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fIdesz-kdNp ÉvadNyItó frakcIóülÉs

Hamarosan megkezdődik a Diósgyőri vár re-

konstrukciójának folytatása és a Miskolctapolcai 

Strandfürdő második ütemének fejlesztése. Az 

új ipari parkra 1,7 milliárd forintot különített el a 

kormány – többek között ezeket jelentette be csü-

törtökön Orbán viktor miniszterelnök, a miskol-

ci városházán. kiemelte: Miskolc ma már nem a 

munkanélküliek, hanem a munkaerőt kereső vál-

lalkozások városa.

Az MVK Zrt.-nél működő három 
reprezentatív szakszervezet csü-
törtökön bejelentette, hogy mivel 
a követeléseikről folytatott ed-
digi egyeztetések nem vezettek 
eredményre, február 17-től, hatá-
rozatlan időre sztrájkba lépnek. 
az Mvk szerint a szakszerveze-
tek továbbra sem adtak érdemi 
tájékoztatást a sztrájk körülmé-
nyeiről, megsértették a jogsza-
bályban előírt együttműködési 
kötelezettségüket, ezért a közle-
kedési vállalat bírósághoz fordul. 

Február 17-től sztrájkolnának a szakszervezetek 

az Mvk zrt. bírósághOz fOrdul

„Miskolc ma már  
a munkaerőt kereső  
vállalkozások városa”

OrbáN vIktOr:  

lillafüreden tartották évadnyitó frakcióü-
lésüket a kormánypártok az elmúlt héten, 
szerdától péntekig. 
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115 millió forintot gyűjtött a Megyei Jogú 
Városok Szövetsége a kárpátaljai magya-
roknak. A települések – köztük Miskolc is 
– egyenként ötmillió forinttal segítik a há-
ború miatt bajba jutottakat. 

Az adomány felhasználásáról a napokban 
írták alá az együttműködési megállapodást az 
Országházban. Kövér László, az országgyűlés 
elnöke a rendezvényen kiemelte: a magyar kor-
mány is igyekszik mozgósítani a rendelkezésé-
re álló forrásokat és egyéb politikai eszközö-
ket is alkalmaznak annak érdekében, nehogy 
a szomszédban zajló konfliktus a kárpátaljai 
magyarság teljes felszámolódásához vezessen. 

A 115 milliós adományt a Nemzetközi Gyer-
mekmentő Szolgálat és a Kárpátaljai Hitéletért 

Alapítvány használhatja fel a gyermekek élet-
körülményeinek javítására és a rászorulók ma-
gyarországi gyógykezelésére. Minden város, 
így Miskolc is, ötmillió forinttal segített. Tele-
pülésünk már korábban is részt vett a kárpát-
aljaiak támogatásában. – Húszmillió forintot 
szavazott meg a város közgyűlése négy telepü-
lés megsegítésére. Gyakorlatilag örökbe fogad-
tuk ezeket a településeket, figyeljük sorsukat, 
követjük hétköznapjaikat – mondta el Kriza 
Ákos polgármester.

A Megyei Jogú Városok Szövetsége eddig 
összesen 22 kárpátaljai településnek segített. 
Orbán Viktor miniszterelnök kérésére, az el-
múlt évben összesen 153 millió forintos pénz-
beni és 73 millió forint értékű tárgyi támoga-
tást nyújtottak a kárpátaljai magyaroknak.

Többmilliós, pénzinté-
zettel szembeni tartozást 
nyögnek miskolci jobbikos 
képviselők, miközben jö-
vedelmük nincs – legalább-
is ez derül ki a beadott 
vagyonnyilatkozataikból 
Soós Attila Fidesz-frakció-
vezető szerint. 

A fideszes politikus „Fe-
kete lyukak a miskolci job-
bikosok vagyonnyilatko-
zataiban” címmel tartott 
szerdán sajtótájékoztatót. 
– Hogyan fordulhat elő az, 
hogy valaki akár több mint 
25 millió forintos tartozá-
sát úgy tudja rendezni, hogy 
egyébként – vagyonnyilat-
kozata alapján legalábbis – 
semmilyen munkaviszony-
ból származó jövedelemmel, 
fizetéssel nem rendelkezik? 
– tette fel a kérdést Soós 
Attila. – Mind Jakab Péter, 
mind Révész Péter és Szil-
ágyi Szabolcs vagyonnyilat-
kozatában az szerepel, hogy 
ők egy fillér fizetéssel sem 
rendelkeznek, munkavi-

szonyuk ezek szerint nincs 
– fogalmazott Soós Attila, 
aki, mint mondta, értetle-
nül áll azelőtt, hogy az em-
lített jobbikos képviselők a 
semmiből, nulla forint fize-
tésből tudnak hitelt törlesz-
teni. A képviselői tisztelet-
díj ugyanis önmagában nem 
elég egy nagyobb kölcsön 
törlesztésére. – Hogyan le-
hetséges az, hogy a miskolci 
jobbikos képviselők nem fi-
zetésből élnek? Ezekre a kér-
désekre adott válaszok min-
den miskolcit érdekelnének. 

Nagyon bízunk tehát benne, 
hogy érdemi válasszal tud-
nak szolgálni a jobbikos po-
litikusok – mondta a frakci-
óvezető. Mint a tájékoztatón 
elhangzott: Jakab Péter: 8,8 
millió forint; Révész Péter: 
több mint 25 millió forint; 
Szi lá gyi Szabolcs: 1,5 mil-
lió forint – a miskolc.hu-n 
megtekinthető, nyilvános 
vagyonnyilatkozatok tanú-
sága szerint ekkora tartozást 
halmoztak fel pénzintézettel 
szemben a miskolci jobbikos 
képviselők.

Összefogtak a kárpátaljaiakért  
a megyei jogú városok „Jövedelem nélkül törlesztik tartozásaikat 

miskolci jobbikos képviselők?”

Fidesz:

Februári rendes ülését tartotta pén-
teken Miskolc képviselő-testülete. 
A legfontosabb napirenden szereplő 
téma a város idei költségvetése volt. 

Napirend előtt
Napirend előtti felszólalásában Kri-

za Ákos polgármester egyebek mel-
lett elmondta: a Magyar Tudományos 
Akadémia 1998-ban készítette el első, 
regionális versenyképessséget vizsgáló 
kutatását. Ekkor Miskolc a 22 megyei 
jogú város közül a 17. lett a rangsorban. 
Ma viszont miénk az ország negyedik 
legnagyobb iparűzési adóbevétellel ren-
delkező városa.  – Tegnap maga a kor-
mányfő bizonyította konkrét adatokkal 
városunk gazdaságának kiemelkedő 
ütemű fejlődését: vagyis azt, hogy Mis-
kolcon az iparűzési adóbevételek há-
rom év leforgása alatt majd’ 3 milliárd 
forinttal nőttek. Egészen pontosan 6,2 
milliárdról 8,9 milliárdra – fogalmazott 
Kriza Ákos, utalva Orbán Viktor szava-
ira, miszerint Miskolc a vállalkozások 
városa lett. Olyan város, amelyik a kor-
mányzat megkülönböztetett figyelmét 
és közreműködését élvezve, újabb, egé-
szen nagyszabású fejlesztések küszöbé-
re érkezett. (Bővebben l. a 3. oldalon) 

Mindannyiunk közös sikere
Ez mindannyiunk közös sikere. A 

szorgalmas miskolci polgároké és a kre-
atív, kockázatra kész miskolci vállal-
kozóké egyaránt. Miskolc mára újra-
tervezte önmagát – fogalmazott Kriza 
Ákos. – Biztos vagyok benne, hogy az 
a megkülönböztetett figyelem, amely 
kormányzati szinten most már teljesen 
egyértelműen tapasztalható irányunk-
ban, leginkább ezeknek a közös erőfe-

szítéseinknek az eredménye. A magam 
részéről a miniszterelnöki találkozó 
után, ha lehet, még optimistább vagyok 
és azt mondom, Miskolc lendületbe jött 
– hangoztatta a polgármester. 

Miskolc 2016-os költségvetése
Az ez évi költségvetési javaslat összes-

ségében közel 42 milliárd forint forrás-
lehetőséggel tervez, melyből a működé-
si bevételek összege 25,5 milliárd, míg 
a felhalmozási bevételek nagyságrend-
je 16,5 milliárd forint. A kiadások ter-
vezett összege a bevételekkel egyezően 
közel 42 milliárd forint, melyből a mű-
ködési kiadások tervezett mértéke 23,4 
milliárd, a tartalékok javasolt összege 
268 millió, az adósságszolgálat előirány-
zott összege 137,8 millió forint, míg a 
felhalmozási kiadások nagyságrendje 
meghaladja a 18 milliárd forintot.

Soós Attila Fidesz-frakcióvezető sze-
rint szakmailag megalapozott, fegyel-
mezett a költségvetési tervezet. Mint 
mondta, ez a tervezet először Miskolc 
újkori történetében nem tartalmaz hi-
telfelvételt, mint tervezett lehetőséget. 
2010 óta eljutott a város odáig, hogy a 
Fidesz-KDNP munkájának, elkötele-
zettségének köszönhetően olyan for-
rásokból gazdálkodhat, melyek nem 
hitelek, hanem zömében valamilyen tá-
mogatások – ilyenek például a szerdai 
Magyar Közlönyben megjelent Modern 
Városok Program keretében megítélt 
fejlesztési források is. 

egyre nagyobb adóbevételek
Az itt élők, dolgozók milliárdos nagy-

ságrendű összegeket adóznak, s ez fo-
lyamatosan nő. Ezek az adóbevételek 
is hozzájárulnak ahhoz, hogy Miskolc 

egyre szebb legyen és fejlődjön. – Min-
den olyan fontos dolgot tartalmaz a költ-
ségvetés, amit megígértünk a miskol-
ciaknak. Eljutottunk odáig, hogy egyes 
cégeknél munkaerőhiány van, hogy a 
közbiztonsági statisztikában egyre ked-
vezőbb helyen szerepel a város, hogy 
újra van Miskolctapolcai Strandfürdő, a 
Herman Ottó Emlékparkra is találtunk 
partnert és elértük, hogy az ország leg-
nagyobb ipari parkja jön létre Miskol-
con – hangoztatta Soós Attila.

Simon Gábor (MSZP) képviselő 
annak a véleményének adott hangot, 
hogy el szeretnék terelni a figyelmet 
a város problémáiról. Simon Gábor 
szerint jobb volt a korábbi, szocialis-
ta városvezetés alatti gazdálkodási 
gyakorlat, most pedig „zsugorodik” a 
költségvetés. Kriza Ákos polgármes-
ter Simon Gábor szavaira reagálva el-
mondta, a szocialisták idejében több 

volt a felvett kölcsön, mint a teljes költ-
ségvetés. Az egykori 45 milliárd forin-
tos költségvetésükben 36 milliárdos 
felvett kölcsön és 13 milliárdos kötele-
zettségvállalás szerepelt. Adósságcsap-
dába kergették a várost – fogalmazott a 
polgármester. A város jelenlegi gazdál-
kodásáról, eredményeiről szólva Kriza 
Ákos feltette a kérdést: vajon hogy lett 
42 százalékkal nagyobb a város ipar-
űzési adóbevétele?

