltó lakhatási felté-
teleinek biztosítása érdekében”. Mis-
kolc önkormányzata felülvizsgálatot 
kért az EBH döntése ellen és a hatá-
rozat felfüggesztését kérte. Hétfőn 
kihirdetett határozatában a bíróság 
helybenhagyta az EBH korábbi ha-
tározatát.
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Kriza Ákos polgármester a bírósági határozatra reagálva közleményt 
adott ki, melyben leszögezi: Miskolcon a nyomortelepek felszámolásának 
programja az egyik legfontosabb várospolitikai ügy. 

– Nincs még egy olyan közös elhatáro-
zásunk, mint ez, amelyet 35 ezer miskol-
ci az aláírásával is hitelesített. Én, mint 
ennek a városnak a megválasztott pol-
gármestere, nem tudok és nem is akarok 
ezzel a közös akarattal szembe menni. 
Ezért sokadszorra és határozottan je-
lentem ki: várospolitikai programunk, 
a miskolci nyomortelepek felszámolása 
folytatódni fog – fogalmaz Kriza Ákos.

Nem nemzetiségi vagy etnikai kérdés
A polgármester kihangsúlyozza: ezt 

sem a bíróság, sem az EBH nem tiltotta 
meg, ugyanakkor, a bíróság döntését a 
Számozott utcákkal kapcsolatban vég-
rehajtják. – Kidolgozzuk az intézkedési 
tervet a nyomortelepek felszámolásá-
nak további folytatására és közzétesz-
szük a honlapunkon az Egyenlő Bánás-
mód Hatóság határozatát. Erre és nem 
többre köteleztek minket. Amit mind-
ezeken kívül a Nemzeti és Etnikai Ki-
sebbségi Jogvédő Iroda állít a bírósági 

döntésről, erős csúsztatás – írja közle-
ményében Kriza Ákos, aki azt is leszö-
gezi: amint megérkezik a bíróságtól a 
határozat, a kúriához fordulnak felül-
vizsgálati kérelemmel.

– Újból szeretném egyértelműen ki-
mondani azt, amit egyébként már oly 
sokszor megtettem: számunkra a nyo-
mortelepek felszámolása nem nemzeti-
ségi vagy etnikai kérdés – bármennyire 
is szeretnék ezt a bélyeget ránk sütni. A 
miskolci nyomortelepek megszüntetése 
mindenekelőtt közegészségügyi, gyer-
mekvédelmi és közbiztonsági ügy.

A szegénység nem egyenlő  
az igénytelenséggel 

Hadd szóljak még néhány fontos 
alapelvről, amelyek általában határoz-
zák meg városvezetői döntéseinket. 
Úgy vélem, a tiszta beszédnek, ilyen bí-
rósági döntés után, egyébként is igen-
csak itt van az ideje – hangsúlyozza 
Kriza Ákos. - Továbbra sem fogunk la-

kást adni notórius nemfizetőknek. To-
vábbra sem fogunk lakást adni priuszos 
bűnözőknek és továbbra sem fogunk 
lakást adni azoknak, akik a közösségi 
együttélés normáit nem tudják betarta-
ni – szögezi le a polgármester. 

– Látjuk, hová vezetett az a politika 
Európában, amelyik hagyta a gettó-
sodást, egyben hagyta az együttélés-
re képtelen társadalmi csoportokat. A 
magam részéről eddig is kihasználtam 
minden lehetséges törvényes eszközt a 
bűnözés visszaszorítására. Polgármes-
terként ezután is meg fogom akadá-
lyozni, hogy miskolci gyerekek közép-
kori körülmények között nőjenek fel a 
belvárosban.

És még valami. Egyszerűen tudo-
másul kell venni mindenkinek, hogy a 
szegénység nem egyenlő az igénytelen-
séggel. Aki dolgozik, aki a környezetét 
rendben tartja, másokat nem zavarva, 
a törvényeket betartva él, aki megfelel a 
pályázati követelményeknek, mint ed-
dig is, ezután is kaphat önkormányzati 
bérlakást. Ugyanis Miskolcon, minden-
kire ugyanazok a szabályok vonatkoz-
nak – zárul Kriza Ákos közleménye.  

Schweickhardt Gyula polgármesteri biztos szerint viszont ez 
azt jelenti, egyszerű kiszámolni, hogy az a bérlő, aki például 200 
ezer forinttal tartozik, az több, mint négy éve nem fizetett bérleti 
díjat. – Figyelembe véve azt a tényt, hogy a Számozott utcák-
nál a bérleti díj nagyságrendileg 4000 forint volt lakáson-
ként, kiszámolhatjuk, hogy a 200 ezer forintos tartozás 
körülbelül 50 havi – több mint négy éves – bérleti díj 
meg nem fizetését jelenti. Még egy 80 ezer forintos 
tartozás is 20 havi – csaknem két évi – nem fizeté-
si időszakot jelent. Én úgy gondolom, hogy ezek a 
több éves időszakok bizony igenis jelentősnek mi-
nősülnek – nyilatkozta Schweickhardt Gyula.

A Miskolci Roma Nemze-
tiségi Önkormányzat szerint 
helyes döntés született a nyo-
mortelep felszámolás ügyé-
ben.  –  A romákat nem az 
utcára, nem Lyukóba, Kana-
dába, Angliába kell küldeni. 
Itt, Miskolcon kell lakhatást biztosítani nekik, ahol születtek, ahol a családjuk 
él, ahol a halottaik, rokonaik vannak, ahol a testvéreik és a szüleik dolgoz-
tak – fogalmazott a szervezet sajtótájékoztatóján Dancs Mihály, a Roma Pol-
gárjogi Mozgalom helyi vezetője.Váradi Gábor, a Miskolci Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke úgy nyilatkozott, a Számozott utcákban a leginkább 
eladósodott embernek is maximum 200 ezer forintos hátraléka van. – Mivel 
nem magas tartozásokról van szó, csak hozzáállás kérdése, hogy milyen mó-
don próbáljuk ezeknek az embereknek konszolidálni a helyzetét, segíteni a 
tartozásaik kifizetését – fogalmazott a roma politikus. 

Pert nyert Miskolc önkormányzata 
és a CINE-MIS Nonprofit Kft. Rózsa 
Edittel és az Eurokom Kft.-vel szem-
ben. Az ítélet ellen további fellebbe-
zésnek és felülvizsgálati kérelemnek 
nincs helye. 

A kúria január 27-én hozott jogerős 
döntése hosszú évek óta tartó peres-
kedés végére tett pontot – olvasható a 
miskolci polgármesteri hivatal csütör-

tökön kiadott közleményében. Mint 
írják, az ítélet szerint Miskolc önkor-
mányzata nem sértette meg a felperesek 
„Miskolci Kocsonyafesztivál” és „Mis-
kolci Tél-Kocsonyafesztivál” ábrás véd-
jegyekhez fűződő jogait, védjegyeiket 
az alperesek nem bitorolták. A kúria kö-
telezte Rózsa Editet és az Eurocom Kft. 
felpereseket a perköltség megfizetésére. 
Az ítélet ellen további fellebbezésnek és 
felülvizsgálati kérelemnek nincs helye.

Nehezen hihető, hogy a különféle etnikai meg kisebbsé-
gi meg mindenféle „jogvédők” nincsenek pontosan tisztában 
vele, mekkora társadalmi konfliktusoknak ágyaznak meg 
szívós, kitartó tevékenységükkel… Illetve azt is tudniuk kell, 
hogy pontosan azoknak a társadalmi csoportoknak ártanak 
a legtöbbet, amelyeket állítólag „védeni” szeretnének. 

A migránsözön, és annak következményei teljesen nyil-
vánvalóvá tették, hogy napjainkban kétféle valóság van. Van 
az igazi, a gyakorlati, amit nap, mint nap szagolunk, megé-
lünk, megtapasz-
talunk… S van 
(volt?) a szakállas 
nőket bálványozó, 
elhülyített Európa 
politikailag korrekt, virtuális „valósága”, a maga rögeszméi-
vel, tolerancia-diktatúrájával. Ez a kétféle valóság eddig úgy-
ahogy megvolt egymással párhuzamosan, most azonban, a 
migráns-roham következtében, lassan elkezdtek összeérni. S 
ahol összeérnek, ott balhé van. (Lásd pl. a kölni események, 
és a többi.) 

Mi is kaptunk egy jókora adagot itt a végeken a jogvédők és 
támogatóik politikailag korrekt valóságából, s a két említett 
párhuzamos nálunk migránsok nélkül is régóta elkezdett már 
itt-ott összeérni. Tudniillik soha nem fogják tudni lenyomni a 
magyar társadalom torkán, hogy egyesekre nem vonatkoznak 
a törvények, gyakorlatilag bármit megtehetnek, mert hát tole-
rancia van. Ha mondjuk simára lepusztítanak egy ingatlant, 
fütyülnek a rezsifizetési kötelezettségre, s jó kedvükben esetleg 
itt-ott még a környéket is rettegésben tartják - evidens, hogy 
adott esetben, társadalmi összefogással jár nekik egy újabb la-
kás, ahol majd kezdhetik mindezt elölről. 

Milyen üzenete lenne ennek egy tisztességes, fiatal család 
felé, amely talán hosszú évek óta takarékoskodik, meg gürcöl, 
hogy lakáshoz jusson valahogy? Vagy a nyugdíjas felé, aki in-
kább az ennivalón spórol, de mindig pontosan befizeti a re-

zsit? Bizony, aki nem tesz eleget a fizetési kötelezettségeinek, 
és nem tartja be a törvényeket, azt mindenhol hátrányosan 
meg szokták különböztetni. Egy jogállamban kötelezettségek 
is vannak, s ez alól nem ment fel sem a bőrszín, sem a nemi, 
vallási, és egyéb hovatartozás. 

Egyébként azokat is csak sajnálni lehet, akikkel elhitetik, 
hogy rájuk nem vonatkoznak a törvények, nekik minden csak 
úgy „jár”. Kiölve belőlük ilyen módon a motivációt a való-
di felzárkózásra, beilleszkedésre, s folyamatosan, tudatosan 

fenntartva a tár-
sadalmi feszült-
séget, konflik-
tus-helyzeteket. 
Ők is csak tologa-

tott gyalogok azon a hatalmi sakktáblán, ahol mindig az a 
játszma tétje, hogy tudnak újabb és újabb fogást találni a ma-
gyar kormányon. Mert hát igazából ez motiválja a Miskolcot 
érő, egyre összehangoltabbnak tűnő támadásokat, és ezt bizo-
nyította Colleen Bell amerikai nagykövet humoreszkbe hajló 
felbukkanása is, a Számozott utcákban. Egyik munkatársa 
meg tudta állni nevetés nélkül, amikor lenyilatkozta, hogy az 
USA külügyminisztériuma kiemelt figyelemmel kíséri a Szá-
mozott utcák sorsát – jelen sorok írójának ez nem sikerült. 
Teljesen nyilvánvaló, hogy az orosz-ukrán válság, az Iszlám 
Állam és a közel keleti konfliktusok mellett, az amerikai kül-
ügyben a Számozott utcák ügye is prioritást élvez. (Azóta is 
azt várom, mikor fenyegeti meg John Kerry külügyminiszter 
légicsapásokkal Miskolcot, a kilakoltatások miatt.)

Mindenesetre úgy tűnik, az irányított migráns-özönnel hál’ 
Isten jó nagy öngólt lőttek a tolerancia önjelölt bajnokai, s las-
san a békésen, nyitottan szendergő, politikailag korrekt mó-
don agymosott Európa is kezd rájönni, hogy jóból (MÁS-ság-
ból) is megárt a sok.

A sokk.
SzepeSi SáNdor

Válságban a MáS-ság?

Nyert az öNKorMáNyzat

Vannak, akik évek óta  
nem hajlandók fizetni

„a romákat nem Lyukóba,  
Kanadába, angliába kell küldeni”

Számozott utcák: elutasították 
Miskolc felülvizsgálati kérelmét

Kriza ákos: „a miskolci nyomortelepek 
felszámolása folytatódni fog!”

Fotó: Minap archív



2016. január 30. | 4. hét | XIII. évfolyam 4. szám
Miskolci Napló – A város lapja Város 3  
Az elmúlt héten érkezett meg 
Miskolcra a 75 darabos, új, sű-
rített földgázüzemű flottából az 
első tíz autóbusz, aztán újabb öt 
majd hét jármű indult el Tisza-
újvárosból az MVK telephelyére. 
Így már 22 új busz van Miskol-
con.

Az új járműpark ezután folya-
matosan bővül. A teljes, 75 jár-
műből álló flottát egyben állítják 
majd forgalomba Miskolcon, már-
cius elején. 

Az MVK Facebook-oldalán egy 
felhívást is közzétett, várják a fo-
tókat az érkező új autóbuszokról. 
Segítségként az érkező járművek 
útvonalát is közzétették: Tiszaúj-
város – Sajószöged – Nagycsécs – 
Nyékládháza – Mályi – Miskolc. 
Miskolcon belül Pesti út – Soltész 
Nagy Kálmán utca – Bajcsy-Zsi-

linszky út – Baross Gábor út – 
Üteg utca. Az MVK Zrt. járműve-
zetői is készülnek a változásra, 298 
járművezető képzése is folyamato-
san zajlik a miskolci közlekedési 
vállaltnál.

Mint ismeretes, a Nemzeti Fej-
lesztési Minisztérium által ki-
írt pályázat segítségével Miskolc 
40 szóló, és 35 csuklós CNG üze-
mű autóbuszt vásárolt. A miskol-
ci buszflottát megfiatalító MAN 
típusú, sűrített földgáz-üzemű 
buszokat a nullához közelítő ká-
rosanyag-kibocsátás, alacsony zaj-
terhelés, magasfokú biztonság és 
kényelem jellemzi. Az alacsony-
padlós, korszerű belső terű jármű-
veken van wifi-előkészítés, utasz-
számláló rendszer, kívül-belül 
hangszóróval szerelték fel őket, és 
ami szintén nagyon fontos: elhúz-
hatók az ablakok a járműveken.

Mint ismeretes, MVK Zrt. 2016. 
január 1-el áltag 3 százalékos bér-
emelést ajánlott valamennyi dol-
gozó számára, kivéve az autóbusz 
és villamosvezetőket, akiknek a 
vállalat még tavaly novemberben 5 
százalékkal emelte meg a bérét.

Ez utóbbit szinte valamennyi villa-
mos- és buszvezető elfogadta, e héten 
pedig a 3 százalékos béremelést tar-
talmazó munkaszerződés aláírását is 
lehetővé tette a közlekedési vállalat.

 – Örömmel értesültem róla, hogy 
meghallgatásra találtak érveim a 
2016-ra vonatkozó béremelésre, ca-
fetériára vonatkozó ajánlatunkról, és 
arról, hogy közös érdek a vállalatun-
kon belüli megegyezés, – nyilatkoz-
ta Singlár Zsolt, az MVK Zrt. vezér-
igazgatója. Mint mondta, a cafetéria 
nyilatkozatot január 29-ig érintett 
kollégáinak túlnyomó része már alá-
írta, egészen pontosan 736-an fogad-
ták el az ajánlatot. Ugyancsak jól ha-
lad a munkaszerződések aláírása is. 