Kárpát-medence népviseletei  
– kiállításhely uniós forrásból

Határidő módosításról is döntöt-
tek a városatyák. A Kárpát-medence 
népviseletei elnevezésű gyűjteményre 
vonatkozó szerződésben ugyanis egy 
határidőt is megnevez az irat. A közel-
múltban elhunyt Barna György a vá-
rosnak ajándékozta gyűjteményét, az-
zal a feltétellel, hogy azt kiállítják egy 

megadott időpontig. Kiss Gábor al-
polgármester arról tájékoztatott, hogy 
a határidő meghosszabbítására lenne 
szükség. Napokban és az év folyamán 
ugyanis olyan uniós pályázatok nyíl-
nak meg, amelyből finanszírozni lehet-
ne a leendő kiállítóhely létrehozását. Ez 
Miskolc érdeke, hiszen így nem saját 
költségvetésből kellene finanszírozni a 
kiállítás méltó elhelyezését. 

igazgatói pályázat,  
közterület elnevezés

Igazgatói pályázatot írnak ki a Csoda-
malom Bábszínház vezetésére és közte-
rületet neveznek el Kelemen Didákról – 
erről is döntött a közgyűlés. Soós Attila, 
a Fidesz frakcióvezetője elmondta, fon-
tos Miskolc számára, hogy az olyan sze-
mélyeknek, aki példát mutattak, értéket 
teremtettek a városban, valamilyen for-
mában megörökítsék a nevét. 

„Miskolc Mára újratervezte öNMagát”

Ülést tartott a város képviselő-testülete



A lillafüredi Palotaszállóban 
tartották a kormánypártok évad-
nyitó frakcióülésüket a héten, 
szerdától péntekig. 

Szerdán – a hagyományoknak 
megfelelően – Orbán Viktor mi-
niszterelnök tartott politikai érté-
kelő beszédet és a következő fél-
évre vonatkozó, közös stratégiai 
feladatokról is szó esett. Csütörtö-
kön a biztonság, a magyar embe-
rek nyugalmának megőrzése volt 
a legfontosabb téma, a migráció-
val összefüggésben. A csütörtöki 
programban szerepelt még az ál-
lamreformról és a bürokráciacsök-
kentés módjáról szóló tájékoztató 
Lázár Jánostól, a miniszterelnök-
séget vezető minisztertől. Fazekas 
Sándor földművelésügyi minisz-
ter a földárverésekről és a birtok-
politika alakulásáról számolt be. 
A hulladékgazdálkodás átalakítá-
sával kapcsolatban Seszták Miklós 
nemzeti fejlesztési miniszter, V. Né-
meth Zsolt vidékfejlesztésért felelős 
államtitkár és Szabó Zsolt fejlesz-
tés- és klímapolitikáért, valamint 
kiemelt közszolgáltatásokért felelős 
államtitkár tartott beszámolót. Ba-
log Zoltán, az emberi erőforrások 

minisztere az oktatási kerekasztal 
eredményeiről és a következő idő-
szak teendőiről tájékoztatott. 

 – Magyarország most még nyu-
galmas, békés időszakot él, de az 
Európában már jelentkező prob-
lémákra fel kell készülni itthon 
is – mondta el szerdai programis-
mertetőjében Kósa Lajos, a Fidesz 
parlamenti frakciójának vezetője. 
Kiemelte, a frakció kezdeménye-
zi, hogy a kormány még a nyári 
szünet előtt indítson tájékoztatási 
kampányt a fiatalok és a külföld-
re utazók körében. Egy olyan in-
formációs kampányt szeretnének 
kidolgozni, amely felhívná a ma-
gyar állampolgárok figyelmét, 
hogy külföldi utazásaik során, 
mire kell vigyázniuk, mik jelent-
hetnek biztonsági kockázatot a 
migráció kapcsán.  – Úgy gondol-
juk, most kell felkészülni azokra a 
helyzetekre, amelyekkel később ta-
lálkozhatunk, különös tekintettel 
olyan eseményekre, ahol tömeges 
magyar résztvétel várható, s tud-
juk, hogy kiemelt biztonsági koc-
kázatúak. Ez elsősorban a francia 
labdarúgó Európa-bajnokság, ott 
több 10 ezer magyar fog részt ven-
ni – fogalmazott Kósa Lajos.
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Évadnyitó frakcióülés 
Lillafüreden

A kormány még szélesebbre tár-
ja a kapukat az otthonteremtési 
programnál – erről tájékoztatott 
csütörtökön, Lillafüreden Novák 
Katalin államtitkár és Halász Já-
nos, a Fidesz-frakció szóvivője. 

Mint elhangzott, a szerdai kor-
mányülést követően megjelent az 
új lakások építéséhez, vásárlásához 
igényelhető családi otthonteremtési 
kedvezményről, a legfeljebb 5 mil-
lió forintos adó-visszatérítési lehe-
tőségről, illetve a három vagy több 
gyermekes családok otthonterem-
tési kamattámogatásáról szóló kor-
mányrendelet.

Novák Katalin család- és ifjú-
ságügyért felelős államtitkár szólt 

a program fő elemeiről: a családok 
otthonteremtési kedvezményéről 
(csok), az áfa-visszaigénylés lehe-
tőségéről, a kedvezményes, 25 évre 
szóló, 10 millió forint értékű la-
káshitelről és az áfa-csökkentésről 
is.  – Egy új, átlátható szabályozási 
rendszert alakítottunk ki, amely a 
korábbi lényegi elemeket tartalmaz-
za, további könnyítésekkel, egysze-
rűsítésekkel – hangoztatta az állam-
titkár.

Kiemelte, a támogatás mértéke 
mind új, mind használt ingatlan 
esetén kizárólag a gyermekszámtól 
függ. – Több gyermek több pénzt 
jelent a családnak – fogalmazott az 
államtitkár. Új lakás építésénél vagy 
vásárlásánál egy gyermek esetén 

600 ezer, kettőnél 2 millió 600 ezer, 
míg három vagy több gyermeknél 
10 millió forint a támogatás. Hasz-
nált lakások vásárlásához egy gyer-
mek után 600 ezer, két gyermek 
után 1 millió 430 ezer, háromnál 
2 millió 200 ezer, négy vagy több 
gyermek esetén pedig 2 millió 750 
ezer forint vissza nem térítendő tá-
mogatás igényelhető. Az ingatlanok 
komfortjával kapcsolatban ugyan-
csak könnyítettek: így például az 
ivóvízellátás fúrt kúttal is megold-
ható, szennyvízcsatorna hiányában 
pedig más szabályszerű szennyvíz-
tárolási, -tisztítási módot is elfogad-
nak. Tanya besorolású külterüle-
teken szintén igényelhető a CSOK 
– tette hozzá Novák Katalin.

Az államtitkár jelezte, azokat sem 
zárják ki a támogatási rendszerből, 
akik már igényeltek CSOK-ot, illet-
ve korábban szocpolt, ők a külön-

bözetet igényelhetik. A közfoglal-
koztatottak szintén vásárolhatnak 
használt ingatlant, vissza nem térí-
tendő állami támogatással.

MÉg több eMberhez jut eL az otthontereMtÉsi prograM

Miskolc ma már nem a munkanél-
küliek, hanem a munkaerőt kereső 
vállalkozások városa – mondta Or-
bán Viktor miniszterelnök csütör-
tökön a Kriza Ákos polgármester-
rel tartott, közös sajtótájékoztatón, 
a városházán. 

Orbán Viktor a Modern Városok 
Programmal kapcsolatban elmond-
ta, időarányosan halad annak Mis-
kolcra vonatkozó része, jó esély van 
a végrehajtására.  - Miskolcban nagy 
potenciál van, ezek azonban fejlesz-
tések nélkül nem használhatók ki 
– fogalmazott a kormányfő. Hozzá-
tette, potenciált jelent többek között 
a város nagy népessége, azok az erő-
teljes fellépések pedig, amelyek a vá-
ros közbiztonságának, közrendjének 
megteremtése érdekében történtek, 
egyre vonzóbbá teszik Miskolcot.

Orbán Viktor szintén nagy lehe-
tőségnek nevezte a város ipari múlt-
ját és a Miskolci Egyetemet. Mint 
mondta, a város és a felsőoktatási in-
tézmény együttműködésében sok 
még a kiaknázatlan lehetőség. A 
miniszterelnök a futó fejlesztések-
ről úgy nyilatkozott: a Diósgyőri vár 
rekonstrukciójának folytatása és a 
Miskolctapolcai Strandfürdő máso-
dik ütemének megvalósítása abban 
a szakaszban van, hogy hamarosan 
kézbe vehetjük az engedélyes terve-
ket. Év végén, de legkésőbb a jövő év 
elején a tényleges építkezés is megin-
dul. 

Orbán Viktor az új iparterület fej-
lesztéséről is szólt, kiemelte, erre a 
kormány elkülönített már 1,7 mil-
liárd forintot. Szerdán döntöttek az 
intermodális csomópont támogatá-
sáról, ez további 8 milliárd forintot 

jelent a város számára. – Polgármes-
ter úr igényét azért vettük előre és az 
intermodális csomópontok fejleszté-
sénél azért döntöttünk elsőként Mis-
kolc támogatásáról, mert az iparte-
rületek feltárásához is szükséges ez 
a beruházás – tette hozzá a minisz-
terelnök. 

– Időarányosan haladunk, mind a 
város, mind a kormány tartja a sza-
vát, ezért jó esély van arra, hogy a 
Modern Váro-
sok Program 
Miskolcra vo-
natkozó részét 
végre tudjuk 
hajtani – emel-
te ki. - Miskol-
con las-
s a n 

munkaerőhiánnyal kell megküzde-
nie az ide érkező, itt fejlesztő befekte-
tőknek. Miskolc a munkaerőt kereső 
vállalkozások városa. Ez is mutatja 
azt a fejlődést, amin a város átment 
– tette hozzá Orbán Viktor.

A miniszterelnök hozzátette, van-
nak az asztalán olyan gépjárműipari 
beruházások, ahol 2-3 magyar város 
közül választanak majd a befektetők 
és Miskolc is a lehetőségek között 
van. Az északkelet-magyarországi és 
kelet-lengyelországi iparvidék autó-

pályán való összekötésére vonatkozó 
tervről úgy nyilatkozott: a kormány 
szerint tarthatók a Miskolc-Kas-
sa közötti szakasz elkészülésére vo-
natkozó szoros határidők. Ez fon-
tos, mert e nélkül a magyar-szlovák 
szakasz nélkül nem lehet összekötni 
a magyar és a lengyel iparvidéket. 
Mint a miniszterelnök fogalmazott: 
nem egyszerűen miskolci belügyről 
beszélünk, hanem egy regionális, 
stratégiai kérdésről, amely alapve-
tően befolyásolja a magyar gazda-
ság jövőbeli sikerét. Össze kell köt-
nünk a lengyel iparvidéket a magyar 
északi iparvidékkel. Kriza Ákos 
polgármester felhívta a figyelmet, a 
Magyar Közlöny 16. száma a mis-

kolciaknak rendkívül fontos 
adatokat tartalmaz: 2016-ra 

a kormány és a városveze-
tés által közösen tervezett 

fejlesztési eta-
pok finanszíro-

zási oldalát 
biztosító in-
tézkedésekről 
értesít. – Az 
elmúlt években 

nagyon sokat 
egyeztettünk minisz-

terelnök úrral arról, hogyan lehet el-
érni Miskolc gazdasági megerősödé-
sét, felemelkedését. Ennek egy része 
a Modern Városok Program. A köz-
löny azokat a számokat tartalmaz-
za, amelyek az idei fejlesztésekhez 
szükségesek – emelte ki. – Ezek a fej-
lesztések is abba az irányba hatnak, 
hogy Miskolc végleg lerázza magá-
ról az acélváros szürke porát és egy 
dinamikus, fejlődő városa legyen 
Északkelet-Magyarországnak – fo-
galmazott Kriza Ákos.

Időarányosan haladnak  
a fejlesztések

orbán Viktor: Miskolc ma már a munkaerőt kereső vállalkozások városa
fIdesz-kdnP



Február 15-én, hétfőn, az éjszakai 
órákban az Újgyőri főtér és Fel-
ső-Majláth között vágányzár lesz, 
ezért ezen a szakaszon villamosok 
helyett villamospótló autóbuszok 
közlekednek – tájékoztatott az 
MVK Zrt.  

A Tiszai pályaudvar és az Új-
győri főtér, illetve a Tiszai pálya-
udvar és a Vasgyár között továbbra 
is villamosok közlekednek. A vil-
lamospótló autóbuszok az Újgyőri 
főtérről 21:55 és 4 óra között, Fel-

ső-Majláth végállomásról 22:20 és 
4:15 között indulnak és a villamos-
ra érvényes menetrend szerint köz-
lekednek. 

A vágányzár a 2-es villamos köz-
lekedését nem érinti. A villamos-
pótló járatot az Újgyőri főtéren 
a 6-os autóbusz indulóhelyén, az 
Újgyőri piac megállóhelyen a vil-
lamosmegállóban, a DVTK Sta-
dion – Felső-Majláth között a 
villamosmegállóval párhuzamo-
san kialakított megállókban le-
het igénybe venni. Kivétel ez alól 

a Bulgárföld, Diósgyőr város-
központ, Alsó-Majláth megálló-
hely, ahol a villamospótló járat 
az 1-es autóbusz megállóhelyeit 
veszi igénybe, valamint a Bölcs 
utcai villamosmegálló, amely he-
lyett szintén az 1-es autóbusz Al-
só-Majáth megállóhelyét hasz-
nálja a villamospótló. Február 
16-án az első, teljes villamospá-
lyán végig közlekedő 1-es villa-
mos a Tiszai pályaudvarról 4:07-
kor, Felső-Majláthról 04:30-kor 
indul.

A Miskolci Felnőttképző Központ 
mind városi, mind regionális szin-
ten alapintézménynek számít a 
szakmai ismeretek elsajátításában. 
Igényesen kialakított gyakorlati 
helyet kínál a megyében működő 
szakképző iskolák számára, felsze-
relt műhelyekkel és laboratóriu-
mokkal segíti a gyakorlatorientált 
oktatást. 

Az OKJ-s szakképesítést adó prog-
ramok mellett kompetencia alapú és 
nyelvi programok megva-
lósításával is foglalkozik, 
de az államilag támoga-
tott munkaerő-piaci kép-
zési pályázatok is nagy 
hányadát adják tevé-
kenységüknek. 2015-ben 
számtalan hiányszak-
mában gondoskodtak 
utánpótlásról, képeztek 
többek között targoncavezetőket, eme-
lőgép-kezelőket, ívhegesztőket és fröcs-
csöntőket. – Nagy szükség van minden 
olyan képzőintézményre, amely a piac 
igényeit igyekszik kiszolgálni. Nekünk 
tavaly az egyik leginkább keresett szak-
mában, a hegesztés területén 5 tanfo-
lyam lebonyolításával sikerült 80 fő ál-
láskereső munkához jutását támogatni 
– mondta el a felnőttképző vezetője, 

Szalay Sándor. – A régió nagyvállala-
tai is egyre inkább együttműködő part-
nerként tekintenek ránk. Ennek kere-
tein belül valósult meg tavaly - a piaci 
elvárásokra reagálva - a Robert Bosch 
Power Tool Kft. igényeihez igazítva a 
gyártósori operátor képzésünk. Magá-
ról a folyamatról szólva Szalay Sándor 
hozzátette: a vállalatok igényei alapján 

szervezett képzési programok 
a munkaerő-igény bejelenté-
sével kezdődnek. A gyártó-
sori operátor képzés megva-

lósításának lehetőségét a 

B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Fog-
lalkozatási Főosztálya által kiírt pályá-
zaton nyerték el, a program az EU-s 
támogatásnak köszönhetően a mun-
káltató számára ingyenes volt. – A ki-
választástól a vizsga lebonyolításáig fo-
lyamatos a képző cég és a munkáltató 
közötti együttműködés és információ-
csere. Ennek köszönhetően csak olyan 
személyek kerülnek a képzési csoport-

ba, akikkel megvalósítható a hosszú 
távú együttműködés. A vállalat-specifi-
kus tudáselemek meghatározásáról kö-
zösen döntünk csakúgy, mint a gyakor-
lati képzés helyéről és szakoktatóiról. 
Az együttműködés a Robert Bosch Po-
wer Tool Kft.-vel is eredményes volt: a 
tizenegy fős csoportból kilencen végez-
ték el a tanfolyamot és közülük nyolcan 
már munkába álltak a megrendelőnél 
– tette hozzá a felnőttképző igazgatója.

– Együttműködő partnereink ki-
választásakor, a képzéseket illetően is 
arra törekszünk, hogy a piacon elér-
hető legmagasabb színvonalú képzést 
a legversenyképesebb áron kapjuk 
meg. Ennek elengedhetetlen feltétele 

a megfelelő szakmai háttér és tapasz-
talat a partner részéről – ezt már Fükő 
László, a Robert Bosch Power Tool 
Kft. gyárigazgatója mondta. – Együtt-
működésünk a Miskolci Felnőttképző 
Központtal nagy múltra tekint vissza 
és – többek között a folyamatos szak-
mai egyeztetéseknek köszönhetően 

– eredményes. A gyártósori operátor 
képzés eredményével elégedettek vol-
tunk, ez alapján további csoportok in-
dítását tervezzük, de tekintettel arra, 
hogy a vállalat munkaerő igénye je-
lentős, ezeket a csoportokat a jövőben 
nagyobb létszám jellemzi majd – tette 
hozzá a gyárigazgató.
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Az országban egyedülálló vizsgálóközpont 
nyílt a megyei kórházban, a betegek világ-
napján. Az új neuropathia centrumban gyer-
mekekkel és felnőttekkel is foglalkoznak.

A neuropathia elsősorban a cukorbetegség 
szövődményeként kialakuló tünetegyüttes. 
Van olyan típusa, 
amelyik többek 
között a szív- és 
érrendszeri funk-
ciókat károsítja, 
az ilyen betegek 
körében ötször 
magasabb a ha-
lálozási arány, 
mint a neuropat-
hia-mentes cu-
korbetegek kö-
zött. Egy másik 
típus velejárója a 
betegek természetes érzékelési képességének 
csökkenése vagy teljes megszűnése.

A szövődmény korai jelei a cukorbeteg 
gyermekek akár 20 százalékánál is megje-
lenhetnek, de szakszerű diagnosztizálásuk-
ra, kezelésükre eddig nem volt intézményes 
lehetőség az országban. Ez az első ilyen léte-
sítmény - mondta az avatást megelőző sajtó-

tájékoztatón Csiba Gábor, a kórház főigazga-
tó-főorvosa.

Az Országos Gyermek Neuropathia Cent-
rum mellett, felnőttek szűrésével foglalkozó, 
megyei neuropathia centrum is nyílt a kór-
házban. Az eszközbeszerzést csaknem há-
rom és félmillió forinttal támogatta a Wör-

wag Pharma Kft. 
– Az országban 
Miskolcon már 
a tizenharmadik 
ilyen centrum lét-
rehozásában segí-
tettünk – mondta 
Kádár Éva, a cég 
ügyvezető igaz-
gatója. – A háló-
zat első centruma 
1998-ban nyitotta 
meg kapuit, 2009-
től pedig meg-

duplázódott az ellátott betegek száma.
Valikovics Attila, a megyei kórház neurológi-

ai és stroke osztályának osztályvezető-főorvosa 
elmondta, hogy megyénkben nagyobb szám-
ban fordulnak elő idegkárosodott cukorbetegek, 
mint az ország egyéb területein. Borsodban több 
mint ötvenezer cukorbeteg van. Közülük mint-
egy tízezer szenved neuropáthiában.

Az MVK Zrt.-nél működő, három reprezen-
tatív szakszervezet csütörtökön bejelentette, 
hogy mivel a követeléseikről folytatott eddigi 
egyeztetések nem vezettek eredményre, febru-
ár 17-től, határozatlan időre sztrájkba lépnek. 
Az MVK szerint a szakszervezetek továbbra 
sem adtak érdemi tájékoztatást a sztrájk kö-
rülményeiről, megsértették a jogszabályban 
előírt együttműködési kötelezettségüket, ezért 
a közlekedési vállalat bírósághoz fordul. 

Mint ismeretes, Singlár Zsolt, az MVK Zrt. ve-
zérigazgatója hétfőn bejelentette: amennyiben a 
közlekedési vállalat tejesíteni tudja a 2016-ra vo-
natkozó terveit, valamennyi dolgozó egy havi bér-
nek megfelelő jutalomban részesül decemberben. 
Ez az egy havi bérnek megfelelő jutalom duplá-
ja a tavalyinak és az adott évre egy főre számolva 
8,3%-os jövedelem emelkedést jelent. A jutalom 
azonban csak kollektív alapon adható, mindezt a 
szakszervezeteknek is el kellene fogadniuk. 

Az MVK-nál működő szakszervezetek a 
jelek szerint nem fogadták el az ajánlatot, s 
csütörtökön bejelentették: mivel megítélé-
sük szerint a követeléseikről folytatott eddigi 
egyeztetések nem vezettek eredményre, febru-
ár 17-től, határozatlan időre sztrájkba lépnek. 
Singlár Zsolt közleményben reagált melyben 

jelezte: az MVK Zrt. kézhez vette a szakszer-
vezetek sztrájkra vonatkozó bejelentését. – A 
szakszervezetek azonban továbbra sem adtak 
érdemi tájékoztatást a munkabeszüntetésben 
érintett munkavállalói körről, létszámról és 
a sztrájk megkezdésének pontos időpontjáról 
sem. Ezáltal megsértették a jogszabályban elő-
írt együttműködési kötelezettségüket és jogel-
lenes módon akadályozzák a munkáltatót tör-
vényi kötelezettségei teljesítésében. Az MVK 
élve a törvényben biztosított jogaival, haladék-
talanul bírósághoz fordul a miskolci utasok ér-
dekeinek védelmében és kéri, hogy a bíróság a 
sztrájkjoggal való súlyos visszaélés miatt álla-
pítsa meg a 2016. február 17. napjára meghirde-
tett munkabeszüntetés jogellenességét – hang-
súlyozza közleményében a vezérigazgató. 

Bejelentették a sztrájkot a szakszervezetek Országos Neuropathia Centrum nyílt

A BOsCh-NAk is kéPezNek szAkeMBert

Fükő László:  
„Nagy múltra tekint vissza együttműködé-
sünk a Miskolci Felnőttképző Központtal”

A Felnőttképző Központ a Miskolc Holding Zrt. vállalataként mű-
ködik, ami tovább növeli a jelenleg álláskeresők munkához jutási esé-
lyét. A Miskolc Holding ugyanis kapcsolatban van a városban működő 
nagyobb vállalatokkal, klaszterekkel és szakmai szervezetekkel, rálátá-
sa van a közfoglalkoztatotti állományra, közvetlen információt kap az 
egyes cégek munkaerő-piaci igényeiről, fejlesztési szándékairól, így köz-
vetítő szerepe van a vállalati szféra és a képzőintézmény között.