- Mint az köztudott, az autóbusz és 
villamosvezetőink közül majdnem 
mindenkivel, 370 munkatársunkkal 

már novemberben megállapodtunk. 
Péntek délig további 169 kolléga ha-
tározott úgy, hogy az év első napjától 
fel kívánja venni az új munkaszerző-
dése alapján járó, 3 százalékkal ma-
gasabb bért. Ezt az jelenti, hogy ösz-
szesen 539 –en írták alá az 5 és a 3 
százalékos ajánlatot a 715 munka-
vállalóból.  A béremelést tartalmazó 
munkaszerződést egyébként a jövő 
héten még aláírhatják a kollégák, 
egészen február 5-ig van erre lehető-
ségük – tette hozzá Singlár Zsolt. 

Valaki mondja meg…
E héten a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 

elutasította a még elégséges szolgáltatás mértéke kapcsán 
az MVK szakszervezeteitől érkezett kérelmet és az MVK 
Zrt. kötelezettségévé tette egy esetleges sztrájk idején érvé-
nyes menetrend-tervezet kidolgozását. A szakszervezetek 

korábban azt állították, az MVK Zrt. nem válaszolt nekik 
a sztrájkkal kapcsolatban és ezért fordultak bírósághoz. Az 
MVK viszont azt mondja, válaszoltak, és letették az asz-
talra a szerintük még elégséges szolgáltatás mértékét tar-
talmazó menetrendet. Ezt viszont a szakszervezet nem fo-
gadta el és ezért fordult a bírósághoz.

Egyre inkább úgy tűnik, ez a sztrájk kezd önmaga pa-
ródiájává válni.

Könnyítenek a pedagógusok minő-
sítési rendszerén. Jön az igazgatói 
kártya, amihez pénzt és jogköröket 
is adnak az iskolák igazgatóinak. 
Összehívják a pedagógus kere-
kasztalt és korszerűsítik a KLIK 
működését – egyebek mellett erről 
beszélt Balog Zoltán Miskolcon. 
Az emberi erőforrások minisztere 
több mint 140 pedagógusnak tar-
tott fórumot szerdán a városházán.

A szaktárca a miskol-
ci Herman Ottó Gimná-
zium nyílt levele alapján 
kezdett egyeztetésbe a 
tanárokkal. Ebben töb-
bek között a magas óra-
szám, a pedagógusok és 
a diákok leterheltsége, az 
adminisztrációs terhek 
és az iskolákat fenntartó 
KLIK (Klebelsberg In-
tézményfenntartó Köz-
pont) működése miatt 
emeltek szót a pedagó-
gusok. A nyílt levélhez 
azóta számos városban csatlakoztak a 
tantestületek.

A fórumot követő sajtótájékozta-
tón a tárcavezető kijelentette: a pe-
dagógusokkal együtt szeretnének 
javítani a rendszeren, a tanárok, ta-
nítók megbecsülését fontosnak tart-
ja a kormány, ezt jelentős béreme-
léssel is kifejezte. Ezen felül még 
további 234 milliárd forintot költe-
nek az oktatásra. Mint fogalmazott: a 

köznevelés átalakításánál szükség 
van belső korrekciókra, ezért tartja 
fontosnak a párbeszédet a pedagó-
gusokkal.

A miniszter bejelentette, hogy 77 
ezer informatikai eszközt juttatnak 
el az iskolákba a következő hónap-
ban. Átalakítják a KLIK működését 
is, egyre több döntés helyben, járási 
szinten születhet majd meg. Rendbe 
teszik a pedagógusoknak járó pót-

lékok kifizetését, az is-
kolaigazgatók pedig az 
eddiginél több jogkört, 
nagyobb teret kapnak a 
döntésekhez.

– Egy olyan igazga-
tói kártyát biztosítunk 
számukra, amelynek a 
pénzügyi keretét szaba-
don használhatják. Ezzel 
a gazdálkodás lehetőségé-
nek egy részét is átadjuk 

számukra – fogalmazott Balog Zoltán. 
A minősítés rendszerében csökkennek 
a pedagógusok terhei. Azokat a tan-
felügyeleti vizsgálatokat, amelyek a 
minősített tanárokat érintik, 2016-
tól eltörlik. Ez több mint kilencezer 
pedagógust érint, az ő esetükben há-
rom évig nem kerül sor tanfelügye-
letre. A következő lépéseket a közne-
velési kerekasztal kereteiben beszélik 
majd meg – tette hozzá a miniszter. 

Korszerűbb és megújult külsejű 
intézményben kezdhették meg az 
új tanévet a Jókai Mór Református 
Általános Iskola tanulói. Az átfes-
tett iskolát új kerítés veszi körül, 
leszigetelték a homlokzatot és a 
tetőt. Bent nyolc tanterem kapott 
új iskolabútorokat. Nyelvi labort 
alakítottak ki, ahol kétmilliós 
programot telepítettek a gépekre. 

– Az iskola felújítására körülbe-
lül kilencvenmillió forintot gyűj-
töttünk össze – nyilatkozta Kiss 
Klára igazgató. – Már hat éve el-
kezdtük a kisebb korszerűsítéseket 
- például a kazán és a nyílászárók 
cseréjét. Idén nyáron a látványo-
sabb munkálatokat végezhettük el.

A diákok örülnek a tornateremnek, 
az udvarnak és az új eszközöknek. – 
Nagyon szeretjük a magyar termet, 
mert ez a legszebb és a legnagyobb 
helyiség – mondta el Lovász Bálint. 
– Van interaktív táblánk, különleges 
padokat kaptunk, ezekkel gyorsan át 
tudjuk alakítani a termet csoportos 
foglalkozáshoz – tette hozzá. 

A sokoldalú intézmény követke-
ző fejlesztési célterülete a sport. – A 
megújult iskolaudvaron jóval ki-
sebb a balesetveszély, hamarosan 
a pingpongoktatás is lesz az isko-
lában – mondta el egyebek mellett 
Kurys-Tátrai Éva tanító. Hozzátet-
te, a KRESZ-pályát is nagyon sze-
retik a diákok, emellett vannak új 
rollerek és egyéb kültéri játékok is.

Jönnek az új buszok A munkAtársAk nAgy része 
már elfogAdtA

mVk béremelési AJánlAt

Jelentős változásokat ígért 
bAlog zoltán miskolcon

oktatási fórumon egyeztetett a miniszter

megújult a Jókai iskola



a Quintessence Pálinkaversenyen

Fesztivál Miskolci napló4

Csütörtök délután látvá-
nyos felvonulással vette kez-
detét a Becherovka Miskolci 
Kocsonya Farsang. Dob-
szóval, gólyalábasokkal, 
majorettekkel, stílszerűen 
békának öltözött gyerekek-

kel. A belvárosban már ak-
kor rengeteg néző volt, és a 
tömeg egyre nőtt. 

A felvonulást követően 
Miskolc polgármestere kö-
szöntötte a vendégeket. Kriza 
Ákos kiemelte, a magyaror-
szági fesztiválok sorát meg-
nyitó kocsonya farsangra 
tavaly több mint 200 ezren 
voltak kíváncsiak, és a tö-
meget elnézve már most úgy 
tűnik, ebben az évben még 
többen lesznek. Idén Mis-
kolc testvérvárosa, Kassa is 
képviseltette magát a nyitó-
rendezvényen. Renáta Lenár-
tova főpolgármester-helyet-
tes elmondta, a rendezvényt 
magukénak érzik, és nagyon 
szívesen látogatják a kassiak 
is. Mint fogalmazott, a kocso-
nya farsangon a híres magyar 
konyha ínyencségei valódi 
fesztivál-hangulattal kapcso-
lódnak össze. Csütörtökön a 

rekord méretű, 1200 adagos 
kocsonyát is főzni kezdték, 
melynek egyebek mellett 250 
kilogramm hús, a több mint 
20 kilogramm hagyma, és 5 
kilogramm fokhagyma adja 
meg az ízvilágát. A hatalmas 
üst alatti lángot a hagyomá-
nyoknak megfelelően Kriza 
Ákos gyújtotta meg. A meg-
nyitón részt vett Németh 
Lászlóné államtitkár, és Tas-
kó József, a Nemzeti Agrá-
rgazdasági Kamara megyei 
elnöke is. 

Vasárnapig tehát színes 
vásári forgataggal, műjég-
pályával, ütős zenékkel, 
gasztronómiai különleges-
ségekkel várják az érdek-
lődőket. A főutcára több 
mint 230 árus költözött 
ki, a Városház téri parko-
ló pedig vidámparkká vál-
tozott. Három színpadon 
több mint 50 fellépő biz-
tosítja a kitűnő hangula-
tot. Ebben az évben azok 
is részese lehetnek élmény-
nek, akik esetleg nem tud-
nak eljönni Miskolcra. Hat 
koncertet élőben is köz-
vetítettünk, közvetítünk a  
minap.hu-n.

Rekordszámú pálinka és párlat érkezett az 
Ongai Kulturális Egyesület által immár VII. 
alkalommal megrendezett Quintessence 
Pálinkaversenyre. 142 településről 1132 min-
tával neveztek. A verseny fővédnöke Kövér 
László, az Országgyűlés elnöke volt.

A zsűrizést január 14-16 között tartották On-
gán, a 26 fős nemzetközi bíráló csapat tagjai 
Magyarországról, Ausztriából és Romániából 
érkeztek. A nagyaranyérmes pálinkák közül a 
társadalmi zsűri tagjai január 22-én a lillafüredi 
Palotaszállóban választották ki a közönségdíjas 
pálinkát. Ugyanitt tartották egy nappal később 
a verseny ünnepélyes eredményhirdetését is. 

A záró programot Kövér László, a verseny fő-
védnöke nyitotta meg a Palotaszállóban. – Kívá-
nom, hogy az igazi, jó magyar pálinka mértékkel 
és bölcsességgel fogyasztva mindannyiunknak 
adjon erőt a jövőben is küzdelmeinkhez – han-
goztatta. Kiemelte: a verseny nemzetközi mér-
cével mérve is fontos. Az idekerült legjobb ita-
lok bárhol megállnák a helyüket Európában és 
a világban. Kövér László hozzátette: a minőségi 
pálinkafőzés tudománya ismét virágzik, ahhoz 
viszont hogy az ország kiemelt exportcikke le-

hessen a pálinka, még van tennivaló. - Ez részben 
marketing kérdése, részben pedig figyelembe kell 
venni, hogy nálunk szinte minden gyümölcsből 
főzhetnek pálinkát. Ez kereskedelmi szempont-
ból inkább hátrány, mert abban a világpiaci ver-
senyben, amiben helyt kell állni, az lenne a jó, ha 
egy márkát, egyfajta pálinkát tudnánk nagyobb 
mennyiségben előállítani – hangsúlyozta a fő-
védnök. A rendezvényt gála és pálinkabál zárta.

A verseny nagydíjasai: Közönségdíjas pá-
linka/párlat: Pataki Attila mandarin párlata; 
Legjobb magánfőző: Pavlicsek Csaba; Legjobb 
bérfőzető: Pucsok Sándor; Legjobb bérfőzde: 
Mámor Pálinkaház Kft. – Felsőzsolca; Legjobb 
kereskedelmi főzde: Agárdi Pálinkafőzde Kft. 
A Quintessence VII. Pálinkaverseny legjobb 
pálinkája: Pucsok Sándor birs pálinkája lett.

a híres magyar konyha ínyencségei, és valódi fesztivál-hangulat

Birs, mandarin és agárdi győzelem
A lenti kérdéssort az újságból kivágva – megfejtve – február 15-én éjfélig kérjük eljuttatni, névvel és 

címmel ellátva a Miskolci Napló szerkesztőségébe (3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.). A következő fordu-
lók kérdéssorai a www.minap.hu weblapon jelennek majd meg. A helyes megfejtéseket is a weblapon 
tesszük közzé, három hetes csúszással.

1. Milyen tudományág művelésével foglalkozott Dobrossy István, a korábbi várostörténeti vetélkedők nemrégiben elhunyt zsűrielnöke, 
kérdéseinek összeállítója pályája elején?

1. régészet 2. irodalomtörténet X. néprajz

2. Hol volt Dobrossy István első munkahelye Miskolcon?

1. Földes Gimnázium 2. Lévay Tud.Könyvtár X. Herman Ottó Múzeum

3. Mi volt a témája Dobrossy István Miskolcon megjelent első kismonográfiájának?

1. vendéglátás 2. görög kereskedők X. Miskolci árvíz

4. Hol jelent meg Dobrossy István első tudományos ismeretterjesztő cikksorozata?

1. Napjaink c. folyóirat 2. Déli Hírlap X. Borsodi Szemle

5. Milyen népcsoportot állított Dobrossy István a helytörténetírás érdeklődése homlokterébe?

1. zsidók 2. görögök X. bolgárok

6. Mikor lett Dobrossy István a megyei levéltár igazgatója?

1. 1990 2. 1993 X. 1996

7. 1993-ban Dobrossy István egy nagyszerű monográfiát szerkesztett és részben írt Miskolc egyik emblematikus helyéről. Miről szólt 
a monográfia?

1. Avas hegy 2. Diósgyőri vár X. Tapolca

8. Dobrossy István útikönyvet is írt 10 nap Miskolcon címmel. Ki volt a társszerzője?

1. Borkuti László 2. Karosi Imre X. Bekes Dezső

9. 1994-ben indult útjára Dobrossy István Miskolc írásban és képekben könyvsorozata. Hány kötete jelent meg a sorozatnak?

1. 8 2. 10 X. 12

10. Mikor kezdődött el Dobrossy István főszerkesztésével az 5 kötetes Miskolc monográfia megjelentetése?

1. 1996 2. 1998 X. 2000

11. A Miskolc monográfiát 6 kötetesre tervezték, de végül csak 5 kötete látott napvilágot. Melyik kötetek szerkesztője volt Dobrossy 
István?

1. 1-2.kötet 2. 3-4.kötet X. 5.kötet

12. Melyik templommal foglalkozik Dobrossy István Balogh Judittal közösen szerkesztett monográfiája?

1. Deszkatemplom 2. Avasi templom X. Ortodox templom

13. Dobrossy  István  2005-ben egy 75.évfordulóját ünneplő miskolci intézmény történetét írta meg. Mi volt ez?

1. Levéltár 2. Palotaszálló X. Miskolci Vízmű

13+1. Dobrossy István élete utolsó szakaszában ismét egy Miskolc múltját bemutató népszerűsítő sorozatot indított. Hol jelentek meg 
ezek az írások?