éjszAkAi vágáNyzár FeBruár 15-éN

Az Mvk zrt. BírósághOz FOrdul



Izsó Lajos festőművésznek nyílt tárlata hét-
főn, a Vasgyári Közösségi Házban. 

A megnyitón elhangzott, annak idején, 
fénykorában az úgynevezett vasgyári kolónia 
Miskolcnak nem csak ipari, de egyik kultu-
rális központja is volt. Önképzőkörök, dalár-
dák, amatőr színészek, festők gazdagították a 
városrész kulturális életét. A vasgyári mun-
káskultúra fénykora már a múlté, de a Vas-
gyári Közösségi Ház ismét otthont ad méltán 
elismert művészeknek, valamint a művészet 
szeretete általi indíttatásból tevékenykedő 
időseknek, szépkorúaknak. 

Izsó Lajos, miskolci festőművész tájképei 
már több tárlaton szerepeltek itthon és az or-
szág több pontján is, de a Vasgyárban még 
nem. A miskolci Mandl Ernő Veterán Repülő 
Klub tagjaként, többször megfordul a Vasgyári 
Közösségi Házban. Így született az ötlet, hogy 
itt is bemutassunk egy tárlatot, munkáiból. - 
Kint a szabadban a természet után festek az év-
nek szinte minden szakában. Hegyek között és 
vízpartokon igyekszem megörökíteni a tájak 
csodálatos hangulatait. Mindig lenyűgöz a ter-
mészet változatossága, nyugalma a ma embe-
rének annyira hiányzó csend és béke – vallott 
munkásságáról Izsó Lajos.
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Múlt szombaton este véget ért az idei 
SZEM Fesztivál! A miskolci színművé-
szeti egyetemi szemle négy napja alatt 
számos izgalmas előadással ismerked-
hetett meg a fesztivál közönsége – na-
gyon is eltérő képzési rendszerek igen 
eltérő produkcióiról volt szó, ame-
lyek között látványközpontú, mozgás-
színházi, szö-
vegszínházi és 
színházelmé-
leti munkák is 
helyet kaptak. 
A kiállítások, 
szakmai be-
szélgetések és 
workshop mun-
kálatok mellett 
a SZEM során 
négy ország öt művészeti egyetemé-
ről érkezett összesen nyolc előadás – és 
francia, cseh, román és magyar fiata-
lok oszthatták meg tapasztalataikat és 
munkáikat egymással.

A 2016-os fesztivál záróelőadá-
sa a budapesti harmadévesek koráb-
bi vizsgaelőadása, a „Sárga vonal” 
volt. A mai korra reflektáló darab-
ban olyan témák merültek fel, mint 
a modern civilizáció túlszabályozott-

sága, a társadalmi béke és az egyéni 
szabadság közti ellentét, valamint a 
háborúk és szegénység elől menekü-
lő milliók problémái. A kisebb jelene-
tekből összeálló előadásban a hallga-
tók különböző alakokkal és színpadi 
megoldásokkal kísérleteztek, közben 
pedig keresték a mindannyiunk kö-
rül és mindannyiunkban húzódó sár-
ga vonalakat – a határokat, amelyeket 
olykor igenis érdemes átlépni.

A szombat 
esti utolsó szak-
mai beszélgeté-
sen Jászay Ta-
más kritikus 
korunk egyik 
legnagyobb ma-
gyar színház-
rende z őjé ve l , 

színházpedagógusával, Zsámbéki Gá-
borral beszélgetett. A „Sárga vonal” 
állt a beszélgetés középpontjában: mi-
ért ezt a darabot választotta a rendező, 
a diákok hogyan dolgoztak a próbafo-
lyamat során, valamint hogy milyen 
tanulságai lehetnek egy ennyire kor-
társ szöveg színpadra állításának. A 
beszélgetésen a hallgatók is részt vet-
tek, akik személyes tapasztalataikat 
megosztották a közönséggel.

Egy harmincéves, elavult gépet tudtak újra 
cserélni a napokban a megyei kórház gyer-
meksebészeti osztályán a Gyermekrák Ala-
pítvány támogatásának köszönhetően. A 
közel 25 millió forint értékű, világszínvo-
nalú technikát képviselő digitális röntgen 
képerősítőt az alapítvány elnöke, Balogh Ist-
ván adta át kedden az osztálynak.

A sajtótájékoztatóval egybekötött adományát-
adáson elhangzott, a gyermeksebészeti osztályon 
korábban használt gép képe már elmosódott, így 
veszélyeztette a 
műtétek sikerét. A 
kis betegek számá-
ra pedig az elavult 
készülékkel törté-
nő vizsgálat nagy 
sugárterhelést je-
lentett.

Nagy Gábor or-
vos-igazgató rá-
mutatott, az elmúlt 
években folyama-

tos volt a gyermeksebészeti műtő korszerűsíté-
se, felszereléseinek cseréje. – Egy ilyen nagy ér-
tékű eszközt a kórház saját büdzséjéből jelenleg 
nem tudott volna megvásárolni – hangsúlyozta. 

Balogh István elmondta, mintegy 245 mil-
lió forint értékben adományoztak már műsze-
reket a miskolci gyermekkórháznak. Kiemel-
te, egy olyan kórháznak nyújtottak segítséget, 
ahol a legtöbb beteg gyermeket gyógyítják Ma-
gyarországon. 

Barkai László intézetvezető tájékoztatása sze-
rint 11-12 ezer fekvőbeteget és közel 200 ezer já-

róbeteget látnak el 
egy évben. Sokan 
közülük daganatos 
betegek, akiknek 
sebészeti ellátásra 
van szükségük. A 
miskolci Gyerme-
kegészségügyi Köz-
pont rendelkezik az 
ország legnagyobb 
gyermeksebészeti 
osztályával.

5
Izgalmas előadások  
a SZEM  
fesztIválon 

II. János Pál pápa 1982-ben kezdeményez-
te, hogy február 11-e, a Lourdes-i jelenés napja 
legyen a betegek nemzetközi világnapja. Mis-
kolcon, a megyei kórházban idén is közös há-
laadásra hívták az orvosokat, ápolókat, és az itt 
gyógyultakat az emléknapon. A kórház kápol-
nájában közösen imádkoztak a betegek gyó-
gyulásáért a történelmi egyházak képviselőivel. 

Vasárnap, 14-én 16 órától mocorgós 
szentmise lesz a minorita rendház emeleti 
hittantermében a kisgyermekes családok-

nak. Február 16-
án, kedden, 16.30 
órakor a KÉSZ és 
a megyei könyv-
tár szervezésében 
„Gondolkodjunk  
versek segítségé-
vel!” címmel Gás-
pár Csaba László 
filozófus tart fog-
lalkozást a megyei 
könyvtárban. Feb-
ruár 16–19-én, 10–
12 óra között lesz a 

beiratkozás a KÉSZ és a megyei könyvtár 
szervezésében induló felnőttoktatás – idő-
soktatás egészségtan és társadalomismeret 
óráira. A minorita templomban háromna-
pos nagyböjti lelkigyakorlatot tart 19–20–
21-én a 18 órai szentmisék keretében Lip-
csák János atya, a mindszenti templom 
plébániai kormányzója. Jövő szombaton, 
20-án ismét lesz a Diósgyőri vár Szent Hed-
vig kápolnájában szentmise 14 órai kezdet-
tel, amit Skublics Máté atya mutat be.

Több mint húszmilliós adomány 
a gyermeksebészeti osztálynak

természetképek a vasgyárban

egyházI hírek, események

Életének 68. évében, hosszan 
tartó, súlyos betegség után elhunyt 
Koleszár Lajos, volt országgyűlési 
képviselő, a miskolci Semmelweis 
Kórház egykori igazgató-főorvosa, 
szakmai igazgatója.

1948. november 4-én született 
Miskolcon. Az általános iskolát 
Hejőcsabán, a középiskolát Mis-
kolcon végezte, 1967-ben érett-
ségizett a Földes Ferenc Gimná-
ziumban. 1968-tól a debreceni 
Orvostudományi Egyetem Álta-
lános Orvosi Karának hallgatója, 
1973-ban szerzett orvosi diplomát.

1973-tól a Miskolci Városi Tanács Semmelweis Ignác Kórháza I. sz. bel-
gyógyászatán dolgozott, 1978-tól már belgyógyász szakorvosként. Ezt köve-
tően adjunktusi, majd részlegvezető főorvosi beosztásban végezte munkáját. 
1995 és 2008 között az intézmény igazgató-főorvosaként, majd a Miskolci 
Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház lét-
rejöttével szakmai igazgatóként tevékenykedett. Intézményvezetése alatt 
készült el és kezdte meg működését például az új, világszínvonalú Térségi 
Diagnosztikai Szűrőcentrum. Egészen nyugdíjba vonulásáig dolgozott a 
miskolci kórházban.

Az 1994. évi országgyűlési választásokon a megye 2. számú, Miskolc 
központú választókerületében szerzett mandátumot, négy évvel később 
az MSZP megyei területi listájáról jutott be a Parlamentbe. 2006 és 2010 
között a megyei közgyűlés tagja, az egészségügyi bizottság elnöke volt.  

Sok más közéleti szerepe mellett, tagja volt az első miskolci Lions 
Klubnak, öt alapítvány kuratóriumának – két alapítványnál kuratóri-
umi elnökként tevékenykedett. Tiszteletbeli tagja volt a Magyar Ápolási 
Egyesületnek, korábban megyei elnöke a Magyar Triatlon Szövetségnek, 
elnöke a Megyei Vitorlás Szövetségnek. Tagja volt a Justitia Vitorlás 
Sportegyesületnek és a Bánkút Síklubnak is. Búcsúztatás utáni utolsó 
útjára – kérésének megfelelően – szűk családi körben kísérik el.

Elhunyt Koleszár Lajos
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Első alkalommal nyerték el megyénk-
ben „Az év gasztronómusa” kitüntető 
címet. Az elismerést Vantal Gábor, a 
miskolctapolcai Kis Anna Halászkert 
tulajdonosa vehette át.

2009. szeptemberében döntött 
a Schnitta Sámuel Magyar Ét-
termi Kultúráért Egyesület egy 
országos emlékverseny meg-
rendezéséről. Ennek a szerve-
zését és lebonyolítását Vantal 
Gábor vállalta magára. Azóta 
Miskolc már két alkalommal adott 
otthont az országos döntőnek.

– Ezen tevékenységemet ismerte el a Magyar 
Nemzeti Gasztronómiai Szövetség és a Schnitta 
Sámuel Egyesület javaslatára a Magyar Turizmus 
Zrt. – nyilatkozta a miskolctapolcai étterem tulaj-
donosa.

A turisztikai szakma évadnyitó fogadását és 
díjátadó gáláját immár 24 éve minden évben feb-

ruár 1-jén szervezi meg a Magyar Turizmus Kft. 
Ez a rendezvény évről évre a turisztikai szak-
ma egyik legrangosabb eseménye. A budapesti 

Kongresszusi Központban megtartott fogadás 
– amelyen mintegy 1200 idegenforgalmi 
szakember vett részt – elsősorban nem 
társasági összejövetel, sokkal inkább 

komoly, lobby-tevékenység-
re és kapcsolatépítésre irá-
nyuló szakmai esemény. A 
díjátadón 20 turisztikai szak-
ember és szakmai szervezet 
vehetett át kitüntetéseket. Szű-
kebb pátriánkból Vantal Gábor, 
a miskolctapolcai Kis Anna Ha-

lászkert tulajdonosa az ország szakmai szerveze-
teinek ajánlásával „Az év gasztronómusa” kitün-
tető címet kapta. A díjátadó gálán és évadnyitó 
fogadáson a kormányzat részéről Lepsényi István 
gazdaságfejlesztésért és -szabályozásért felelős ál-
lamtitkár, valamint Ruszinkó Ádám turizmusért 
felelős helyettes államtitkár is jelen volt.