1. Déli Hírlap 2. Észak-Magyarország X. Miskolci Napló

Várostörténeti vetélkedő 2016.
i. forduló

elkezdődött  
a kocsonya Farsang

Felhasznált irodalom:
• Miskolc írásban és képekben 1–10.  (10 kötet) Miskolc, 1974–2003. ISBN 963-9311-49-9 

• A miskolci Avas. Miskolc, 1993. ISBN 9637221581
 • HONISMERETI KI-KICSODA. B. -A.- Z. Megyei Ki-Kicsoda a honismeretben ... HONISMERET c. folyóirat 2010. évi különszáma

• Piac, vásár, sokadalom Miskolcon: a Búza téri Vásárcsarnok története / Dobrossy István ;  
[a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár és a Közterület-felügyelet közös kiadványa] 
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Miskolci Napló – A város lapja Kultúra

„Pro Cultura Minoritatum Hun-
gariae” díjjal jutalmazták múlt év 
végén Vihula Mihajlo ukrán szár-
mazású miskolci gitártanár és gitár-
művész munkásságát. 

Az elismerést minden évben a nem-
zetiségek napja alkalmából a Nemze-
ti Művelődési Intézet ítéli oda. A gá-
laműsort, és a díjátadót Budapesten, 
a Budai Vigadó épületében tartot-
ták december 13-án. Vihula Mihajlo 
a magyarországi ukrán nemzetiség 
anyanyelvi és kulturális hagyománya-
inak megtartása és továbbörökítése 
érdekében végzett kimagasló szakmai 
munkájáért kapja az elismerést.

Tíz évvel ezelőtt érkezett Magyar-
országra, s néhány év alatt majd-

hogynem irodalmi szinten megtanult 
magyarul. - Gitárművészként azt él-
vezem a legjobban, hogy a zenémmel 
adhatok másoknak. Amikor játszom, 
arra gondolok, ez talán segít valakinek 
a hallgatóság közül. Adni a zenével, a 
legjobb dolog – nyilatkozta. 

Tanárként a hangszeres tudás rej-
telmeibe vezeti be a gyerekeket, szá-
mos kulturális, zenei program ismert 
szereplője Miskolcon. Ukránként je-
lentős szerepet vállal az ukrán kultú-
ra népszerűsítésében is. - Elsősorban 
tanár vagyok. Szeretem látni, ahogy a 
szemem előtt nőnek fel a gyerekek, fi-
gyelni, mi lesz belőlük. Sokan lesznek 
közülük zenészek, zeneszeretők, jó lát-
ni, hogy a szívükben megmarad a dal 
– hangoztatta. 

„Adni a zenével – 
ez a legjobb dolog!”

A hagyományokhoz híven, a magyar 
kultúra napján adják át Miskolcon a 
2015. évi Múzsa Díjat. Ezúttal Szabó 
Balázs orgonaművész, mesterharmó-
nium művész, orgonaszakértő vehet-
te át az elismerést a színházban.

– Ma, a magyar kultúra és a Him-
nusz ünnepén, Miskolcon is a legna-
gyobb megbecsülés jegyében fordulunk 
az értékteremtők, a kreatív emberek 
felé. Azok irányába, akik az értékeket 
a többség elé viszik, elviselhetővé téve 
számunkra a szürke hétköznapokat. 
színpompásabbá, vidámabbá varázsol-
va városunkat – hangoztatta köszöntő-
jében Kriza Ákos polgármester. 

Elmondta, Miskolc felismerte értéke-
it, a kulturális javakban rejlő lehetősé-
geket és igyekezett, igyekszik azokat az 

itt élők javára ki-
használni. Büsz-
ke kulturális érté-
keire – színházára, 
zenekarára, művé-
szeire, múzeumaira, 
nemzetközi hírű feszti-
váljaira.

– A város kulturális élete – mint egy 
csodafa - mindig képes megújulni, le-
veleket és virágokat hajtani. A miskol-
ci Múzsa Díjat odaítélő kuratórium-
nak mindig bőven van miből válogatni, 
Miskolcnak nagyon sok méltó, kiemel-
kedő tehetsége van – fogalmazott Mis-
kolc polgármestere. Ma is olyan személy 
veszi át az elismerést, aki megbecsülte, 
és gazdagítja nemzeti és miskolci kul-
turális örökségünket. Szabó Balázs or-
gonaművész az egyik legsokoldalúbb 

fiatal zenész – zárta 
szavait Kriza Ákos. 

Szabó Balázs a 
Liszt Ferenc Zenemű-

vészeti Egyetem tanára, 
s a budapesti Bartók Béla 

Zeneművészeti Szakközép-
iskolában is tanít. Történelmi or-

gonák szakértője, orgonaművészként 
Európa-szerte hangversenyezik, emel-
lett virtuóz játékosa egy manapság rit-
ka billentyűs hangszernek, a Mustel-féle 
mesterharmóniumnak. Újépítésű or-
gonák szaktanácsadása mellett szakte-
rülete a történelmi orgonák restaurálá-
sa és a részben vagy teljesen elpusztított 
hangszerek rekonstrukciója, a barokktól 
az 1930-as évekig. Vezetésével indult el 
2011. szeptemberében a Zeneakadémia 
organológiai képzése.

A Szépen Szólva Irodalmi Kör a sza-
badidő hasznos eltöltésére alakult 
2010-ben. Idővel egyre többen is-
merték meg őket, mint az irodalom, 
a zene és a színjátszás szerelmeseit. 

Vezetőjük, Varga-Somogyi István-
né elmondta, csoportjuk 14-16 lelkes 
műkedvelő tagból áll. Mottójukat 
Molnár Éva írótól kölcsönözték: „… 
mindannyian kaptunk valamilyen 
tehetséget az úti tarisznyánkba a ha-
muba sült pogácsa mellé. Más kér-
dés, hogy megpróbáljuk-e hasznát 
venni, másoknak is megmutatni…”

– Elsősorban irodalmunk, tör-
ténelmünk, művészeti életünk 
nagyjainak évfordulóihoz, illetve 
ünnepeinkhez kapcsolódó megem-
lékezéseket adunk elő, legtöbbször a 
„generációk együtt” formációban – 
emelte ki Varga-Somogyi Istvánné. 
Szívesen vesznek részt dramatikus, 
szórakoztató, interaktív játékok-
ban is. Ilyen volt a „Varázstarisznya” 
című gyermekkönyvnapi előadásuk 
a Szent István téren, vagy a barátság-
napi „Kék színű virág” címet vise-
lő zenés, verses egyveleg a Miskolci 
Kávézó teraszán, illetve a civil klub-

ban. Nagy elismerést váltott ki Bar-
tók Béla halálának 70. évfordulóján a 
„Csak tiszta forrásból” című emlék-
műsoruk. Profilbővítési próbálkozá-
suk első alkalma volt - Kálmán Imre 
századik születésnapjára emlékezve 
- az „Első operett ünnep” című, két 
teltházas előadás a miskolci Gárdo-
nyi Géza Művelődési Házban, amely 
2015 tavaszán megismétlődött „Sze-
relmes tavasz” című operett előadá-
son is. Az irodalmi kör nyitott, bár-
kit szívesen fogadnak, aki részese 
szeretne lenni egy jó hangulatú, ér-
tékteremtő közös munkálkodásnak.

Hagyományo-
san a Miskolci 
Egyetem aulá-
jában rendezték 
meg múlt szom-
baton az öku-
menikus imahét 
kiemelt alkal-
mát. Az egye-
tem az egyetlen 
olyan felsőokta-
tási intézmény 
az országban, 
ahol ökumeni-
kus lelkészség működik, négy fele-
kezet közreműködésével. Az imahét 
vezérmondata az volt: „Arra hívat-
tunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdes-
sük!”

Ternyák Csaba egri érsek ar-
ról beszélt, mennyire fontos, hogy 
a Szentírás üzenete mindig ott le-
gyen előttünk. - Vallásosnak lenni, 
az nem bizonyos gyakorlatoknak 
a megtartását jelenti, hanem azt, 

hogy barátságra, sze-
mélyes kapcsolatra lé-
pünk azzal, aki mind-
annyiunk személyes 
üdvözítője és megvál-
tója - hangsúlyozta. 
Pásztor Dániel refor-
mátus püspök-helyet-
tes úgy fogalmazott, 

nem szolgaságról van szó, hanem 
szolgálatról. Ez a mi nagy küldeté-
sünk, közös missziónk. 

- Legyetek bölcsek és józanak, 
hogy imádkozhassatok! - idézte a 
Szentírást Orosz Atanáz görög ka-
tolikus püspök. - Adja meg Isten a 
szükséges bölcsességet, belátást és 
józanságot, annak érdekében, hogy 

imádkozhassunk és együtt 
imádkozhassunk – tette hozzá. 
Fabiny Tamás evangélikus püs-
pök arról beszélt, hogy a keresz-
tények egyek a tanúságtételben 
és egyek az igében. - Ugyanaz a 
Szentírásunk, közösen végez-
hetünk lelkigondozást egye-
temen, kórházakban és sokfé-
le feladatban. Van egy álmom, 
hogy eljön majd az idő, amikor 
nem csupán az igeliturgiában 
leszünk egyek. Ezért nagyon 
sokat kell még fáradozni és leg-
főképpen buzgón, állhatatosan 
imádkozni – hangsúlyozta.

A KÉSZ miskolci csoportja és a 
megyei könyvtár közös rendezésé-
ben folytatódik a „Beszélgessünk…” 
című előadássorozat. Február 2-án, 
kedden 16.30 órai kezdettel „Beszél-
gessünk… a keresztény Európa szü-
letéséről!” címmel Sáry Pál egyete-
mi docens tart előadást a megyei és 
városi könyvtár Görgey utcai köz-
ponti épületében. 

Kedden, február 2-én Gyertya-
szentelő Boldogasszony ünnepe 
lesz. A mindszenti-templomban a 
felújítási munkálatok miatt csak 7 
és 18.30 órakor lesznek szentmisék.

A Vörösmarty Katolikus Álta-
lános Iskolában 6-án, szombaton 
9.30–18.30 óra között regionális 
karizmatikus találkozót rendez-
nek.

Jövő vasárnap, 7-én, a Fráter 
György Katolikus Gimnázium is-
kolamiséjét rendezik meg 15 órai 
kezdettel a minorita-templomban.

Ötéves A szépen szólvA IrodAlmI KÖr

„miskolcnak nagyon sok 
kiemelkedő tehetsége van”

ÁtAdtÁK 
A múzsA díjAt
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Egyházi hírek„ArrA hívAttunK, hogy Az úr nAgy tetteIt hIrdessüK!”



Hirdetés Miskolci Napló6
Utca, közterület ürítési nap szelektív
Abaúji utca szerda páros hét
Acél utca csütörtök páratlan hét
Áchim András utca hétfő páros hét
Ács utca hétfő páros hét
Adler Károly utca szerda páros hét
Adriányi János utca szerda páros hét
Ady Endre utca csütörtök páros hét
Aggteleki utca csütörtök páros hét
Ághegy utca hétfő páros hét
Akác utca csütörtök páratlan hét
Akna utca szerda páratlan hét
Aknász utca szerda páratlan hét
Ákos utca kedd páratlan hét
Alföldi utca kedd páros hét
Alkotmány utca kedd páros hét
Almás utca szerda páratlan hét
Almáskert utca hétfő páros hét
Álmos utca csütörtök páros hét
Alsó papirgyár telep hétfő páratlan hét
Alsószinva utca szerda páratlan hét
Andor utca csütörtök páratlan hét
Andrássy utca csütörtök páratlan hét
Anna utca csütörtök páros hét
Annabánya telep csütörtök páratlan hét
Apáczai Csere János utca szerda páros hét
Apátsági út hétfő páros hét
Aradi utca szerda páros hét
Arany János utca csütörtök páros hét
Aranyeső utca szerda páros hét
Árnyas utca hétfő páratlan hét
Árok utca csütörtök páros hét
Árpád út kedd páratlan hét
Árvácska utca kedd páros hét
Árvíz utca kedd páratlan hét
Ásító dűlő szerda páros hét
Asztalos utca hétfő páros hét
Attila utca csütörtök páros hét
Aulich Lajos utca szerda páros hét
Avar utca csütörtök páratlan hét
Avasalja köz csütörtök páratlan hét
Avasalja utca csütörtök páratlan hét
Babér utca kedd páros hét
Babits Mihály utca kedd páros hét
Bábonyibérc alsósor csütörtök páros hét
Bábonyibérc felső sor csütörtök páros hét
Bábonyibérc sor csütörtök páros hét
Bábonyibérc új telep csütörtök páros hét
Bacsinszky András utca hétfő páros hét
Bádogos utca hétfő páros hét
Baghy Gyula utca szerda páros hét
Bagoly utca szerda páros hét
Bajza József utca kedd páros hét
Bakonyi utca szerda páros hét
Balassa utca kedd páros hét
Balassi Bálint utca hétfő páros hét
Balaton utca kedd páros hét
Balázsdiák utca csütörtök páros hét
Ballagi Károly utca szerda páratlan hét
Balogh Ádám utca szerda páros hét
Bánát utca kedd páratlan hét
Bandzsalgó utca csütörtök páros hét
Bánfolyás utca kedd páratlan hét
Bánki Donát utca kedd páratlan hét
Bánya utca szerda páratlan hét
Bányamécs utca szerda páratlan hét
Barát utca kedd páros hét
Baráthegyalja utca hétfő páratlan hét
Barátság tér szerda páratlan hét
Bárczay utca hétfő páros hét
Barcsay Ábrahám utca csütörtök páratlan hét
Barkóczy Ferenc utca kedd páros hét
Barlang utca szerda páros hét
Baross Gábor út csütörtök páros hét
Bártfai utca szerda páros hét
Bartók Béla utca hétfő páratlan hét
Báthori István utca csütörtök páratlan hét
Báthori sor szerda páratlan hét
Batsányi János utca kedd páratlan hét
Batthyány Lajos utca csütörtök páros hét
Batthyány sor kedd páratlan hét
Bedeghvölgy utca csütörtök páros hét
Béke utca kedd páratlan hét
Békés utca hétfő páratlan hét
Békeszálló telep csütörtök páratlan hét
Béla utca csütörtök páratlan hét
Bellervölgy utca szerda páratlan hét
Bem József utca csütörtök páros hét
Bencések köz szerda páros hét
Bencések útja szerda páros hét
Benczúr Gyula utca kedd páros hét
Benedekalja utca hétfő páros hét
Benedeki pince sor hétfő páros hét
Beniczky Lajos utca hétfő páros hét
Benke József utca szerda páros hét
Benkő Sámuel utca kedd páros hét
Bércalja utca csütörtök páros hét
Bercsényi Miklós utca csütörtök páratlan hét
Beregi utca szerda páros hét
Berekalja utca hétfő páratlan hét
Berekkert utca kedd páros hét
Berettyó utca kedd páros hét
Berkenye utca hétfő páratlan hét
Bertalan utca kedd páratlan hét
Berzsenyi Dániel utca kedd páros hét
Besenyői utca csütörtök páros hét
Bethlen Gábor utca csütörtök páros hét
Bezerédi István utca szerda páros hét
Bimbó utca szerda páratlan hét
Bíró utca csütörtök páratlan hét
Bizony Ákos utca hétfő páros hét
Blaha Lujza utca kedd páratlan hét
Bocskai István utca csütörtök páros hét
Bodó sor csütörtök páros hét
Bodrog utca kedd páros hét
Bodrogi Zsigmond utca kedd páratlan hét

Utca, közterület ürítési nap szelektív
Bodza utca szerda páratlan hét
Bogáncs utca kedd páros hét
Boglárka utca hétfő páros hét
Bognár utca hétfő páros hét
Bokros utca szerda páros hét
Boldog utca kedd páratlan hét
Bollóalja utca szerda páratlan hét
Bolyai Farkas utca szerda páratlan hét
Borbély utca hétfő páros hét
Bornemissza Gergely utca kedd páros hét
Boróka utca kedd páratlan hét
Borostyán utca csütörtök páros hét
Bors vezér utca csütörtök páros hét
Botond utca csütörtök páros hét
Bottyán János utca szerda páros hét
Bölcs utca hétfő páratlan hét
Börzsöny utca csütörtök páros hét
Branyiszkó utca szerda páros hét
Brassói utca szerda páros hét
Brigád utca csütörtök páratlan hét
Bródy Sándor utca hétfő páratlan hét
Bruckner Győző utca csütörtök páros hét
Budai József utca szerda páros hét
Bulcsu utca csütörtök páros hét
Búzavirág utca csütörtök páros hét
Buzogány utca csütörtök páros hét
Bükk utca hétfő páratlan hét
Cement utca hétfő páros hét
Cinka Panna utca kedd páratlan hét
Cukrász utca hétfő páros hét
Csabai kapu szerda páros hét
Csabai sor csütörtök páratlan hét
Csabai utca szerda páros hét
Csabavezér út hétfő páros hét
Csáby Lajos utca szerda páratlan hét
Csajkovszkij utca szerda páratlan hét
Csákány utca kedd páratlan hét
Csalogány utca csütörtök páratlan hét
Csanyik utca hétfő páratlan hét
Csáti sor csütörtök páratlan hét
Csavar utca kedd páratlan hét
Csehov utca szerda páratlan hét
Csele utca kedd páros hét
Csemete utca hétfő páratlan hét
Csemetekert utca hétfő páros hét
Csendes utca hétfő páratlan hét
Csengey Gusztáv utca csütörtök páratlan hét
Cserép utca hétfő páros hét
Cseresznyés utca szerda páratlan hét
Cserfa utca szerda páratlan hét
Cserhát utca csütörtök páros hét
Cserje utca hétfő páratlan hét
Csermák Antal utca hétfő páros hét
Csermely utca csütörtök páros hét
Csermőke kedd páratlan hét
Csermőkei út kedd páratlan hét
Csernalj szerda páratlan hét
Cséti Ottó utca szerda páratlan hét
Csillag utca csütörtök páratlan hét
Csille utca kedd páratlan hét
Csipke virág utca szerda páratlan hét
Csipkés utca hétfő páratlan hét
Csóka utca hétfő páratlan hét
Csokonai Vitéz Mihály utca kedd páros hét
Csonka János utca kedd páros hét
Csonka sor csütörtök páratlan hét
Dalárda utca szerda páratlan hét
Dália utca hétfő páros hét
Damjanich János utca csütörtök páratlan hét
Danlos csütörtök páratlan hét
Dapsy László utca hétfő páros hét
Daru utca csütörtök páratlan hét
Dayka Gábor utca csütörtök páros hét
Deák Ferenc tér csütörtök páros hét
Deák Ferenc utca hétfő páros hét
Debreceni Márton tér szerda páratlan hét
Déli utca hétfő páros hét
Denevér utca szerda páros hét
Derkovits Gyula utca szerda páros hét
Déryné utca csütörtök páros hét
Dési Huber István utca szerda páros hét
Dessewffy Arisztid utca szerda páros hét
Diófa utca kedd páratlan hét
Dobó István utca csütörtök páratlan hét
Dobozy Mihály utca szerda páros hét
Dóczy József utca csütörtök páros hét
Dohány utca hétfő páros hét
Domb utca csütörtök páratlan hét
Dombalja csütörtök páros hét
Dózsa György út csütörtök páros hét
Dr. Kalocsay Kálmán utca hétfő páros hét
Dráva utca kedd páros hét
Dugonics András utca szerda páros hét
Duna utca kedd páros hét
Éder György utca csütörtök páros hét
Egres utca hétfő páros hét
Egressy Béni utca kedd páros hét
Egressy Gábor utca kedd páros hét
Egri utca hétfő páros hét
Egyetértés utca hétfő páros hét
Előd utca csütörtök páratlan hét
Előhegy utca kedd páratlan hét
Endresz György utca csütörtök páratlan hét
Endrődi Sándor utca hétfő páratlan hét
Enyedi György utca szerda páros hét
Eötvös Lóránd utca szerda páros hét
Eper utca hétfő páratlan hét
Epres utca szerda páratlan hét
Erdélyi utca kedd páratlan hét
Erdész utca hétfő páratlan hét
Erdő sor szerda páratlan hét
Erdő utca hétfő páratlan hét
Erenyő szerda páratlan hét
Erenyő utca szerda páratlan hét
Erenyő völgy szerda páratlan hét

Utca, közterület ürítési nap szelektív
Erkel Ferenc utca kedd páros hét
Ernye Bán utca csütörtök páratlan hét
Erzsébet királyné útja hétfő páros hét
Erzsébet sétány hétfő páratlan hét
Estike utca csütörtök páros hét
Esze Tamás utca szerda páros hét
Eszperantó utca hétfő páros hét
Eszter utca csütörtök páros hét
Esztergályos utca hétfő páros hét
Eszterházy Antal utca szerda páros hét
Fábián kapu csütörtök páros hét
Fadrusz János utca csütörtök páratlan hét
Fagyöngy utca szerda páros hét
Fajdos dűlő szerda páros hét
Fajdos utca szerda páros hét
Faller Jenő utca szerda páratlan hét
Farbaky István utca szerda páratlan hét
Farkas Antal utca hétfő páros hét
Farkas Jenő utca szerda páros hét
Fáskert utca kedd páros hét
Fátyolka utca szerda páratlan hét
Fecske szerda páros hét
Felhő utca hétfő páros hét
Felmező utca csütörtök páros hét
Felsőszinva utca szerda páratlan hét
Fém utca csütörtök páratlan hét
Fényesvölgyi utca hétfő páratlan hét
Fenyő utca szerda páros hét
Fenyves utca kedd páratlan hét
Ferenc utca csütörtök páratlan hét
Ferenczi Sándor utca kedd páratlan hét
Feszty Árpád utca csütörtök páros hét
Finkey József utca szerda páratlan hét
Fogarasi utca hétfő páros hét
Forgács Antal utca kedd páros hét
Forrásvölgy csütörtök páros hét
Forrásvölgy utca csütörtök páros hét
Fő utca szerda páratlan hét
Földes Ferenc utca csütörtök páratlan hét
Fövényszer utca kedd páros hét
Franklin Benjámin utca kedd páros hét
Futó utca hétfő páros hét
Fuvola utca hétfő páros hét
Fülemile utca szerda páratlan hét
Fürdő utca szerda páratlan hét
Fürj utca szerda páros hét
Füzes utca csütörtök páratlan hét
Gábor Áron utca csütörtök páratlan hét
Galagonyás sor csütörtök páros hét
Ganz Ábrahám utca kedd páros hét
Garam utca kedd páros hét
Garbai Sándor utca hétfő páros hét
Gárdonyi Géza utca hétfő páros hét
Gátőr utca hétfő páros hét
Gémeskert utca kedd páros hét
Gépész utca csütörtök páratlan hét
Gerle utca szerda páros hét
Geró János utca csütörtök páratlan hét
Géza utca csütörtök páratlan hét
Ginzery Sándor utca hétfő páros hét
Gitár utca szerda páratlan hét
Gizella utca csütörtök páros hét
Glanzer Miksa utca szerda páratlan hét
Gombos Pál utca csütörtök páros hét
Gorkij sor szerda páratlan hét
Gózon Lajos utca szerda páratlan hét
Gömöri tér csütörtök páros hét
Görgey Artúr utca szerda páros hét
Görgős utca hétfő páros hét
Görögszőlő utca csütörtök páratlan hét
Görömbölyi út szerda páros hét
Gőz utca kedd páratlan hét
Gránátalma utca hétfő páros hét
Gutenberg utca kedd páros hét
Gvadányi József utca kedd páros hét
Gyár utca csütörtök páratlan hét
Gyertyán utca hétfő páratlan hét
Gyimesi utca csütörtök páros hét
Gyóni Géza utca csütörtök páros hét
Gyöngyösi István utca kedd páros hét
Gyöngyvirág utca szerda páros hét
Győri kapu csütörtök páratlan hét
Győri sor csütörtök páratlan hét
Győri utca szerda páros hét
Gyula utca csütörtök páratlan hét
Hadirokkantak útja csütörtök páros hét
Hajdú utca kedd páratlan hét
Hajnal utca kedd páratlan hét
Hajnóczy József utca kedd páros hét
Haladás utca hétfő páros hét
Halász utca csütörtök páros hét
Haller György utca hétfő páratlan hét
Halom utca kedd páros hét
Hamerák Mihály utca szerda páratlan hét
Hámor sétány hétfő páratlan hét
Harang utca kedd páros hét
Harkály utca szerda páros hét
Harmat utca csütörtök páros hét
Harsányi utca hétfő páros hét
Hársfa utca hétfő páratlan hét
Hatvanötösök útja csütörtök páros hét
Hattyú utca szerda páros hét
Havas utca hétfő páratlan hét
Hegedű utca szerda páratlan hét
Hegyalja út hétfő páratlan hét
Hegyes utca hétfő páratlan hét
Hejő utca hétfő páros hét
Hengerész utca szerda páratlan hét
Hérics utca szerda páratlan hét
Hernád utca csütörtök páros hét
Híd hétfő páros hét
Híd utca szerda páratlan hét
Hideg sor csütörtök páratlan hét
Hock János utca hétfő páros hét
Hold utca csütörtök páratlan hét