Vantal Gábor kapta „Az év  
gasztronómusa” kitüntető címet

Diplomaátadó ünnepsége-
ket tartottak február 4-én és 
5-én, a Miskolci Egyetemen. 
Az intézmény díszaulájában 
először a Műszaki Földtu-
dományi Kar, a Műszaki 
Anyagtudományi Kar va-
lamint a Gépészmérnöki és 
Informatikai Kar végzősei 
vehették át diplomájukat. 

A három műsza-
ki karon összesen 
csaknem 270 hall-
gató kapta meg ok-
levelét. Másnap az 
Állam- és Jogtudo-
mányi Kar, a Bölcsé-
szettudományi Kar, 
a Gazdaságtudomá-
nyi Kar és az Egész-
ségügyi Kar végzős 
hallgatói vették át 
diplomájukat, össze-
sen több mint kétszá-
zan. Mindkét napon 
Ph.D okleveleket, habilitációs 
okleveleket, címzetes egyete-
mi tanári és docensi címeket, 
valamint a Hallgatói Önkor-
mányzat által odaítélt Kiváló 
Oktató- és Becsületdiplomá-
kat is átadtak.

Torma András rektor kö-
szöntőjében hangsúlyozta: 

a diplomaátadó nemcsak a 
végzősök életének eddigi ta-
lán legjelentősebb eseménye, 
hanem ünnep az egyetem 
számára is. Bizonyítéka an-
nak, hogy az elmúlt években 
az egyetem oktatói sikeres 
munkát végeztek. Ki mint 
vet, úgy arat – idézte a rektor 

a közmondást. El-
mondta, ez a körfor-
gás igaz az élet min-
den területére, így az 
egyetem és a hallga-
tók életére is. Most 
jött el az aratás, 
azaz a diploma át-
vételének ideje. – Az 
egyetem erőfeszíté-
sei arra irányulnak, 
hogy a diplomás fi-
atalok itt marad-

janak a térségben, lehetőség 
szerint az észak-magyaror-
szági régióban, mert itt is a 
munkahelyek sokasága várja 
végzett hallgatóinkat. A du-
ális képzés hozzájárul ahhoz, 
hogy a fiatalok megismerjék 
a régió munkáltatóit – emelte 
ki a rektor. 

„Most jött el az aratás, azaz  
a diploma átvételének ideje”

február 10–16.

KERESSE AZ AKCIÓS TERMÉKEINKET 
VALAMENNYI COOP ÜZLETÜNKBEN!

Nescafé 3:1 classic 10x17,5 g, egységár: 2566 Ft/kg 449 Ft
Hazai vaj natúr, 60%, 100 g, egységár: 1750 Ft/kg 175 Ft

Kuponnal olcsóbb 2 db vásárlásánál– COOP ABC, COOP Szuper áruházainkban:
Vegeta ételízesítő 75 g+20% ajándék, egységár: 1878 Ft/kg helyett 1606 Ft/kg, 169 Ft helyett    144 Ft/db
KERESSE HÉTFőTőL SZOMBATIg COOP áRuHáZAINKAT ÉS VáSáROLjON!

Eh. sertés  
csontos karaj                

1 kg

949 Ft/kg

Eh. sertéslapocka                
1 kg

829 Ft/kg

Valentin napra ajánljuk:
I Love Milka  

desszert                  
epres, 120 g ,   

egységár: 4992 Ft/kg

599 Ft

Hétvégi akció február 11–13-ig tőkehúst árusító üzletekben:

KErEssE Az újsáGárusoKnál  
A százéVEs MúltrA  

VIsszAtEKIntő  
MIsKolcI KAlEnDárIuMot

a Lapker Zrt. pavilonjaiban, 599 Ft-os áron.
A nyereményjáték fődíja  

egy kétszemélyes, kétéjszakás üdülés
a gyulai Hőforrás Hotel és Üdülőpark jóvoltából.
A kiadvány még kapható az alábbi Lapker Zrt. árusítóhelyeken: Ady Endre út 16.,  

Bajcsy Zs. út 2., Búza tér 20/b, Kandó tér, József A. út 87., Pesti u. 9., Szent György u. 23., 
Szentpéteri kapu 103., Széchenyi út 111., Tiszai pu. 12., Tiszai pu. csarnok



Lövész, felderítő, katonai ren-
dész, gépkocsivezető. Egyebek 

mellett ilyen állásokat kínál a 
Magyar Honvédség. Nemrégiben 

Miskolcon és Harsányban tartottak 
toborzókat, a rendezvényeken a szer-
ződéses illetve a tartalékos katonai 
szolgálatvállalás feltételeiről tájékoz-
tatták az érdeklődőket. A különféle 
beosztásokra április 16-ig lehet jelent-
kezni. 

Mint elhangzott, a Magyar Hon-
védség, kiszámítható életpályát, biztos 
megélhetést kínál azoknak, akik a ka-
tonai pályát választják és alkalmasnak 
bizonyulnak. Ők a kiképzés során meg-
ismerkednek a kézifegyverekkel, harci 
járművekkel, a honvédség különböző 

harci és technikai eszközeivel. Ehhez 
nyilván szükséges, hogy a jelentkezők 
egészségügyi, pszichés állapota, fizikai 
felkészültsége megfelelő legyen.

– Olyan 18. életévet betöltött, büntet-
len előéletű állampolgárokat keresünk, 

akik alkalmasak és képesek arra, hogy 
a Magyar Honvédségben szolgálatot 
teljesítsenek. A pályázók alkalmassági 
vizsgálaton vesznek részt Kecskeméten, 
az Alkalmasság Vizsgáló Intézetben. 
Egészségügyi és pszichológai szempont-
ból is megvizsgálják őket, emellett fizi-
kai felméréseken is részt kell venniük 
– nyilatkozta Szombati Emese őrnagy, 
a Magyar Honvédség Kelet-Magyaror-
szági Hadkiegészítő Parancsnokság 1. 
Toborzó és Érdekvédelmi Irodájának 
vezetője. Az érdeklődők Miskolcon is 
teljesen megtöltötték a termet, itt 115, 
Nyékládházán 101, Harsányban 73 fő 
vett részt a toborzón. Ebből 34-en re-
gisztráltatták magukat, tehát ők ko-
molyan részt kívánnak venni az ország 
fegyveres védelmében. 

Két újabb vaddisznót lőtt ki a 
napokban Pecze István az egye-
tem környékén. Mint ismeretes, a 
vadászt a miskolci önkormányzat 
bízta meg, a belterületen is elszapo-
rodott állomány gyérítésével.

Az elmúlt időszakban több bejelen-
tés érkezett arról, hogy vaddisznókat 
láttak lakott területen, a lakosság biz-
tonsága érdekében az önkormány-
zat kilövési engedélyt kért és kapott a 
rendőrségtől.

Pecze István január 23-án lőtte ki 
az első vaddisznót, február 7-én pe-
dig újabb két állat került puskavég-
re, az egyik egymázsás, a másik kö-
zel 160 kilós volt. – Megfigyeltem a 
nyomaikat, így bukkantam rájuk, 
végül magaslesről vettem célba őket 
– mondta el a vadász. Legalább há-
rom konda garázdálkodik ezen a 
terülten, köztük vannak olyan cso-
portok is, amelyekben 6-8 egyed 
van. A vaddisznók nagyon intelli-
gens állatok. Egy-egy lövés után 4-5 
napig nem láthatóak, elkerülik a he-
lyet – tette hozzá.  Mint megtudtuk, 
a kilőtt vaddisznók a vadászterület 
tulajdonosát illetik, amely ebben az 
esetben ez az Északerdő Zrt. Az ál-

latok egy miskolci vadfeldolgozóba 
kerülnek, amely kilónkénti áron fi-
zeti ki az értéküket a tulajdonosnak. 
Egyébként nem csak az Egyetemvá-
ros környékén vannak Miskolcon 
vaddisznók, a Vargahegy, a Ruzsin 
környéke és – többek között – a Má-
ria utca is azok közé a területek közé 
tartozik Miskolcon, ahol mostaná-
ban több kondát is megfigyeltek.
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A Miskolctapolcai Barlangfürdő idén feb-
ruárban, az éves karbantartási munkák 
idején ismét megmutatja az érdeklődők-
nek, milyen élményeket kínál száraz lábbal, 
a színfalak mögé is bepillantva bejárni az 
Európában egyedülálló, természet alkotta 
komplexumot.

Február 6-án és 13-án tartották, tartják a bar-
langfürdő népszerű bakancsos bejárását. – A lá-
togatók ezen a rendhagyó túrán megnézhetik a 

fürdő termálvizét adó kutat, a kazánok, csövek 
rejtett világát. Képet kaphatnak a fürdő üzemel-
tetéséről, emellett a nagyközönség elől elzárt, 
még befejezetlen barlangi járatok is bemutatás-
ra kerülnek – mondta el Lantos Zsuzsa, a Mis-
kolctapolcai Barlangfürdő vezetője. Kiemelte, 
a tavalyi túrán a legnagyobb közönségsikert a 
4000 éves termálvízforrás, a hegy gyomrában 
található, egyelőre használaton kívüli Hideg és 
Névtelen barlangjárat, valamint a rejtett barlan-
gi tó aratta. 

Két újabb vaddisznót 
lőttek ki az egyetemnél

Toboroz a Magyar HonvédSég

„Csak az jöjjön katonának, aki ilyet szeret”

Többször riasztották tavaly a tűzoltókat kül-
területi tűzhöz mint egy évvel korábban, de 
magas volt a kéménytüzek száma is, csakúgy, 
mint a szénmonoxid-mérgezések előfordulá-
si aránya – hangzott el nemrégiben a megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság évértékelő, 
feladatszabó tiszti értekezletén.

– Az időjárási szélsőségek a korábbi évek-
nél jóval kisebb mértékben, de 2015-ben is 
jelen voltak a megyében – ismertette évér-
tékelőjében Lipták Attila dandártábor-
nok, a megyei katasztrófavédelmi igazga-
tóság vezetője. Tűz miatt tavaly közel 400 
esettel többször, összességében 2839 al-
kalommal riasztották a tűzoltókat. A leg-
szembetűnőbb az erdő- és vegetációtüzek 
számának növekedése volt. Magas ugyanakkor 
a kéménytüzek száma is és még mindig jelentős 
a szénmonoxid-mérgezések előfordulása.

A megelőzés mellett a megyei igazgatóság 
2015-ben is kiemelt hangsúlyt fektetett a lakos-
ság tájékoztatására, valamint a korábban még 
fehér foltként kezelt területek tűzvédelmére. 
Novemberben megkezdte működését a Mező-
csáti Katasztrófavédelmi Őrs is, az ötödik a me-
gyében. 

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigaz-
gatóság humán szolgálatvezetője, Bittmann 
Tibor tűzoltó dandártábornok méltatta a me-

gyei igazgatóság tavalyi tevékenységét. Mint 
mondta, jól összeállt a vezetés, a parancsnoki 
állomány, a vezetői és végrehajtói csapat sikere-
sen oldotta meg a feladatokat. – Az ország szá-
mít ránk. Legfontosabb dolgunk a katasztrófák 
megelőzése, de ha bekövetkezik a baj, akkor ott 
leszünk mindent megteszünk a lakosság életé-
nek és anyagi javainak védelme érdekében! – 
zárta szavait a dandártábornok.