Utca, közterület ürítési nap szelektív
Hollán Ernő utca kedd páros hét
Holló utca hétfő páratlan hét
Homok utca hétfő páratlan hét
Homonnai utca szerda páros hét
Honvéd utca hétfő páratlan hét
Hordó utca hétfő páros hét
Horváth Lajos utca csütörtök páros hét
Hóvirág utca hétfő páratlan hét
Huba utca csütörtök páros hét
Hunyadi János utca csütörtök páros hét
Huszár utca csütörtök páros hét
Hutás utca csütörtök páratlan hét
Ibolya utca hétfő páratlan hét
Igazság utca hétfő páros hét
Iglói utca szerda páros hét
Illyés Gyula utca csütörtök páratlan hét
Imreh Zsigmond utca szerda páros hét
Ipoly utca kedd páros hét
Irányi Dániel utca csütörtök páratlan hét
Irisz utca szerda páros hét
Irma utca szerda páratlan hét
Isaszeg utca szerda páros hét
Iskola tér kedd páros hét
Istvánffy Gyula utca kedd páros hét
Iván utca kedd páratlan hét
Izsó Miklós utca hétfő páros hét
János utca hétfő páratlan hét
Jászai Mari utca szerda páratlan hét
Jászi Oszkár utca szerda páros hét
Jázmin utca hétfő páratlan hét
Jedlik Ányos utca szerda páratlan hét
Jegenyés utca hétfő páros hét
Jendrassik György utca kedd páros hét
Jenkei utca kedd páros hét
Jogász utca szerda páros hét
Jókai Mór utca csütörtök páros hét
Jónás dűlő szerda páratlan hét
Jónáshegy szerda páratlan hét
Jósva utca kedd páros hét
Jószerencse utca szerda páratlan hét
József Attila utca csütörtök páros hét
József utca csütörtök páratlan hét
Juhar utca szerda páratlan hét
Juhász Gyula utca hétfő páratlan hét
Kabar utca szerda páratlan hét
Kabók Lajos utca csütörtök páratlan hét
Kaffka Margit utca hétfő páros hét
Kalapács utca csütörtök páratlan hét
Kalló utca csütörtök páratlan hét
Kamilla utca kedd páros hét
Kankalin utca szerda páros hét
Kapitány utca hétfő páros hét
Káplár utca hétfő páros hét
Kapos utca kedd páros hét
Kaptár utca kedd páros hét
Karabély utca hétfő páratlan hét
Karacs Teréz utca csütörtök páratlan hét
Karinthy Frigyes utca hétfő páratlan hét
Károly utca csütörtök páratlan hét
Kárpáti utca csütörtök páratlan hét
Kárpitos utca hétfő páros hét
Kartács utca csütörtök páros hét
Kassai utca csütörtök páros hét
Kassák Lajos utca kedd páros hét
Katona József utca szerda páros hét
Katowice utca csütörtök páros hét
Kavics utca csütörtök páratlan hét
Kázmér utca hétfő páros hét
Kelet utca kedd páros hét
Kemény utca kedd páratlan hét
Kerpely Antal utca szerda páratlan hét
Kertész utca hétfő páros hét
Késmárki utca szerda páros hét
Kikerics utca kedd páratlan hét
Kinizsi utca csütörtök páros hét
Kisavas második sor csütörtök páratlan hét
Kisavas sor csütörtök páratlan hét
Kisbenedek utca szerda páros hét
Kiserenyő szerda páratlan hét
Kisfaludy Károly utca kedd páros hét
Kis-hunyad utca csütörtök páros hét
Kiskőbánya dűlő csütörtök páros hét
Kiskőkőtő dűlő szerda páros hét
Kislyukó dűlő csütörtök páratlan hét
Kiss Ernő utca csütörtök páratlan hét
Kiss József utca szerda páros hét
Kiss tábornok út kedd páratlan hét
Knézich Károly utca szerda páros hét
Koboz utca hétfő páros hét
Kócsag utca szerda páros hét
Kodály Zoltán utca szerda páratlan hét
Kohó utca csütörtök páratlan hét
Kokilla utca kedd páratlan hét
Kolozsvári utca csütörtök páros hét
Komlós tető szerda páratlan hét
Koncsorgó utca csütörtök páratlan hét
Koncsorgó utca szerda páratlan hét
Kondor Béla utca kedd páratlan hét
Kont István utca csütörtök páros hét
Koppány utca kedd páros hét
Kóris Kálmán utca csütörtök páros hét
Koromházi utca kedd páros hét
Kós Károly utca szerda páros hét
Kossuth Lajos utca csütörtök páros hét
Kovács utca hétfő páros hét
Kozma Andor utca hétfő páros hét
Kő utca hétfő páros hét
Kökény utca hétfő páratlan hét
Költő utca kedd páratlan hét
Kőműves utca hétfő páros hét
Könyves Kálmán utca kedd páratlan hét
Kőpad dűlő szerda páratlan hét
Kőpad utca szerda páratlan hét
Kőporos utca csütörtök páratlan hét
Kőris utca kedd páros hét
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Körmöci utca hétfő páratlan hét
Kőrös utca kedd páros hét
Közdomb csütörtök páros hét
Közdomb utca csütörtök páros hét
Köztársaság utca kedd páratlan hét
Kristály utca szerda páratlan hét
Krókusz utca kedd páratlan hét
Kruspér István utca csütörtök páros hét
Kutyorvölgy csütörtök páratlan hét
Külső Csabai utca szerda páros hét
Kürt utca hétfő páros hét
Laborc utca kedd páros hét
Ládi telep szerda páratlan hét
Lahner György utca kedd páros hét
Lajos Árpád utca kedd páros hét
Lajta utca kedd páros hét
Lakatos utca hétfő páros hét
Lankás utca kedd páratlan hét
Lant utca szerda páratlan hét
Lányi Ernő utca kedd páratlan hét
Latabár Endre utca csütörtök páros hét
Latkóczi Lajos utca csütörtök páros hét
Latorca utca kedd páros hét
Lauday János utca szerda páratlan hét
Lavotta utca hétfő páros hét
Lázár Vilmos utca szerda páros hét
Lehár Ferenc utca hétfő páros hét
Lehel utca csütörtök páros hét
Leiningen Károly utca csütörtök páratlan hét
Lejtő utca szerda páratlan hét
Lenke utca csütörtök páros hét
Léva utca szerda páros hét
Lévay József utca szerda páros hét
Levél utca kedd páros hét
Leventevezér utca csütörtök páros hét
Liliom utca kedd páratlan hét
Lilla utca kedd páratlan hét
Liszkay Gusztáv utca szerda páratlan hét
Liszt Ferenc utca csütörtök páratlan hét
Lokomotív utca kedd páros hét
Lomb utca szerda páratlan hét
Lónyay Menyhért utca szerda páratlan hét
Lórántffy Zsuzsanna utca kedd páratlan hét
Losonczy István utca hétfő páratlan hét
Lovarda utca csütörtök páros hét
Lőcsei utca szerda páros hét
Lővei sor csütörtök páratlan hét
Lugas utca szerda páratlan hét
Lyukóvölgy csütörtök páratlan hét
Lyukóvölgy bánya oldal csütörtök páratlan hét
Lyukóvölgy Búzavirág utca csütörtök páratlan hét
Lyukóvölgy Dália utca csütörtök páratlan hét
Lyukóvölgy Erdőgazdaság csütörtök páratlan hét
Lyukóvölgy Gulyakút csütörtök páratlan hét
Lyukóvölgy Herceghajtás dűlő csütörtök páratlan hét
Lyukóvölgy Jégvirág utca csütörtök páratlan hét
Lyukóvölgy Kishajtás csütörtök páratlan hét
Lyukóvölgy Liliom utca csütörtök páratlan hét
Lyukóvölgyi út csütörtök páratlan hét
Madách Imre utca kedd páratlan hét
Madár utca hétfő páros hét
Madarász Viktor utca csütörtök páros hét
Magashegy kedd páratlan hét
Magyar László utca kedd páros hét
Magyar utca szerda páratlan hét
Majláth István utca hétfő páratlan hét
Major utca csütörtök páros hét
Május 1. Telep hétfő páros hét
Málnás utca hétfő páros hét
Malom utca hétfő páros hét
Mályva utca kedd páros hét
Mányoki Ádám utca szerda páratlan hét
Marek József utca kedd páros hét
Margaréta utca kedd páratlan hét
Margittai utca csütörtök páros hét
Mária utca kedd páratlan hét
Máriássy Sándor utca szerda páros hét
Marjalaki Kiss Lajos utca csütörtök páros hét
Maros utca csütörtök páratlan hét
Martin Károly utca kedd páros hét
Martinász utca kedd páratlan hét
Martinovics Ignác utca csütörtök páros hét
Márton Bíró utca kedd páratlan hét
Mátra utca szerda páros hét
Mátyás király utca csütörtök páros hét
Mecsek utca csütörtök páros hét
Mécses utca hétfő páros hét
Medgyessy Ferenc utca szerda páros hét
Meggyes utca szerda páratlan hét
Meggyesalja utca csütörtök páratlan hét
Méhész utca csütörtök páratlan hét
Mélyvölgy utca csütörtök páratlan hét
Meredek köz hétfő páros hét
Meredély utca csütörtök páratlan hét
Mérnök utca szerda páros hét
Mester utca szerda páratlan hét
Mész utca hétfő páros hét
Mészáros utca szerda páros hét
Mésztelep utca hétfő páros hét
Mésztelepi kolónia hétfő páros hét
Mexikó telep szerda páratlan hét
Méz utca kedd páros hét
Mező utca kedd páros hét
Mihályka szerda páros hét
Mihályka dűlő szerda páros hét
Mikes Kelemen utca szerda páros hét
Miklós utca csütörtök páratlan hét
Mikszáth Kálmán utca szerda páros hét
Miskolci utca kedd páros hét
Miskolctapolcai út szerda páros hét
Mogyoró utca kedd páratlan hét
Mohás utca hétfő páratlan hét
Mohostó utca kedd páros hét
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Mokri-Mészáros utca kedd páratlan hét
Mongol utca kedd páratlan hét
Mónus Illés utca kedd páratlan hét
Móra Ferenc utca hétfő páratlan hét
Móricz Zsigmond utca csütörtök páratlan hét
Muhi utca kedd páratlan hét
Munkás utca kedd páratlan hét
Mura utca kedd páros hét
Muskátli utca csütörtök páros hét
Muszkás oldal csütörtök páratlan hét
Muszkás telep csütörtök páratlan hét
Műhely utca csütörtök páros hét
Nádas utca hétfő páros hét
Nádastó dűlő szerda páratlan hét
Nagy Avas alsó sor csütörtök páratlan hét
Nagy Ferenc utca csütörtök páros hét
Nagy Lajos király útja kedd páratlan hét
Nagy László utca kedd páros hét
Nagy Sándor utca csütörtök páratlan hét
Nagyavas alsó sor csütörtök páratlan hét
Nagy-avas felsősor csütörtök páratlan hét
Nagyavasi sor csütörtök páratlan hét
Nagyavas-közép sor csütörtök páratlan hét
Nagymagashegy kedd páratlan hét
Nagyszalonta utca hétfő páros hét
Nagyszebeni utca hétfő páros hét
Nagyváradi utca hétfő páros hét
Nagyváthy János utca csütörtök páratlan hét
Nándorfehérvári utca hétfő páros hét
Nap utca csütörtök páratlan hét
Napfény utca csütörtök páros hét
Napfürdő utca csütörtök páros hét
Napraforgó utca csütörtök páros hét
Napsugár utca csütörtök páros hét
Nárcisz utca csütörtök páros hét
Nefelejcs utca (3518) szerda páratlan hét
Nefelejcs utca (3530) csütörtök páratlan hét
Negyvennyolcas utca hétfő páros hét
Nehéz utca csütörtök páratlan hét
Nemzetőr utca csütörtök páratlan hét
Nimród utca csütörtök páros hét
Nyár utca kedd páratlan hét
Nyárfa utca szerda páratlan hét
Nyírfa utca csütörtök páratlan hét
Nyírjes utca szerda páratlan hét
Nyitrai utca szerda páros hét
Ó utca szerda páratlan hét
Olvasztár utca szerda páratlan hét
Ómassa utca hétfő páratlan hét
Orgona utca szerda páratlan hét
Ottlik Géza utca kedd páros hét
Óvoda utca kedd páros hét
Örömhegy tető kedd páratlan hét
Örös utca szerda páratlan hét
Örs utca csütörtök páratlan hét
Őz utca hétfő páratlan hét
Őzugró dűlő csütörtök páratlan hét
Őzugró utca csütörtök páratlan hét
Pacsirta utca csütörtök páros hét
Páfrány utca kedd páratlan hét
Pajtás utca szerda páratlan hét
Pákozd utca szerda páros hét
Pál utca csütörtök páratlan hét
Palóczy László utca csütörtök páros hét
Palota utca hétfő páratlan hét
Páncél utca kedd páros hét
Panoráma utca hétfő páros hét
Papír utca hétfő páratlan hét
Papszer utca csütörtök páratlan hét
Partos utca hétfő páratlan hét
Páva utca szerda páros hét
Pázsit utca csütörtök páros hét
Pecérvölgy kedd páratlan hét
Péch Antal utca szerda páratlan hét
Perczel Mór utca szerda páros hét
Pesti út hétfő páros hét
Petneházy Dávid utca szerda páros hét
Petőfi Sándor tér csütörtök páros hét
Petőfi Sándor utca csütörtök páratlan hét
Pilinszky János utca kedd páros hét
Pilis utca csütörtök páros hét
Pillangó utca hétfő páros hét
Pintes utca csütörtök páros hét
Pipacs utca kedd páros hét
Platán utca szerda páros hét
Pléh Sándor utca szerda páratlan hét
Pólya Jenő utca kedd páros hét
Poprád utca kedd páros hét
Pósa Lajos utca kedd páros hét
Posta utca kedd páros hét
Pozsonyi utca csütörtök páros hét
Pöltenberg Ernő utca hétfő páros hét
Próbatétel utca hétfő páros hét
Puskás Tivadar utca hétfő páratlan hét
Puskin utca szerda páratlan hét
Pusztaszeri utca hétfő páros hét
Pünkösdhegy szerda páratlan hét
Pünkösdhegy Gerbera utca szerda páratlan hét
Pünkösdhegy Jácint utca szerda páratlan hét
Püspöklak utca szerda páros hét
Rába utca kedd páros hét
Rácz Ádám utca csütörtök páratlan hét
Radnóti Miklós utca kedd páros hét
Rák utca kedd páros hét
Rákóczi Ferenc utca csütörtök páratlan hét
Régész utca kedd páros hét
Régiposta utca csütörtök páros hét
Reisinger Ferenc utca csütörtök páratlan hét
Reményi Ede utca csütörtök páratlan hét
Repülőtéri út csütörtök páros hét
Rét utca kedd páros hét
Retek utca kedd páros hét
Réz utca csütörtök páratlan hét
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Rézműves utca szerda páros hét
Rigó utca hétfő páratlan hét
Rodostó utca hétfő páros hét
Róna utca szerda páratlan hét
Rozgonyi Piroska utca hétfő páratlan hét
Rozmaring utca hétfő páros hét
Rózsa utca hétfő páratlan hét
Rózsavölgyi utca hétfő páros hét
Rozsnyói utca szerda páros hét
Ruzsini utca csütörtök páratlan hét
Sajó utca csütörtök páros hét
Sajószigeti utca csütörtök páros hét
Salétrom utca csütörtök páratlan hét
Sándor utca szerda páratlan hét
Sarolta utca csütörtök páros hét
Sárosi Gyula utca kedd páros hét
Sas utca hétfő páratlan hét
Sás utca szerda páratlan hét
Sátor utca hétfő páros hét
Schweidel József utca csütörtök páratlan hét
Segesvári utca hétfő páros hét
Sellő dűlő szerda páros hét
Sellő utca csütörtök páros hét
Semmelweis Ignác utca szerda páros hét
Sibrik Miklós utca szerda páros hét
Sik utca kedd páros hét
Simándy Pál utca hétfő páros hét
Sió utca kedd páros hét
Síp utca hétfő páros hét
Sirály utca szerda páros hét
Soltész Nagy Kálmán utca csütörtök páros hét
Sólyom utca csütörtök páros hét
Som utca szerda páratlan hét
Somlay Artur utca kedd páros hét
Somlyó Zoltán utca hétfő páratlan hét
Stromfeld Aurél utca kedd páros hét
Sugár utca kedd páratlan hét
Sütő János utca hétfő páros hét
Szabadság utca csütörtök páratlan hét
Szabadságharc utca szerda páros hét
Szabó Ervin utca hétfő páros hét
Szabó Károly utca hétfő páros hét
Szabó Zoltán utca hétfő páros hét
Szacsvay Imre utca kedd páros hét
Szalay András utca kedd páros hét
Szalay Lajos utca kedd páros hét
Szamóca köz hétfő páros hét
Szamos utca csütörtök páratlan hét
Szántó Kovács János utca szerda páratlan hét
Szarkahegy csütörtök páratlan hét
Szarkahegy - Szegfű utca csütörtök páratlan hét
Szarkahegy Dália utca csütörtök páratlan hét
Szarkahegy Orgona utca csütörtök páratlan hét
Szarkahegy Rózsa utca csütörtök páratlan hét
Szarkahegy-fenyő utca csütörtök páratlan hét
Szathmáry Király Pál utca szerda páros hét
Százszorszép utca csütörtök páros hét
Szebeni utca szerda páros hét
Széchenyi István út csütörtök páros hét
Szeder utca szerda páratlan hét
Szegedi utca szerda páratlan hét
Szegfű út csütörtök páratlan hét
Szegfű utca csütörtök páros hét
Székely utca hétfő páratlan hét
Szekerész utca csütörtök páros hét
Szeles utca csütörtök páros hét
Szeleta utca hétfő páratlan hét
Szén utca szerda páratlan hét
Szendrei János utca csütörtök páros hét
Szénfy Gusztáv utca kedd páros hét
Szent Anna utca csütörtök páros hét
Szent Imre tér csütörtök páratlan hét
Szent László utca csütörtök páros hét
Szentistványi utca szerda páratlan hét
Szentpáli utca csütörtök páros hét
Szentpéteri kapu csütörtök páros hét
Szép utca kedd páros hét
Szepessy Pál utca csütörtök páros hét
Szépvölgy utca hétfő páratlan hét
Szerb Antal utca kedd páros hét
Szerdahelyi Kálmán utca csütörtök páratlan hét
Szeretet utca hétfő páros hét
Szervezet utca kedd páratlan hét
Szigethy Mihály utca szerda páros hét
Szigligeti Ede tér szerda páros hét
Szikla utca hétfő páratlan hét
Szilágyi Dezső utca szerda páros hét
Szinva utca csütörtök páros hét
Szirmai utca hétfő páros hét
Szirmay Antal utca kedd páros hét
Szirom utca szerda páratlan hét
Szitakötő utca szerda páros hét
Szivárvány utca csütörtök páros hét
Szolártsik Sándor tér hétfő páros hét
Szondy György utca csütörtök páros hét
Szózat utca hétfő páros hét
Szőlő utca hétfő páros hét
Szövő utca csütörtök páratlan hét
Szrog Sámuel utca kedd páros hét
Szűcs Sándor utca hétfő páros hét
Szűrcsapó utca szerda páros hét
Tábortűz utca hétfő páros hét
Tag utca csütörtök páros hét
Taksony utca szerda páratlan hét
Takta utca kedd páros hét
Tallér utca hétfő páros hét
Tamási Áron utca csütörtök páratlan hét
Táncsics Mihály tér kedd páratlan hét
Tanító utca szerda páros hét
Tapolcai utca hétfő páros hét
Tapolcarét hétfő páratlan hét
Tapoly utca kedd páros hét
Tárkányi Béla utca csütörtök páros hét
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Tarló utca kedd páros hét
Tárna tér szerda páratlan hét
Tárogató utca hétfő páros hét
Tartsay Vilmos utca kedd páros hét
Tass utca csütörtök páros hét
Tatár köz kedd páratlan hét
Tatár utca csütörtök páratlan hét
Tatárárok utca kedd páratlan hét
Tátra utca csütörtök páratlan hét
Tavirózsa utca kedd páros hét
Técsey Ferenc utca szerda páratlan hét
Tégla utca hétfő páros hét
Teleki Blanka utca csütörtök páratlan hét
Teleki sor csütörtök páratlan hét
Telepy György utca kedd páratlan hét
Temes utca kedd páros hét
Temesvári utca csütörtök páros hét
Temetőalja utca hétfő páros hét
Templom tér kedd páros hét
Templom utca hétfő páros hét
Templomhegyi utca hétfő páros hét
Testvériség utca csütörtök páratlan hét
Tetemvár alsósor csütörtök páros hét
Tetemvár felsősor csütörtök páros hét
Tetemvár középsor csütörtök páros hét
Tetemvár utca csütörtök páros hét
Thaly Kálmán utca szerda páros hét
Tímár malom utca csütörtök páratlan hét
Timár utca szerda páros hét
Tinódi utca csütörtök páros hét
Tisza utca kedd páros hét
Tokaji Ferenc utca kedd páratlan hét
Toldi Miklós utca csütörtök páros hét
Tompa Mihály utca csütörtök páratlan hét
Tópart utca kedd páratlan hét
Topiczer János utca szerda páratlan hét
Tornai utca szerda páros hét
Torontáli utca csütörtök páratlan hét
Toronyalja utca csütörtök páratlan hét
Tóth Árpád utca kedd páratlan hét
Tóth Pál utca kedd páros hét
Tóth sor csütörtök páratlan hét
Töbrös utca szerda páratlan hét
Tölgy utca hétfő páratlan hét
Tölgyesi utca csütörtök páros hét
Töltés utca hétfő páros hét
Tömörkény István utca kedd páratlan hét
Tömösi utca csütörtök páros hét
Trencséni utca szerda páros hét
Tulipán utca csütörtök páratlan hét
Tücsök utca hétfő páros hét
Tüzér utca csütörtök páros hét
Új élet utca kedd páros hét
Újítók utca csütörtök páratlan hét
Újjáépítés utca szerda páros hét
Újkert utca kedd páros hét
Ungvári utca szerda páros hét
Üllő utca kedd páratlan hét
Üteg utca csütörtök páros hét
Váci Mihály utca kedd páros hét
Vadas Jenő utca hétfő páratlan hét
Vadász utca szerda páratlan hét
Vadász-köz szerda páratlan hét
Vadgalamb utca szerda páros hét
Vadrózsa utca hétfő páros hét
Vájár utca szerda páratlan hét
Vajda János utca kedd páratlan hét
Váncza Mihály utca szerda páros hét
Vár utca kedd páratlan hét
Váradi utca szerda páros hét
Vargaoldal kedd páratlan hét
Vas Gereben utca kedd páratlan hét
Vas utca csütörtök páratlan hét
Vásárhelyi István utca hétfő páratlan hét
Vásárhelyi Pál utca csütörtök páros hét
Vásártéri utca csütörtök páros hét
Vasgyári út szerda páratlan hét
Vasöntő utca kedd páratlan hét
Vasút utca szerda páratlan hét
Vasvári Pál utca szerda páros hét
Vasverő utca hétfő páratlan hét
Vécsey Károly utca szerda páros hét
Velence utca kedd páros hét
Vereckei utca csütörtök páros hét
Verne Gyula utca szerda páros hét
Verseny utca kedd páratlan hét
Vezér utca szerda páros hét
Vikend telep csütörtök páros hét
Világ utca hétfő páros hét
Vince utca kedd páratlan hét
Viola utca szerda páros hét
Visó köz kedd páros hét
Visó utca kedd páros hét
Vizirózsa utca hétfő páros hét
Vörösbérc utca szerda páratlan hét
Vörös utca kedd páratlan hét
Vörösmarty Mihály utca csütörtök páros hét
Wesselényi Miklós utca csütörtök páratlan hét
Zagyva utca kedd páros hét
Zala utca kedd páros hét
Zárda utca szerda páros hét
Zászló utca hétfő páros hét
Zempléni utca szerda páros hét
Zenta utca kedd páratlan hét
Zielinsky Szilárd utca csütörtök páros hét
Zilahi utca szerda páros hét
Zoltán utca csütörtök páratlan hét
Zólyomi utca szerda páros hét
Zombori utca csütörtök páros hét
Zrínyi Ilona utca szerda páros hét
Zsedényi Béla utca kedd páros hét
Zsigmondy Vilmos utca csütörtök páros hét
Zsolcai kapu csütörtök páros hét

ElérhEtőségEink:
Ügyfélszolgálati iroda: 3518 Miskolc, Erenyő u. 1. ,  3527 Miskolc, József Attila út 53. Levelezési cím: 3501 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 
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Az erdészeti palota vagy más néven az erdőgazdaság székháza Miskol-
con a Deák tér 1. szám alatt található. Egyedi homlokzatával meghatározó-
ja a tér összhangjának, építészetileg egyedülálló Miskolcon és az országban 
egyaránt. 1927-ben kezdték építeni, terveit Lehoczky György és Papp Sándor 
készítették. A kivitelező építész ugyancsak Papp Sándor volt. Az épületet a 
Földművelésügyi Minisztérium kezdeményezésére és támogatásával emel-
ték. A palota teljes egészében 1929-re készült el. Az építészek Magyarország 
területveszteségeire utalva azt a felvidéki késő reneszánsz stílusában tervez-
ték. Sokszor említik, hogy az épület a lőcsei Thurzó-ház utánzata, de ez téves, 
hiszen az csak ihletője a miskolci épületnek. 1939-ben kibővítették s palotát. 
A Tárkányi Béla utcai frontot egyemeletes épületrésszel és ahhoz kapcsolódó 
magasabb szárnnyal toldották meg ugyanolyan stílusban. Az épület legutolsó 
felújítására 1996-ban került sor.                                         fotó: Mocsári LászLó

...és Most

Akkor...

Anonymus szerint a Bükk északi lej-
tői alatt álló földvár először Böngér, 
majd fia, Bors tulajdonába került, 
de a tartárjárás alatt elpusztult. A 
Bors-család a várat a tatárjárásig bir-
tokolhatta. 

A tatárjárás után IV. Béla ki-
rály adományozta a területet 
1262-70 között az Ákos nembeli 
Ernye bánnak, várépítés céljá-
ból. Az első kővár alapjait Er-
nye bán és István nevű fia tette 
le 1271-től. 

Amikor 1303-ban Ernye 
bán fia, István megalapítot-
ta a pálos kolostort ’Győrben’ 
annak neve ’Gewr’ változat-
ban szerepelt. István építkezé-
sei eredményeként Károly Róbert 1319. 
szeptember 30-án kelt adománylevele 
„castrum novum”-nak, új várnak neve-
zi a Diósgyőri várat. 

A Győr-elnevezés – a honfoglalás kor 
előtti földvárakról, a „gyűrűk”-ről kap-
ta nevét. A sűrű tulajdonosváltásokat 
követően 1340-ben a várat, mint király-
néi birtokot említik, mert a nagy átépí-
tés Károly Róbert és Erzsébet királyné 
idejében kezdődött el. Egy 1364-es ok-
levél szerint Nagy Lajos király Éleskő 
várát cserélte a Diósgyőri várra.  

Ezzel kezdődött a vár fénykora, Nagy 
Lajos király 1370-es krakkói megko-
ronázását követő, első útja Diósgyőr-
be vezetett. A várból királyi rezidencia 
lett, négytornyos belső palotával. Nagy 
Lajos király kedvelt időtöltési helye, va-
dászatainak helyszíne volt a vár és kör-

nyéke. 1381. szeptember 26-án a vár-
ban keletkezett az a ratifikáló okmány, 
amely a Velencével kötött turini bé-
keszerződést  hitelesítette.

Ezt követően a királynék vára, „ki-
rálynék jegyruhája” maradt, elsőként 
Zsigmond király adta jegyajándékként 
második feleségének, Cillei Borbálának 
1424-ben. Az Anjouk alatt megkezdő-
dött építkezés folytatódott.  Habsburg 
Albert 1439-ben feleségének, Erzsébet 
királynénak, majd Mátyás király Pod-
jebrád Katalinnak adta.

A vár 1476-tól Mátyás király máso-
dik felesége, Aragóniai Beatrix tulaj-
donába került. Mátyás is sokszor járt a 
várban 1461-1478 között, pihenésként. 
Ezt követően II. Ulászló 1502-ben An-
nának, végül II. Lajos húsz évvel ké-
sőbb, 1522-ben Habsburg Máriának 

adta jegyajándékként, ezzel ő 
lett az utolsó királyné-tulajdo-
nosa a várnak.

1536-ban Szapolyai elfoglal-
ta a várat és hívének Gyarma-
ti Balassa Zsigmondnak adta. 
Utolsó nagyobb építése is 1540 
körül, Balassa Zsigmond tulaj-

donlása idején valósult meg.
A hanyatlás kora 1536-63 között, a 

végvári harcok idején kezdődött, ami-
kor a vár sűrűn cserélt gazdát, zálogos 
bérlői (a diósgyőri koronauradalom zá-
logbirtokosai) azonban pénzhiány vagy 
hanyagság miatt hagyták leromlani az 
állapotát. 

1673-ban a vár leégett. Egyetlen is-
mert ostroma 1674-ben volt, majd a 
kurucok kezébe került, de a császáriak 
visszafoglalták. A kuruc háborút köve-
tően nem volt gazdája, 1722-től az Álla-
mi Erdőkincstár tulajdona volt. 

Jelenlegi rekonstrukciója 2013-ban 
kezdődött, a „Diósgyőr-Lillafüred 
komplex kulturális és ökoturisztikai 
fejlesztése” projekt keretén belül, mely a 
felső vár újjáépítésével jelenleg is zajlik.

soMorjAi LeheL

Január 21-től játsszák a mozik 
Kaszás Géza „A lovasíjász” című 
filmjét. Az alkotásról kedden Mis-
kolcon, a Művészetek Házában be-
szélgetett a rendező a közönséggel.

A film azt mutatja be, ahogy Ma-
gyarországon, egy gyönyörű völgy-
ben, egy fiatalember újraalkotja ősei 
íját, feleleveníti ősei harcművésze-
tét. Ő Kassai Lajos, akinek tudását 
számtalan alkalommal megcsodál-
hattuk már a Diósgyőri várban is. Ő 
teremtette meg a magyar lovasíjászat 
sportágat, tanításai az egész világon 
elterjedtek, életre kelt az elfeledett 
múlt. – Fontosnak tartottuk, hogy 
eljuttassuk az emberekhez mindazt, 
amit Kassai Lajos teremtett, s amit a 
világról gondol. Alkalmas rá, hogy 
példakép legyen – hangsúlyozta Ka-
szás Géza. - Ő egy mester, aki építi, 
járhatóvá teszi maga mögött az utat, 
hogy mások is követhessék – tette 
hozzá.

A rendező kiemelte: a filmben 
semmi sem „kamu”, az van, amit lá-
tunk. Kassai Lajos maga is tisztában 
volt azzal, hogy a nézők nem fognak 
hinni a szemüknek, amikor számot 
ad a tudományáról. - A 115 percbe 
persze nem fért bele minden - han-
goztatta Kaszás Géza, arra utalva, 
mennyi mindenről lehetne még be-
szélni, hány és hány dolgot lehetne 
még megmutatni a világszerte is-
mert lovasíjászról.

Hamarosan talán már nem csak 
Magyarországon láthatják a nézők a 
filmet. Megtudtuk, Kínából, Kana-
dából és az Egyesült Államokból is 
vannak megkeresések, nagy feszti-
válokra hívják őket.

Szent Vince vértanú diakónus em-
léknapja utáni vasárnapon, az elmúlt 
hétvégén tartották a diósgyőri ró-
mai katolikus templomban az úgy-
nevezett „vice vessző szentelést”, a 
szőlővesszők megáldását. A szent-
misét Mikolai Vince diósgyőri plé-
bános celebrálta. Szent Vince, a hite 
miatt vértanúhalált halt diakónus a 
szőlőtermesztők és a borászok vé-
dőszentje. Elsősorban ünnepének 
dátuma következtében lett népsze-
rű, „időmeghatározó” szent, külö-

nösen a szőlősgazdák tisztelik. Máig 
sok nyelven használatos a mondás: 

„Ha megcsordul a Vince, tele lesz a 
pince”. Ebben valószínűleg szerepet 
játszott nevének népies etimológiá-
ja: Vin-Cent annyi, mint százszoros 
bor. Párizsi borkereskedő társulá-
sok még a barokk időkben is verettek 
olyan pénzt, amelyen egyéb szentek-
kel együtt Vince is látható. Fran-
ciaországon kívül nagy tiszteletnek 
örvend a keresztény bortermelők kö-
rében Elzászban, Dél-Németország-
ban, Ausztriában és még számos he-
lyen Európában. 

A fogcsikorgató hidegben is több százan voltak kíván-
csiak múlt szombaton a Diósgyőri vár újabb titokza-
tos éjszakáján tartott reneszánsz mulatságra, az időu-
tazásra Mátyás király udvarába. 

Éjszaka a vár mindig más-más arcát mutatja, mint 
nappal, s ez már önmagában is izgalmas. A tárlatveze-
tésen az érdeklődők szó szerint beleszagolhattak Beat-
rix királyné egykori rozmaringos fürdőjének 
levegőjébe, pajzán udvari történe-
teket hallgathattak az egyik 
gyertyafényes teremben, 
s nevethettek a király 
két bolondjának civó-
dásain.

Lovász Emese ré-
gész, a Diósgyőri 
vár rendezvényeinek 
királynéja most is tá-
jékoztatással szolgált az 
adott történelmi korról. A har-
minc-negyven fős csoportok a tárlat-
vezetés végén a lovagterembe érkeztek, ahol reneszánsz 
táncmulatságon vehettek részt. A látogatók között szép 
számmal voltak fiatalok és idősek egyaránt.