„Az ország számít ránk!”
Megújult nemrégiben a miskolci mentőállo-
más. Az Országos Mentőszolgálat – EU-tá-
mogatásnak köszönhetően - több mint 11 
milliárd forintból huszonkét új mentőállo-
mást épített, további hatvanat pedig korsze-
rűsített.

Ezek közé tartozik Miskolc, városunkba új 
mentőautók is jutottak. Breitenbach Géza, az 
Országos Mentőszolgálat észak-magyarországi 
regionális igazgatója elmondta, fontos cél volt 
a felújításkor, hogy a mentőautók hívás esetén 
könnyen ki tudjanak vonulni. – Minden garázs-

ra automata kapu került, elég egy gombnyomás 
és már nyílnak is. Régen nagy, nehézkes vasajtó-
kat kellett kinyitni és bezárni – tette hozzá. Az 
új épületrészben szociális blokkot is kialakítot-
tak, és korszerűbb lett a mentőállomás műsza-
ki része. Az épületre 90 millió forintot költöttek. 
Az informatikai rendszert is fejlesztették, meg-
könnyítve ezzel az irányító csoport munkáját.  
– Országosan kétszáz új mentőautó beszerzése 
is megtörtént, illetve a program keretein belül 
vásároltunk egy mentőorvosi kocsit – ismertette 
Breitenbach Géza. Az új autó február második 
felétől járja majd a miskolci és megyei utakat.

Új auTóK iS érKezTeK
korszerűbb lett a miskolci mentőállomás 

Exkluzív barlangtúra miskolctapolcai Barlangfürdőben



Dédapja naplójegyzetei alapján tartott várostörténeti előadást a napokban 
a miskolci születésű Pfliegler György tanszékvezető egyetemi docens, a Sze-
mere-szalon rendezvényén, a Herman Ottó Múzeum papszeri épületében. 

Vámosi Katalin, az intéz-
mény művészettörténésze 
elmondta, a tizenkilence-
dik századot érintő témák-
ban kérnek fel szakembe-
reket előadóknak. Pfliegler 
J. Ferenc a Miskolci Keres-
kedelmi és Iparkamara ala-
pítója volt. „Életem” című 
könyve sokat segített a kiál-
lítás berendezésében.

Pfliegler J. Ferenc dédunoká-
ja Pfliegler György, a Debreceni 
Egyetem tanszékvezető egyetemi 
docense Svédországból érkezett a 
Szemere-szalon programjára. Előa-
dását hosszú kutatómunka előzte 
meg, dédapja hagyatékában. A je-
lenlévők egyebek mellett ismere-
teket szerezhettek régi, talán már 
nem is létező miskolci épületekről, 
párhuzamot vonhattak a 19. száza-
di színház és az 1945. utáni teátrum 
színészei között, s anekdotákat is 
hallhattak jellegzetes miskolci em-
berekről, családokról.

Múlt és jelen Miskolci Napló8

...és Most

Akkor...
Az elmúlt évben 11 újabb helyi ér-
ték került be a Miskolci Települési 
Értéktárba, amely így már össze-
sen 38 elemmel rendelkezik. Eze-
ket cikksorozatban mutatjuk be. 

A Szeleta-barlang a ma-
gyarországi ősemberkutatás 
egyik legfontosabb lelőhe-
lye, mely régészeti védelem 
alatt áll és fokozottan védett 
természeti érték a Bükkben. 
Lillafüredtől északkeletre, a 
Szinva völgye fölött 96 mé-
ter, a tengerszint fölött 349 
méter magasságban, a tri-
ász időszakban kialakult 
meredek sziklafalban nyí-
lik. A bejáraton át előcsarnok vezet a 
40 méter hosszú szélesebb folyosóba 
és az innen kiágazó 30 méteres, kes-
keny mellékágba. A mellékágakból ki-
sebb-nagyobb fülkék nyílnak. A bar-
lang számos veszélyeztetett állatfajnak 
nyújt állandó és időszakos lakhelyet. A 
nagy szádájú forrásbarlangot egy haj-
dan bőséges karsztforrás oldó hatása 
hozta létre. 1906-ban itt végezték az 
első eredményes, őskori eszközt feltáró 
barlangi ásatást. 

A barlang előcsarnokában állatok 
csontjaira és egy tűzhely nyomára is 
rábukkantak, a későbbi rétegekből pe-
dig cserépedény töredékek, csiszolt pa-
leolit kőeszközök kerültek elő. A bar-
langhoz fűződnek a jégkor végén több 
tízezer éven át itt élők babérlevél alakú 
lándzsahegyei és más eszközei, melyek 
a Szeleta-kultúra néven ismertek.

A feltárást Kadic Ottokár végez-
te, 1907 és 1913 között Herman Ottó 
kezdeményezésére. Elsőként a Szin-
va-völgy akkor ismert barlangjait 
járta be. Ezek közül a Kecske-lyuk, 
a Büdös-pest és a Szeleta-barlang 
tűnt ígéretesnek, ahol megtalálta a 
valaha itt élők nyomait. A barlang 
előcsarnokában a kutatóárok pleisz-
tocén rétegeiben rengeteg barlangi 
medve csontra és tűzhely nyomára 
bukkantak. A csontokon található 
törés- és kopásnyomokat emberkéz-
től valónak tulajdonították. Ez végül 
hamisnak bizonyult, a faszénnyo-
mok azonban egyértelművé tették az 
ősember szeletai jelenlétét.

A Magyar Királyi Földtani Inté-
zet Kadić kérésére elrendelte az ása-
tás folytatását. A munka során a bar-
langban, a pleisztocén rétegekből 

végre előkerültek a keresett 
paleolit kőeszközök, össze-
sen 40 darab.

Az ásatások során feltárt 
rétegek közül alulról a má-
sodikban került elő a legré-
gebbi régészeti anyag, a bá-

bonyi és a taubachi kultúra eszközei. A 
harmadik rétegből a szeleta-, a janko-
vich és a két moustéri kultúra marad-
ványai. A mellékág és az előcsarnok 
találkozásában az Istállóskői- barlang-
ból megismert aurignaci kultúra le-
letanyaga került elő. A hatodik réteg-
ből hideg környezetre utaló, gerinces 
maradványok váltak ismertté. A ré-
teg felső részének a korhatározása 22 
000 év körüli értéket mutatott, jelezve, 
hogy az utolsó eljegesedés hidegcsúcs-
hoz közeli időszakában is lakott volt 
a barlang. A következő időszak a ho-
locén, melynek idősebb tagja a neolit, 
vagy más néven újkőkori réteg. Ebből 
csiszolt kőbalták, kőpengék, agancs-
eszközök, csontárak, kerámiák és ob-
szidián magkő kerültek elő. A holocén 
fiatalabb leletanyaga a kyjatice kultú-
rába tartozott.               soMorjAi LeheL

A miskolci turisztikai szerve-
zet 2016-ban különleges akcióra 
buzdítja a Miskolcra látogatókat: 
saját településükről magukkal 
hozott képeslapokon oszthat-
ják meg élményeiket a városban 
eltöltött napokról, ha azokat 
leadják a Tourinform irodában 
vagy az Infopontokon. Cserébe 
ajándékba kapnak egy általuk vá-
lasztott miskolci képeslapot.  

Az egyéni élményekkel teli ké-
peslapokat a Kocsonya Farsang 
ideje alatt kezdték el gyűjteni. A 
tervek szerint júniusban ezekből 
különleges képeslapfalat állítanak 
össze, de a képeslapok gyűjtése 
egész évben zajlik. Szeretnék, ha 
az év során minél többen kedvet 
kapnának arra, hogy megosszák 

másokkal, mi volt a legkedvesebb 
programjuk, éttermük, szállásuk 
Miskolcon, mi tetszett itt nekik a 
legjobban. 

– A képeslapfal év végére te-
lepüléseket és élményeket egya-
ránt összeköt majd. Települése-
ket, hiszen a vendégek maguk is 
bemutathatják a saját lakhelyü-
ket a hozott képeslapon, s élmé-
nyeket, mivel minden képeslap a 
Miskolcon töltött szép napokról 
fog szólni – ezáltal reményeink 
szerint Magyarország legnagyobb 
„offline turisztikai social média 
csatornája” születhet meg Miskol-
con, amely - az online társaikkal 
ellentétben - évtizedekre, évszáza-
dokra megőrzi majd a miskolci él-
ményeket - nyilatkozta Nagy Júlia 
TDM menedzser.

Miskolc értékei 6.
A szeLetA-bArLANg

Óriási képesLApfAL 
készüL MiskoLcoN 

A miskolci zsidó hitközség által fenntartott Erzsébet iskola a Kandia 
utcán épült, 1900-ban adták át. Ma az adóhivatal működik az épületben. 
A fővárosi mellett kétségtelenül a miskolci hitközség ismerte fel legin-
kább az iskolák létesítésének kulturális jelentőségét. Már 1784-ben meg-
nyílt a zsidó nemzeti iskola - II. József rendelete következtében - melyet 
Kazinczy Ferenc, mint tanfelügyelő többször meglátogatott és hivatalos 
jelentéseiben megdicsért. Ez az intézmény csak rövid ideig működött, s 
1846-ban megnyitották a hitközség új iskoláját. Ez csaknem hat évtize-
den át működött, de a miskolci zsidó hitközség rohamos fejlődése követ-
keztében egyre szűkebbnek bizonyult. Ezért új iskola építését határozták 
el, ezt 1900. szeptemberében nyitották meg ünnepélyes keretek között. 
Az Erzsébet elemi iskola kétemeletes, modern palotája akkor az egyik 
legszebb középülete volt a városnak, felekezeti iskolaként pedig párját 
ritkította az egész országban. Hat-hat osztályú fiú- és leányiskolából állt, 
mintegy 1000 növendékkel.                                          fotÓ: Mocsári LászLÓ

A mindszenti templom épületében 
utoljára negyven éve volt felújítás, 
akkor is csak a freskókat és a díszíté-
seket restaurálták. Azóta vizesedni 
kezdtek a falak, elavultak az elektro-
mos vezetékek, elkopott a padlózat 
és elkoszolódtak a freskók is. 

A csaknem kétszázmillió forin-
tos belső rekonstrukció tavaly nyá-
ron kezdődött és a tervek szerint 2017. 
június végére készül el. A templomot 
saját forrásból és az egri érsekség tá-
mogatásával újítják fel, de továbbra is 
várják a hívek adományait. Győri La-
jos restaurátor művész tájékoztatá-
sa szerint, jelenleg a szentélyfreskók 
tisztításánál tartanak. A tervek szerint 
február végén, március elején végez-
nek itt, s haladnak tovább a hajó követ-
kező szakaszával, majd a karzat fölé. 

Megszüntették a falak vizesedését, fel-
szedték a kopott padlót, kiépítették a 
csapadékvíz-elvezető rendszert, kicse-
rélik a villamos vezetékeket.

A miséket a munkálatok ideje alatt 
is megtartják a templomban, bár a hí-
vek sok esetben nem ülhetnek a meg-

szokott helyükre, mivel a padok egy 
része le van takarva. Lipcsák János, 
a mindszenti plébánia plébániai kor-
mányzója elmondta, az építőmesteri 
munkáknak nagyjából az első üteme 
készült el, jelenleg negyvenmillió fo-
rintnyi költségnél tartanak.

személyes élmények a tizenkilencedik századból

egy MiskoLci dédApA NApLÓjA 

felújítják a mindszenti templomot



Maratoni röplabdatorna
24 órás röplabdatornát rendeztek nemrégiben Miskolcon, a sportág, a 
sportolás népszerűsítése, az iskolák diákjai közötti kapcsolatteremtés cél-
jával. A Miskolc Városi Diákönkormányzat szerevezésében, a Berzeviczy 
Szakközépiskolában rendezett különleges sporteseményen 24 csapat vett 
részt. Az esemény vendége a székesfehérvári diáktanács küldöttsége volt. 