Az este hattól tízig tartó 
rendezvény egyik helyszí-

ne a felső várudvar földszin-
ti terme volt, ahol a vállalkozó 

szellemű látogatók kipróbálhattak 
egy korabeli szerencsejátékot. A fűtött 

termekben még a mínuszokat sem érezték a 
résztvevők. Akit pedig nem zavart a hideg, az a teraszon 
kémlelhette az ég fényes titkait távcsővel, a királyi csil-
lagjósdában.

Miskolc értékei 4.
Diósgyőri vár

A lovasíjász

Diósgyőrben is áldást kértek a termésre

Újabb titokzatos éjszaka a várban



Jégkorong
A DVTK Jegesmedvék 

csapata 4-2-re győzött Új-
pesten a jégkorong MOL 
Liga múlt vasárnapi játék-
napján. Másnap – szoros 
meccsen – ismét sikerült 
begyűjteni a három pon-
tot, ezúttal a Brassó ellen, 
és egyértelmű előnyre tett 
szert a tabellán. – Az első harmadban elhúztunk két góllal, aztán a második har-
madban szépíteni tudtak emberelőnyből. Szoros mérkőzés volt, nagyon szűken 
védekezett a Brassó. Végül a harmadik játékrészben megtaláltuk a módját annak, 
hogyan kapituláljuk őket két góllal – összegezte a meccset Jason Morgan, a DVTK 
Jegesmedvék vezetőedzője. (DVTK Jegesmedvék – ASC Corona Brasov 4-1)

Labdarúgás
Egygólos vereséget szenvedett január 23-án, második törökországi felkészü-

lési mérkőzésén a DVTK labdarúgócsapata. Az ellenfél az osztrák első osz-
tály ötödik helyezettje, az Admira Wacker volt. A DVTK két pontrúgásból volt 
eredményes az ellenfél viszont háromszor is betalált a Diósgyőr hálójába, egy-
szer ők is büntetőből. Nikházi Márk és Lipták Zoltán sérülés miatt idő előtt 
fejezte be a mérkőzést. (Admira Wacker – Diósgyőri VTK 3-2 (2-0))

***
A Diósgyőri Labdarúgó Akadémia igazgatójaként tér vissza a DVTK-hoz Benczés 

Miklós (képünkön balról). A szakember 2016. február elsején áll munkába.

Hírek, eredmények
Budapesti olimpia 2024
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Támogatta a fővárosi közgyűlés azt 
az úgynevezett helyszín-kiválasztá-
si javaslatot, amelyben felsorolják, 
hol lennének versenyek, ha 2024-ben 

Budapest rendezhetne olimpiát. Mis-
kolc labdarúgó-selejtezőknek adna 

otthont.

A dokumentum tételesen felsorol-
ja, hogy a fővárosban hol rendeznék a 
különböző sportági versenyeket, s fog-
lalkozik azzal is, mely vidéki városokat 
vonnák be a rendezésbe. Balatonudva-
riban például golfot, Balatonfüreden 
hosszútávúszást és vitorlázást, Sze-
geden evezést és kajak-kenut, Veszp-

rémben kézilabdát, Üllőn lovaglást, 
Miskolcon, Debrecenben és Győrben 
pedig labdarúgó-mérkőzéseket ren-
deznének. Miskolcon természetesen az 
új diósgyőri stadion lenne a helyszín. 

A javaslatban szerepel, hogy a 15 ezres 
aréna minden igényt kielégít, ráadásul 
az olimpia után is megoldott a haszno-
sítása, mert nyilván a DVTK otthona 
marad.

Miskolcon futball-selejtezőket 
rendeznének

2003 után újra Miskolcon tartják a női Magyar Kupa nyolcas döntőjét. 
Erről döntött a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége. Az Aluinvent 
DVTK mellett részt vesz még Győr, Zalaegerszeg, Szekszárd, Cegléd és Sop-
ron, valamint a két pécsi klub a PEAC és a PINKK is. A mérkőzéseket már-
cius 2-án, a ZTE ellen kezdik majd a diósgyőriek. Március 3-án az elődöntő-
ket, 4-én pedig a bronzmeccset, valamint a döntőt játsszák majd az oda eljutó 
csapatok.

***
A bajnoki címvédő Sopron öt ponttal legyőzte az Aluinvent DVTK csapa-

tát a női kosárlabda NB I múlt szombati rangadóján, Miskolcon. A DVTK-
ból az amerikai Alyssia Brewer 23, a szerb Tina Jovanovic pedig 22 pontot 
dobott. (Aluinvent DVTK Miskolc – UNIQA Sopron 81-86) Csütörtökön 
viszont sorozatban kilencedik nemzetközi mérkőzésüket is megnyerték a 
diósgyőri lányok Csehországban, a női kosárlabda Európa Kupa negyed-
döntőjének első mérkőzésén, egy rendkívül izgalmas és fordulatos mérkőzé-
sen. (Basketball Nymburk – Aluinvent DVTK 64-69)

IsMét MIskolcon lesz a nőI Magyar kupa
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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

M
UN

KA
LE

HE
TŐ

SÉ
G! • Kiegészítő jövedelemforrás

•  Miskolcon és környező 
településeken újság és 
szóróanyag terjesztéséhez 
keresünk heti rendszerességű 
munkavégzéshez részmunkaidős 
terjesztőket.

•  Munkavégzés szombatonként, 
reggeli, délelőtti órákban

•  Jelentkezni a 
rikkancsmiskolc@gmail.com 
email címen, illetve 
hétköznapokon 
15 és 16 óra között 
a 30/352-8040-es 
telefonszámon lehet. 

január 27-tól február 2-ig

KERESSE COOP ÜZLETEINKET JANUÁR 27 –  
FEBRUÁR 2-IG TARTÓ AKCIÓNK IDEJE ALATT IS!

Szatmári, Bácskai búzafinomliszt 1 kg 109 Ft
Keresse az akciós PICK termékeket a csemege pultnál a COOP ABC és COOP Szuper áruházakban:
Pick chilis-zöldfűsz. párizsi 1 kg 1399 Ft
Pick diákcsemege 1 kg 1999 Ft

LEGyEN COOP ÜZLETEINK RENDSZERES vÁSÁRLÓJA!

Abaúj tejföl                 
20%, 315 g,  

egységár: 632 Ft/kg   

199 Ft

Sága Füstli                 
140 g,  

egységár: 1779 Ft/kg

249 Ft

Szerencsi tojás „M”                
10x53 g,   

egységár: 33,90 Ft/db,  
640 Ft/kg

339 Ft

Apróhirdetés
Magyar vizsla  2,5 hónapos lányok, 
drótszőrű anyától, 15 000 Ft -ért kap-
hatók Hejőcsabán, oltásokkal és eü. 
könyvvel. Érdeklődni: 46/ 304-175, 06-
30/322 99 91 telefonszámokon.

Ács-, tetőfedő munkák, gipsz kar-
to nozás, lambé riázás, filagóriák, elő-
tetők, kerítések, kerti házak és egyéb 
famunkák készítése; Velux ablakok 
beépítése, cseréje; íves fedések és 
hajlatok készítése; tetők szellőzteté-
se. www.kerekgyarto-acs.hu. Tel.: 06-
20/460-6775.

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

Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 
63 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók 
(műanyag, fa, alumínium), garázska-
puk cseréje óriási kedvezménnyel, tel-
jeskörű árnyékolástechnikával. Tel./
fax: 46/402-292, mobil: 30/336-5528, 
web: www.aluport.hupont.hu, be-
mutatóterem: Miskolc, Bükk áruház 
I. emelet. Nyitva: h–p: 9–14 óráig, sz: 
9–12 óráig.

Kicsi gyerek nagy boldogság. De 
azért jó, ha van egy felnőtt is, aki bá-
torít és tanácsot ad, mit tegyél, hiszen 
neki is van gyereke. Önkéntes anyu-
kák segítenek, ha egyedül érzed ma-
gad. Telefonálj! 30/905-88113, e-mail: 
miskolciotthonsegitunk@gmail.com

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

Bonyhádi 
edények 
széles 

választékban 
kaphatók!
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programajánló
program/közélet

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
Február 1. hétfő 05.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 Miskolc 

Ma, hírműsor 18.20 Időjárásjelentés 18.22  ProgramPont 18.30 Miskolci Napló, köz-
életi magazin 19.00 Miskolc Ma ism. 19.20 Időjárásjelentés 19.22  ProgramPont 
19.30 DVTK Jegesmedvék – MAC MOL Liga jégkorong mérkőzés 21.00 Miskolc Ma 
ism. 21.20 Időjárásjelentés 21.22  ProgramPont 21.30-05.00 Képújság

Február 2. kedd 05.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 Miskolc 
Ma, hírműsor 18.20 Időjárásjelentés 18.22  ProgramPont 18.30 Sportpercek 19.00 
Miskolc Ma ism.  19.20 Időjárásjelentés 19.22  ProgramPont 19.30 DVTK Jegesmed-
vék – Csíkszereda MOL Liga jégkorong mérkőzés 21.00 Miskolc Ma ism. 21.20 Időjá-
rásjelentés 21.22 ProgramPont 21.30–05.00 Képújság

Február 3. szerda 05.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 Miskolc 
Ma, hírműsor  18.20 Időjárásjelentés 18.22  ProgramPont 18.30 Miskolci Napló 19.00 
Miskolc Ma ism. 19.20 Időjárásjelentés 19.22  ProgramPont 19.30 Helyzetkép  20.30 
Miskolc Ma ism.  20.50 Időjárásjelentés 20.52 Programpont 21.00-05.00 Képújság

Február 4. csütörtök 05.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 
Miskolc Ma, hírműsor 18.20 Időjárásjelentés 18.22  ProgramPont 18.30 Promenád, a 
Miskolc Televízió kulturális magazinja 19.00 Miskolc Ma ism. 19.20 Időjárásjelentés 
19.22  ProgramPont 19.30 Miskolci Napló (hétfői ism.) 20.00 Miskolc Ma 20.20 Idő-
járásjelentés 20.22 Programpont 20.30-05.00 Képújság

Február 5. péntek 05.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hír-
műsor  18.20 Időjárásjelentés 18.30 Egészségmagazin 19.00 Miskolc Ma ism. 19.20 Időjárás-
jelentés 19.22  ProgramPont 19.30 Gasztrokaland – gasztronómiai magazin 19.45 Kedven-
ceink – állatos magazin 20.00 Miskolc Ma ism. 20.20 Időjárásjelentés 20.22  ProgramPont    
20.30 Aluinvent DVTK-Nymberg EK. kosárlabda mérkőzés 22.00–07.00 Képújság

Február 6. szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 Hírpont 18.10 
No Comment 18.30 Promenád ism. 19.00 Hírpont ism. 19.10 No Comment 19.30 Sportper-
cek ism. 20.00 Hírpont ism. 20.10 No Comment  20.30 Film 22.30–07.00 Képújság

Február 7. vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 Kró-
nika, heti hírösszefoglaló 18.30 Hívőszó ism. 19.00 Krónika, hírösszefoglaló 19.30 
Helyzetkép ism. 20.00 Krónika, hírösszefoglaló 20.30-05.00 Képújság 

ITC-székház, Rákóczi terem
Január 30. 16 óra. A bátor, az botor? Az 

erő látásmódja. Február 5. 18 óra. 
Kényszer és a mókuskerék. Február 6. 
16 óra. Életkrízis és a Te lelked arca. 
Előadó: Zsiga Attila. Szervező: Élet-
móddal az Egészségért Alapítvány.

Miskolc Bolt és Café 
Január 30. 13-14 óra között: gyerekeknek 

lufi hajtogatás a kávézó bejáratánál. 
13-16 óra között: kézműves szobrász 
bemutató „Válts natúrra az egészsé-
gedért” címmel natúr szappan-krém 
készítés és kozmetikai tanácsadás. 

Fráter György Katolikus Gimnázium 
és Kollégium

Január 30-31. Makettfesztivál Miskolc 
2016 és a III. Győzelem Pajzsa Baj-
nokság.

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár 
Február 2. 16.30 óra. Beszélgessünk a ke-

resztény Európa születéséről! Előadó: 
Sáry Pál egyetemi docens. A beszélge-
tést vezeti: Mezei István tudományos 
munkatárs. A Keresztény Értelmisé-
giek Szövetsége Miskolci Csoportja és 
a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi 
Könyvtár közös rendezvénye. 

Február 4. 18 óra. A Biblia a költészet-
ben. Reisinger János irodalomtörté-
nész előadása. 

Február 5. 15 óra. Bócz Sándor Operaba-
rátok Klubja. Puccini: Manon Lescaut. 

Avasi Gimnázium előtti tér
Február 4. 14 óra. AVASI FARSANGI KARNE-

VÁL. Csöbör Katalin országgyűlési kép-
viselő kezdeményezésére idén negyed-
szer rendezik meg az Avasi Farsangi 
Karnevált. A velencei és riói karneválo-
kat idéző, fergeteges hangulatban ün-
nepel a város apraja-nagyja, és a régi, 
de ma is élő magyar hagyományokat 
felelevenítve vesz búcsút a téltől.

Gárdonyi Művelődési Ház
Február 6. 19 óra. Házasság hete – Bál 

a Bárczay Kúriában. Hampel Katalin 
esküvői divatbemutatója. Fővédnök: 
Kriza Ákos polgármester. Sztárfellépő: 
Sasvári Sándor.

Miskolc-diósgyőri református gyü-
lekezet

Február 8-13-ig, naponta 17.30 és 19.30 kö-
zött. Párkapcsolati GPS – előadássoro-
zat a Házasság hetéhez kapcsolódóan.

Művészetek Háza 
Február 3. 19 óra. ÖRÖMTELI TAVASZ 

ÜNNEP Belső-Mongólia hangulata. A 
Belső Mongólia Művésztársulat ven-
dégszereplése. 

Feledy-ház
Február 3. 17 óra. A Miskolci Kaleidosz-

kóp rendezvénysorozat idei első előa-
dása: Hungarikumok, helyi értékek, 
értéktár. Előadó: Balázsi Károly mű-
velődéstörténész. A Herman Ottó 
Múzeum – Miskolci Galéria és a Múz-
sák Kertje Alapítvány rendezvénye.

Február 6. 17 óra. MISKOLC „VIRTUÓZAI”– 
A REMÉNYI EDE KAMARAZENEKAR 
HANGVERSENYE. A verseny és az est 
fővédnöke: Miklósa Erika – Kossuth és 
Liszt díjas énekművésznő. Közremű-
ködnek a miskolci zeneiskolák és a Bar-
tók Béla Zeneművészeti Szakközépis-
kola válogatott növendékei. 

Február 8. 19 óra. TŰZVARÁZS BÉRLET – 
TÁNCLOBBANÁS. Miskolci Szimfonikus 
Zenekar. Műsoron: Ravel: La Valse. Aj-
tony Csaba: mozgásból szőtt ária. Bee-
thoven: VII. (A-dúr) szimfónia op. 92. 
Közreműködik: Gryllus Samu, Bolcsó 
Bálint. Vezényel: Ajtony Csaba. 

Miskolci Csodamalom Bábszínház 
Február 6. 10.30 óra. Kipp-Kopp (csecse-

mőszínházi előadás)
Február 7. 10.30 óra. Lúdas Matyi. 

pakusza Zoltán önkormányzati képviselő, la-
kossági fogadó órát tart 2016. február 1-jén (hét-
főn), 17 órától a Perecesi Közösségi Házban (Bol-
lóalja utca 160.).

Bartha györgy önkormányzati képviselő, la-
kossági fogadó órát tart 2016. február 2-án (ked-
den), 17.30 órától a Könyves Kálmán Általános 
Iskolában (Miskolc, Könyves K. u. 2.).

Fodor Zoltán önkormányzati képviselő, 2016. 
február 8-án (hétfőn), 17 órától lakossági fogadó 
órát tart a Széchenyi Általános Iskolában (Hajós 
u. 5.).

KÉPVISELŐI FOGADÓ ÓRÁK 
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január 31. vasárnap ZOR-
BA, A GÖRÖG Musical 
15:00 | NAGYSZÍNHÁZ 

ZORBA, A GÖRÖG Mu-
sical 19:00 | NAGYSZÍNHÁZ 

VáNyA BácsI színmű 
19:00 | JÁTÉKSZÍN 

Február 2. kedd LÚDAs 
MATyI mesejáték 15:00 | 
KAMARA 

Február 3. szerda ZOR-
BA, A GÖRÖG Musical 
17:00 | NAGYSZÍNHÁZ 

sZEM 2016 – Psyché 
költői játék 19:00 | KAMARA 

Február 4. csütörtök 
sZEM 2016 – ALsZANAK 
A hALAK? mese nagyok-
nak 10:30 | JÁTÉKSZÍN 

EGy csÓK és Más 
sEMMI zenés komédia 
két részben 14:00 | NAGY-
SZÍNHÁZ 

sZEM 2016 – GÓG moz-
gásszínház 17:30 | JÁTÉKSZÍN 

EGy csÓK és Más sEM-
MI zenés komédia két rész-
ben 18:00 | NAGYSZÍNHÁZ 

sZEM 2016 – PLAy 
hOusE látványszínház 
18:15 | KAMARA 

sZEM 2016 – GÓG moz-
gásszínház 19:30 | JÁTÉK-
SZÍN

sZEM 2016 – PLAy 
hOusE látványszínház 
20:15 | KAMARA 

Február 5. péntek sZEM 
2016 - 4X100 vígjáték 17:00 
| JÁTÉKSZÍN 

sZEM 2016 – ALMA 
IMPROVIZácIÓK vígjá-
ték 19:00 | KAMARA 

EGy csÓK és Más 
sEMMI zenés komédia 
két részben 19:00 | NAGY-
SZÍNHÁZ 

Február 6. szombat sZEM 
2016 – sáRGA VONAL 
színmű 17:00 | JÁTÉKSZÍN 

EGy csÓK és Más 
sEMMI zenés komédia 
két részben 19:00 | NAGY-
SZÍNHÁZ 

SZEM 2016 - Sárga vonal 
színmű 19:30 | JÁTÉKSZÍN

a miskolci nemZeti 
S Z Í n h Á Z  M Ű S O R A 
január 31. – Február 6. 

Újabb diplomát adó képzés  
a Miskolci Egyetem Egészségügyi Karán!

A Magyarországon első-
ként induló Balneoterápia 
szakirányú továbbképzés 
másoddiplomát ad. Az egye-
dülálló speciális képzés 

indokoltságát a rohamosan fejlődő gyógyturizmus és 
egészségturizmus adta lehetőségek és igények erősítik, 
hiszen hazánk köztudottan gyógyvíz-nagyhatalom, mely 
adottság kiaknázásához megfelelő szakemberek hiány-
pótló interdiszciplináris képzése szükséges. Célunk tehát 
olyan korszerű balneoterápiai szakember képzése, aki tá-
maszkodva orvos- és egészségtudományi végzettségé-
re tágabb kontextusban lát rá az ásvány- és gyógyvízzel 
történő gyógyító, megelőző és rehabilitációs tevékenysé-
gekre. 

A másoddiplomát adó képzés elvégzésével az új is-
meretek birtokában a balneoterápiai szakember képessé 
válik balneoterápiát tervezni és kivitelezni, gyógymódo-
kat összehangolni, infrastrukturális átalakításban, minő-
ségfejlesztésben részt venni, valamint önálló kutatást 
végezni. A hallgató a képzés által kutatás-módszertani 
tanulmányokkal, marketing és jogi ismeretekkel ötvözve 
a hazai gyógyászatban egyedülálló és praktikus fizio- és 
balneoterápiás szaktudással gazdagodik, amelyet minő-
ségi oktatóktól sajátíthatnak el. 

A 3 féléves képzés 2016. februárban indul,  
a jelentkezési határidő: 2016. január 31.

Bővebb információ: http://ek.uni-miskolc.hu/

Hirdetés

Hirdetés



Ismét hétvégi házak  
gyulladtak ki Lyukóvölgyben 

A katasztrófavédelem tájé-
koztatása szerint január 20-
án és 26-án is hétvégi házak 
gyulladtak ki Lyukóvölgyben. Január 20-án egy huszonnégy négy-
zetméter alapterületű épület lángolt teljes terjedelmében, a tüzet a 
miskolci tűzoltók két vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el. A 
káreset során nem sérült meg senki, az ingatlan lakója gondoskodott 
a saját elhelyezéséről. Január 26-án kora reggel a Gulyakút dűlőn 
gyulladt ki egy hétvégi ház. A tűzben itt sem sérült meg senki, azon-
ban az épület lakhatatlanná vált, két lakójának el kellett hagynia az 
ingatlant. Elhelyezésükben rokonaik nyújtottak segítséget.

Eltűnt férfit keresnek
A lakosság segítségét kéri a 

rendőrség a képen látható Sipos 
József Balázs eltűnése ügyében. 
A Miskolci Rendőrkapitánysá-
gon az 52 éves felsőzsolcai férfi 
volt felesége tett bejelentést, mely 
szerint 2016. január 12-én Sipos József Balázs otthonából ismeret-
len helyre távozott. A felkutatására eddig tett intézkedések nem ve-
zettek eredményre. Kérik, hogy aki bármilyen információval ren-
delkezik az eltűnt személlyel kapcsolatban, hivatali munkaidőben 
hívja a 46/514-511/26-68 vagy 46/514-511/26-63-as telefonszámon 
az ügy előadóját. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főka-
pitányság Tevékenység-irányítási Központja a 06-46/514-506-os 
telefonszámon, továbbá a 107-es vagy 112-es központi segélyhívó 
telefonszámok a nap 24 órájában fogadják a bejelentők hívásait.

Vádemelés az agresszív sofőr ellen
A rendőrség vádemelési javaslattal élt azzal férfival szemben, 

aki múlt év őszén, Bükkábrányban egy vitás közlekedési helyzet-
re úgy tett pontot, hogy leszorított az útról egy autót, majd ki-
szállt és megütötte, illetve megszúrta a másik sofőrt. A Mezőkö-
vesdi Rendőrkapitányság közúti veszélyeztetés, súlyos testi sértés 
kísérlet és felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntett elköve-
tésének megalapozott gyanúja miatt folytatott büntetőeljárást K. 
András 39 éves budapesti lakossal szemben.  A bűncselekmény 
elkövetésével megalapozottan gyanúsítható férfi kihallgatásán 
beismerte tettét. Az ügyben indított nyomozást a Mezőkövesdi 
Rendőrkapitányság a napokban lezárta és az iratokat vádemelési 
javaslattal megküldte az illetékes járási ügyészségre.

Bíróság elé állnak  
a fatolvajok

Lopás vétség elkövetésé-
nek megalapozott gyanúja 
miatt folytatott büntetőel-

járást a Miskolci Rendőrkapitányság Emődi Rendőrőrse T. N. 19 
éves és T. R. 20 éves bükkaranyosi lakossal szemben. A nyomo-
zás adatai szerint a gyanúsítottak egy bükkaranyosi magánerdőből 
tölgyfát vágtak ki és tulajdonítottak el. Az ügyben indított nyomo-
zást az Emődi Rendőrőrs a napokban lezárta és az iratokat bíróság 
elé állítási javaslattal megküldte az illetékes járási ügyészségnek.

Vigyázzunk a síkos utakon!
A B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendé-

szeti Osztálya felhívja a járművezetők figyelmét, hogy a téli 
időjárási viszonyok fokozott óvatosságot és figyelmet kíván-
nak a gépjárművezetőktől. Az utakra lefagyott csapadék jelen-
tősen befolyásolhatja a biztonságos közlekedést, ezért a rendőr-
ség kéri, hogy tartsanak kellő követési távolságot, számítsanak 
a megnőtt fékútra, a megváltozott manőverezési képességre, a 
gumiabroncsok csökkent tapadására! Olyan járművekkel, ame-
lyekre téli gumi nincs felszerelve, lehetőleg ne is induljanak el!

Faág zuhant a tapolcai bobpályára
Előreláthatólag hét végéig nem üzemel a miskolctapolcai bob-

pálya, mivel megrongálta egy leszakadt faág. A 180 méteres fel-
vonó egyik 6 méteres eleme ment tönkre, a faágat valószínűleg 
a heves szél tépte le. A balesetben szerencsére senki nem sérült 
meg, de a keletkezett kár százezres nagyságrendű. A pályának 
a felvonó része sérült meg, hétfőn szállítottuk be szakműhely-
be, javításra. Előzetes ismereteim szerint ezen a hétvégén már 
ki tudunk nyitni – nyilatkozta Sramkó Pál ügyvezető igazgató.

Mozaik Miskolci Napló

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) Tudja, hogy nem halogathatja 
tovább a dolgokat, itt a cselekvés ideje. Ne ijedjen meg, hi-
szen erre készül régóta, megvannak a szükséges ismeretei. 

Félve fog egy feladatba, amiről kiderül, hogy jobban megy, mint remélte.

Bika (április 21 - május 20) Olyan híreket kaphat ezen a 
héten, amelyek alapvetően megváltoztatják, hogyan álljon 
a dolgokhoz. Az új ismeretek olyasmit is felülírhatnak, amit 

eddig már biztosnak hitt. Próbáljon meg a pillanatban élni.

Ikrek (május 21 - június 21) Valaki megpróbálja megóvni 
valamitől, de úgy érzi, akkor is szüksége van erre a tapaszta-
latra, ha rossz döntést hoz. Járja az utat, amiben hisz, fontos, 

hogy találjon valakit, akivel együtt tud működni és akiben megbízik. 

Rák (június 22 - július 22) Az utolsó pillanatban tér vissza 
egy lehetőség, amit egyszer már elszalasztott. Most gyor-
sabb és határozottabb lesz, így sok új élményt tartogat ez a 

hét. Nyisson a változás felé és gyorsan eltalálja az új ritmust.

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Lezártnak hitt egy ügyet, 
amiről kiderül, hogy még sok meglepetést tartogat és nem mind-
egyik lesz kellemes. A legfontosabb dolgokat szerencsére így is 

sikerül elintéznie, próbálja rangsorolni, mire is van szüksége valójában.

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Mindenki megér-
demel egy második lehetőséget, de ha azt is eljátssza, akkor 
már Ön sem tehet sokat az ügy érdekében. Valahol Önnek is 

meg kell húznia a határt, a legjobbat akarja és lesz, akinek ez nem tetszik.

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Ezen a héten több 
fronton is helyt kell majd állnia, nem engedheti meg, hogy 
bárhol is lankadjon a figyelme. Így viszont olyan eredménye-

ket érhet el, melyekre valóban büszke lehet és a pihenésre is juthat idő. 

Skorpió (október 24 - november 22) Minél előbb veszi rá 
magát arra, hogy őszintén viselkedjen, annál hamarabb vár-
hatja, hogy a dolgai is a valódi szándékaid szerint alakulnak. 

A hét közepén nagy lendülettel vág a dolgokba, a siker nem is marad el.

Nyilas (november 23 - december 21) Pontosan tudnia 
kell, ki az, akire számíthat, és ki az, akire nem. Ne vegye sze-
mélyeskedésnek a dolgot, lehet, hogy valakinek most egy-

szerűen mások a prioritásai, de ez most sem és máskor sem Ön ellen szól.

Bak (december 22 - január 20) Szeretne válaszokat kapni 
a kérdéseire, amelyek régóta foglalkoztatják, de kicsit fél is 
attól, amit megtudhat. Ez azonban az egyetlen módja annak, 

hogy valóban tovább lépjen, ha kell, kérjen tanácsot másoktól.

Vízöntő (január 21 - február 19) Minél hamarabb szánja rá 
magát egy döntésre, annál előbb elkezdhet dolgozni a megva-
lósításán. A múltba révedés azonban most nem az Ön malmára 

hajtja a vizet, próbálja lezárni azt, ami egyszer és mindenkorra véget ért. 

Halak (február 20 - március 20) Gondolja át, mibe vág 
bele, mert bár képes a legnagyobb kudarcból is talpra állni, 
nem biztos, hogy szerencsés, ha most erre veszteget időt. A 

kockázat nagyobb lehet, mint hinné, inkább kezdjen valamit tiszta lappal. 
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Nyílt napot – toborzót – tartott múlt héten a B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság a Miskolci Rendészeti Szakközépiskolában. 
Az érdeklődő fiatalok betekintést nyerhettek a közlekedésrendészet, a bűnmegelőzés, a csapatszolgálat, a bűnügyi technika valamint 
a határrendészet tevékenységébe is. Tájékoztatást kaptak a felvételi jelentkezésről és eljárásról, az egészségi állapottal kapcsolatos el-
várásokról. A B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság toborzótisztjei a közeljövőben újra felkeresik a megyei középiskolákat, hogy 
további tájékoztatást nyújtsanak az érdeklődő diákok számára, a rendőri hivatással kapcsolatban.                     Fotó: Mocsári LászLó

Forró NyoMoN
Az év első hónapja

3

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben az év első hó-
napjának különféle elnevezéseit rejtettük el. Kérjük a meg-
fejtéseket együtt, egy levélben vagy e-mailben, legkésőbb 
2016. február 17-én éjfélig juttassák el szerkesztőségünk-
be (3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.) vagy az info@mikom.hu 
e-mail címre. A helyes megfejtéseket beküldők között egy-
egy 2016-os Miskolci Kalendáriumot sorsolunk ki. 
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Mint arról beszámoltunk, a miskolci önkormányzat nemrégi-
ben kilövési engedélyt kért a rendőrségtől, mert több bejelentés 
érkezett, hogy vaddisznókat láttak lakott területen. Pecze István 
hivatásos vadászt bízták meg az elszaporodott állomány gyérí-
tésével, aki múlt szombaton éjszaka, az Egyetemváros fölött lőt-
te ki az első vadat.

zsákmánytoBorzó
A hét fotója

Végh csABA   
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