* * *
Női röplabda: fölényes MTK-siker

Az MTK három sima játszmában győzött a továbbra is nyeretlen Mis-
kolc otthonában a női röplabda NB I múlt szombati játéknapján. (Ered-
mény: Albrecht MVSC MVSI - MTK-Budapest 0-3 (-10, -11, -13))

HíreK, eredMéNyeK

2016. február 13. | 6. hét | XIII. évfolyam 6. szám
Miskolci Napló – A város lapja Sport

Győzelemmel hangolt utolsó felkészülési mérkőzésén a DVTK a bajnoki rajtra a szatmárnémeti Olimpia ellen. 
A diósgyőri gólokat Elek Ákos és Bacsa Patrik szerezte. 

Jövő szombaton, Felcsúton már 
bajnoki pontokért megy a küzde-
lem. - Az első félidőben kifejezetten 
jól játszott a csapat. Szervezetten vé-
dekeztünk és a támadóharmadban 
is tudtunk váratlan megoldásokat 

produkálni, szereztünk két gólt, ami 
bizakodásra ad okot. A második fé-
lidőben kiegyenlítettebbé vált a mér-
kőzés, egy elkerülhető gólt is kap-
tunk. Nincs még minden a helyén, de 
van egy hetünk, hogy finomítsunk a 

dolgon. Nem vagyok elégedetlen je-
len pillanatban – mondta el a mér-
kőzést követő értékelésében a dvtk.
eu-nak Egervári Sándor vezetőedző. 
(Felkészülési mérkőzés: Diósgyőri 
VTK - Olimpia Satu Mare 2-1 (2-0)).

Bajnoki rangadót 
nyert kedden késő 
délután az Aluin-
vent DVTK a Győr 
ellen. Alyssia Brewer 
16, Tina Jovanović 
15 pontot szerzett és 
bemutatkozott Rone-
eka Hodges is. Ezzel 
a DVTK továbbra is 
harcban áll az alap-
szakasz második he-
lyéért. (Női kosárlabda NB I. A-csoport 15. forduló: Aluinvent DVTK Miskolc - CMB 
Cargo UNI Győr 60-49).

A bajnokság első körében 75-67-re az Aluinvent DVTK nyert Győrben, ez volt a zöld-fehér 
csapat első veresége a bajnokságban. A múlt héten érkezett egy új játékos is, Roneeka Hod-
ges 15-ös mezben várta, hogy bemutatkozhasson a közönségnek. A diósgyőri lányok mene-
telnek az Európa Kupában, a csütörtöki, müncheni sorsoláson elődöntőbeli ellenfelük sze-
mélye is kiderült. Az Aluinvent DVTK a francia Basket Landes ellen játszik a női kosárlabda 
Európa Kupa legjobb négy csapata közé jutásért. A negyeddöntő első mérkőzését március 
8-án játsszák, a visszavágót pedig március 11-én.

eredményesen  hangolt  
a bajnoki rajtra  a dVTK
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Fontos párharcot nyert meg szombaton 
az MVLC-Pannergy. A miskolci pólósok a 
Szentes ellen, az utolsó másodpercekben 
szerezték meg a győztes gólt, így matema-
tikailag megmaradt az esélyük a felsőház-
ba jutásra. 

Az első negyedben végig a Miskolcnál volt 
az előny, a vendégektől csak egyenlítésre fu-

totta. A második nyolc percben előbb egyen-
lített majd átvette a vezetést a Szentes, így a 
nagyszünetben 5-6 volt az állás. A fordulás 
után is fej-fej mellett haladt a két csapat, majd 
fél perccel a találkozó vége előtt időt kért a 
Szentes. A támadást azonban nem sikerült 
góllal befejezniük a vendégeknek, Petkovics-
nak viszont sikerült betalálnia Lazics hálójá-
ba, kialakítva a 14-13-as végeredményt.

FoNTos siKer a MedeNcébeN

A Ferencváros otthonában, Budapesten is 
győzni tudott múlt héten a MOL Ligában a 
DVTK Jegesmedvék jégkorong-csapata. A si-
kerrel immáron biztossá vált, hogy a piros-fe-
hérek megnyerték az alapszakaszt! (Eredmény: 
Ferencváros-ESMTK - DVTK Jegesmedvék 

3-7) - Ezzel a három ponttal sikerült megszerez-
nünk az alapszakasz győzelmet és a pályaelőnyt 
az elődöntőben. Büszke vagyok a játékosaimra, 
nem volt könnyű dolgunk, de végig uraltuk a já-
tékot és elértük a célt, amiért ide jöttünk: a győ-
zelmet - értékelt Jason Morgan vezetőedző. 

alapszaKasz győzelMeT érT  
a FereNcVáros elleNi, idegeNbeli siKer!

bajNoKi raNgadóT NyerT 
az aluiNVeNT dVTK

Ismét az extrém sportoké volt múlt szombaton a főszerep a Factory Sport Arénában. Ez-
úttal a görkorisok találkoztak, hogy összemérjék tudásukat a felújított pályán.

Az idei első Országos Görko-
ri Verseny több mint húsz indu-
lóval vette kezdetét. Az egykori 
vasgyár területén lévő extrém 
sportközpontba minden évben 
visszajárnak a sportág sze-
relmesei, hogy összemérjék 
ügyességüket. Idén sem 
volt ez másképp. – Ez 
nem csak egy ver-
seny, hanem egy 
görkori-találkozó 
is egyben, amit min-
den évben megrendezünk. 
Jó volt látni, hogy ezúttal sem 
csak Magyarországról, ha-
nem Szlovákiából is érkeztek 
versenyzők és érdeklődők 
– mondta el Egri Zsuzsa,  
a Factory Aréna vezetője.

A 27 induló, amatőr és profi 
kategóriában versenyez-

hetett, végül mind-
két kategóriában 

itthon maradt 
az első hely. 

E r e d -
m é n y e k : 
Amatőr: 1. 

Haluska Mi-
lán (Miskolc). 2. 

Rácz Gergő (Buda-
pest), 3. Konczvald Ke-

vin (Miskolc). Profi: 1. 
Csüllög Ferenc - SoulS-
kate, Razors (Miskolc), 2. 
Szilágyi Krisztián - SoulS-
kate, Xsjado (Dunaújvá-
ros), 3. Osváth Ádám (Szé-
kesfehérvár).

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

TapéTák széles válaszTékban kaphaTók!

Helyiség címe: Elhelyezkedés Alapterület  
m2

Tevékenységi 
kör

Minimálisan  
pályázható bérleti díj  

Ft/hó + Áfa (27%)
Megjegyzés

Széchenyi u. 6. sz.  
(volt zöldséges) utcai 18  üzlet, iroda   100 000 Vendéglátó tevékenység kizárva 

Széchenyi u. 26. sz. 
fsz+pince
(volt ékszer üzlet)

 utcai 88+ 
67  üzlet, iroda 380 000 

Kizárólag magas színvonalú, „brand” ter-
mékeket, szolgáltatásokat kínáló üzlet mű-
ködtethető. A helyiség birtokba adására a 
bérlő általi leadást követően kerülhet sor. 
(Várhatóan 2016. 02. 29.)

Széchenyi u. 19.sz. 
fsz+pince
(volt kávézó)

utcai 148+ 
78  üzlet, iroda  550 000

Kizárólag magas színvonalú, „brand” ter-
mékeket, szolgáltatásokat kínáló üzlet 
működtethető. A bérleményben található 
galéria jogi helyzete egyeztetés alatt van. 

Széchenyi u. 35. sz. 
fsz+galéria 
(volt bank)

utcai 110+ 
140  üzlet, iroda 675 000 

Kizárólag magas színvonalú, „brand” ter-
mékeket, szolgáltatásokat kínáló üzlet mű-
ködtethető. 

Széchenyi u. 28. sz. 
fsz+pince 
(volt bank)

utcai 208+ 
100 üzlet, iroda 750 000 

Kizárólag magas színvonalú, „brand” ter-
mékeket, szolgáltatásokat kínáló üzlet mű-
ködtethető. A helyiség birtokba adására a 
bérlő általi leadást követően kerülhet sor. 
(Várhatóan 2016. 05. 30.)

Városház tér 22. sz.  
(volt húsbolt)  utcai  76 élelmiszer üzlet  200 000  

A pályázatok kizárólag személyesen adhatók le. 
Személyesen történő leadás helye: MIK Zrt. Üzleti Ingatlan Hasznosítási Iroda Miskolc, Széchenyi u. 60. H–Cs 8.00–16.00 
óráig, P 8.00–12.00 óráig.
A borítékon fel kell tüntetni „Bérleti jog pályázat és a Pályázott bérlemény címét”.
A bérlemény megtekintése előre egyeztetett időpontban Társaságunk Üzleti Ingatlan Hasznosítási Irodáján (Miskolc, Szé-
chenyi u. 60.) Bővebb információ telefonon: 516-287, 516-293, 516-297, 516-295, 516-279.
Az ingatlan részletesebb leírása a MIK Zrt. honlapján a www.mikzrt.hu-n olvasható, illetve a teljes pályázati anyag letölt-
hető.

A MIK Zrt. pályázatot hirdet  
ÖNKORMÁNYZATI HELYISÉGEK

legfeljebb 10 évre szóló határozott idejű
BÉRBEADÁSÁRA!

Apróhirdetés
Kismama-torna és kispapa felkészítő tan-
folyam indul február 16-án. Több infó mis-
kolc.imami.hu oldalon, jelentkezés miskol-
ciotthonsegitunk@gmail.com, 30/905-8113.

Nyékládháza központjában eladó 4 szo-
bás, gázos családi ház telekáron. Érdeklőd-
ni: 70/265-2930.

Ács-, tetőfedő munkák, gipsz kar to-
nozás, lambé riázás, filagóriák, elő tetők, 
kerítések, kerti házak és egyéb famunkák 
készítése; Velux ablakok beépítése, cseré-
je; íves fedések és hajlatok készítése; tetők 

szellőztetése. www.kerekgyarto-acs.hu. 
Tel.: 06-20/460-6775.

Nem italozó, önállóan dolgozni tudó 
ácsot és korábban ács mellett dolgozó se-
gédmunkást keresek Miskolc és környéké-
re, 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), garázskapuk cseréje óriá-
si kedvezménnyel, teljeskörű árnyékolás-
technikával. Tel./fax: 46/402-292, mobil: 
30/336-5528, web: www.aluport.hupont.
hu, bemutatóterem: Miskolc, Bükk áruház 
I. emelet. Nyitva: h, sz, cs, p: 9–17 óráig, k: 
9–14 óráig, szo: 9–12 óráig.



Református gyülekezeti 
ház és templom épülhet 
Avas-délen. Az egyházköz-
ség ehhez az adományozók 
segítségét várja. Jótékony-
sági estet szerveznek már-
cius 13-ára, a Művészetek 
Házába.

A telek már megvan, ezt 
a várostól kapták. Most az 

építéshez szükséges összeg 
előteremtésén dolgoznak. – 
Sikerült az önkormányzat se
gítségével egy telek tulajdon
jogát 99 évre megkapnunk. 
A Szemere Szakközépiskola 
illetve az Európa Ligeti ját
szótér közötti, mintegy 5000 
négyzetméteres területről van 
szó – mondta el Dandé And
rás református lelkipásztor.

Jótékonysági est 

Nemrégiben nyílt meg 
Lőrincz Róbert kiállítása 
Miskolcon, a Teátrum Pin-
cehely Galériában. A neves 
művész kiállítása számos 
művész barátot vonzott a 
rendezvényre, a tárlatot 
Kákóczki András, a Mis-
kolci Galéria igazgatója és 
Pirint Andrea művészet-
történész nyitotta meg.

Lőrincz Róbertet (ké
pünkön balról) elsősorban 
grafikusként tartja számon 
a művészvilág, bár rézkar
cokat is készít. Szereti a ki
hívásokat, a kísérletezgetést, 
a szitanyomás és az elektro
grafika, ami újabban na
gyon izgatja. Alkotómun
káját a technika felől közelíti 
meg. Ahogy a technika le
hetőségeit egyre jobban ki
ismeri, munkái megtelnek 
szellemmel, mondanivaló
val. A humor, a játékosság 
is jellemzi műveit. Alkotásai 
sokféle életérzést tükröznek. 

Néha zűrzavart, elesettséget, 
kitaszítottságot, míg máskor 
idilli nyugalmat. Mindig a 
művész életszemlélete jele
nik meg asszociatív képi vi
lágában.

Az 1970es évektől kezdve 
rendszeres résztvevője cso
portos kiállításoknak. Jelen
tősebb országos és regioná
lis seregszemlék, melyeken 
művei szerepelnek: Nemzet
közi Kisgrafikai Biennále, 
Miskolci Országos Grafikai 
Biennále, Miskolci Téli Tár
lat, Salgótarjáni Tavaszi Tár
lat, Debreceni Nyári Tárlat, 
Békéscsabai Alföldi Tárlat. 
1997től önálló tárlatokkal is 
jelentkezik.

2005től tagja a Magyar 
Alkotóművészek Országos 
Egyesülete Festő szakosztá
lyának. Tagja a BAK Kép
zőművészeti Egyesületnek, a 
Diósgyőri Vasas Képzőmű
vészeti Egyesületnek, vala
mint a KaposArt Képző és 
Iparművészeti Egyesületnek.

Február 13. szombat MA-
GYAR BŰNNÉL NIN-
CSEN SZEBB A VILÁ-
GON 17:00 | JÁTÉKSZÍN 
Varga Zoltán Adyestje 
Jegyvásárlás

EGY CSÓK ÉS MÁS 
SEMMI zenés komédia 
két részben 19:00 | NAGY-
SZÍNHÁZ Bérletszünet 

A NAGY GATSBY ro
mantikus pop art táncjá
ték két részben 19:00 | KA-
MARA Latinovits (Arany, 
Ezüst) bérlet Jegyvásárlás

Február 14. vasárnap KI-
LÉPŐ 17:00 | JÁTÉKSZÍN 
Jegyvásárlás

TÓTÉK tragikomédia két 
részben 19:00 | KAMARA 
Bérletszünet Jegyvásárlás

Február 16. kedd TÓTÉK 
tragikomédia két részben 
19:00 | KAMARA Bérlet-
szünet Jegyvásárlás

Február 17. szerda 
MOMO zenés játék felnőt
teknek gyerekekről, gyere
keknek felnőttekről 14:00 
| KAMARA Bérletszünet 
Jegyvásárlás

EGY ÓRA VERSEK 
KÖZT MŰVÉSZEINK 
TÁRSASÁGÁBAN 17:00 
| JÁTÉKSZÍN Művészeink 
társaságában Jegyvásárlás

A NAGY ROMuLuS 
Történelmietlen történelmi 
komédia két részben 19:00 | 
NAGYSZÍNHÁZ Egyetemi 
bérlet Jegyvásárlás

PILLANTÁS A Híd-
RÓL színmű két részben 
19:00 | KAMARA Bérlet-
szünet Jegyvásárlás

Február 18. csütörtök A 
NAGY ROMuLuS Törté
nelmietlen történelmi ko
média két részben 16:30 | 
NAGYSZÍNHÁZ Zrínyi ifj. 
bérlet Jegyvásárlás

VÁNYA BÁCSI színmű 
két részben 19:00 | JÁTÉK-
SZÍN Jegyvásárlás

Február 19. péntek MY 
FAIR LAdY musical két 
részben 19:00 | NAGY-
SZÍNHÁZ Bérletszünet 

MACBETH táncelőadás 
19:00 | KAMARA Kulcsár 
Noémi Tellabor táncelőa
dása Jegyvásárlás

2016. február 13. | 6. hét | XIII. évfolyam 6. szám
Miskolci Napló – A város lapja

programaJánló
program/közélet

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
Február 15. hétfő 05.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 Mis-

kolc Ma, hírműsor 18.20 Időjárásjelentés 18.22  ProgramPont 18.30 Miskolci Napló 
– frakcióvezetők a közgyűlésről 19.00 Miskolc Ma ism. 19.20 Időjárásjelentés 19.22  
ProgramPont 19.30 Mérkőzés 21.00 Miskolc Ma ism. 21.20 Időjárásjelentés 21.22  
ProgramPont 21.30-05.00 Képújság

Február 16. 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 MVLC – Tatabá-
nya vízilabda mérkőzés 21.00 Miskolc Ma ism. 21.20 Időjárásjelentés 21.22 Prog-
ramPont 21.30–05.00 Képújság

Február 17. szerda 05.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 Mis-
kolc 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 Tudomány a 
hétköznapokban 20.00 Miskolc Ma 20.30 Puskás Akadémia – DVTK NB I-es labdarú-
gó mérkőzés 22.00-05.00 Képújság

Február 18. 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 Időjárásjelen-
tés 19.22  ProgramPont 19.30 Miskolci Napló (hétfői ism.) 20.00 Miskolc Ma 20.20 
Időjárásjelentés 20.22 Programpont 20.30-05.00 Képújság

Február 19. péntek 05.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 Mis-
kolc Ma, hírműsor  18.20 Időjárásjelentés 18.30 Egészségmagazin 19.00 Miskolc Ma 
ism. 19.20 Időjárásjelentés 19.22  ProgramPont 19.30 Gasztrokaland – gasztronó-
miai magazin 19.45 Kedvenceink – állatos magazin 20.00 Miskolc Ma ism. 20.20 
Időjárásjelentés 20.22  ProgramPont 20.30–07.00 Képújság

Február 20. 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 
Sportpercek ism. 20.00 Hírpont ism. 20.10 No Comment  20.30 Film 22.30–07.00 Képújság

Február 21. vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 
Krónika, heti hírösszefoglaló 18.30 Miskolci Napló szerdai ism. 19.00 Krónika, hírösz-
szefoglaló 19.30 A szomszéd vár – turisztikai magazin ism. 20.00 Krónika, hírössze-
foglaló 20.30-05.00 Képújság 

A HCM 1890 Hejőcsabai Cement és Mészipari Kft. 
(2531 Tokod, Kossuth u. 132.) által a cég Miskolchejőcsa
bai telephelyén tervezett cementgyártási, illetve kapcso
lódó hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezésé
re vonatkozó eljárást a B.A.Z. Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya lezárta 
és az egységes környezethasználati engedélyt módosító (a 
hulladékgazdálkodási engedélyt is magába foglaló) határo
zatot kiadta. 

A határozat teljes szövege 2016. február 26ig megtekint
hető a B.A.Z. Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi 
és Természetvédelmi Főosztályán (Miskolc, Mindszent tér 
4. sz.), valamint Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatalának Építési és Környezetvédelmi Osztályán (Mis
kolc, Városház tér 8. sz.) ügyfélfogadási időben.

A B.A.Z. Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztálya Harzsó István (Miskolc, Va
das Jenő u. 7. sz.) által a Miskolc, Vadas J. u. 7. sz. ingatlan 
térségében megvalósítani tervezett Szinva patak meder
fenék rendezésére vonatkozó – előzetes vizsgálati eljárást 
lezárta. Megállapította, hogy az előzetes vizsgálati doku
mentációban foglaltak megvalósításához környezeti hatás
vizsgálat lefolytatása nem szükséges. 

A határozat teljes szövege 2016. február 18ig megtekint
hető a B.A.Z. Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi 
és Természetvédelmi Főosztályán (Miskolc, Mindszent tér 
4. sz.), valamint Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatalának Építési és Környezetvédelmi Osztályán (Mis
kolc, Városház tér 8. sz.) ügyfélfogadási időben.

Diósgyőri vár
Február 13-14-én 11, 13, és 15 órai kezdet-

tel: „Lovagok a király szolgálatában” - a 
Miskolci Kard és Kereszt Johannita Test-
vériség hagyományőrző bemutatói (a 
program várbelépővel látogatható).

Február 20-21-én 11, 13, és 15 órai kez-
dettel: „Karddal és rímmel a hölgy 
kegyeiért” - a Diósgyőri Aranysar-
kantyús Lovagrend hagyományőrző 
bemutatói (a program várbelépővel 
látogatható).

Művészetek Háza
Február 15. 19 óra. Szezonbérlet 5. Mis-

kolci Szimfonikus Zenekar. Vezényel: 
Gál Tamás. Szólista: Bálint János – 
fuvola, Duleba Lívia – fuvola. Műsor: 
De Falla: A bűvös szerelem – Tűztánc. 
Briccialdi: Velencei karnevál. Sa-
int-Saëns: Romance. Doppler: Rigo-
letto fantázia. Sztravinszkij: Petruska. 

Február 18. 19 óra. „Elöl megyen a nyelve” 
– Berecz András ének- és mesemondó 
előadóestje. A Kossuth-díjas Berecz 
András úgy tartja, hogy a mesemondó 
hivatása új életet lehelni a régi mesék-
be, hogy a ma embere is értse meg az 
öregek nyelvét, a maga boldogulására 
használja a régiek bölcsességét, be-
csülje a rá hagyott örökséget.

Február 20. 19 óra. Klezmer-varázs – a 
Budapest Klezmer Band koncertje. 
Vendég: Szinetár Dóra.

Miskolc Városi Szabadidő Központ, 
Jégcsarnok

Február 13-14-én, 9.30 és 9 órától. Nem-
zetközi műkorcsolya Jégvirág Kupa. 
A Miskolci Jégvirág Korcsolya Klub 
másodszor rendezi meg a nemzet-
közi műkorcsolya Jégvirág Kupát. A 
versenyre hét nemzet kilencvenegy 
korcsolyázója küldte el jelentkezését.

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.

Feledy-ház
Miskolci Galéria, Petró-ház
Február 18. 17 óra. Szalay Lajos alkotá-

sok a KOGART-ból. Kiállítás-megnyitó

Február 19. 17 óra. Emlékestek a Múzsák 
kertjében. Kulcsár Imre színművész 
(1934–2012). Az Emlékestek sorozatban 
a közelmúltban elhunyt alkotókra emlé-
keznek a barátok és a pályatársak.

VOKE Vörösmarty Mihály Művelő-
dési Ház

Február 27. 10 óra. Kiállítás Kiss Nóra (al-
kotói nevén Veszett Acél Sas) képei-
ből. Megnyitó. 

Szabó Lőrinc Idegennyelvi Könyvtár 
Február 16. 17 óra. Zdenka Becker szlovák 

származású osztrák írónő „A legna-
gyobb ügy” című regényének bemuta-
tója. A szerzővel és a miskolci születésű 
műfordítóval, Dallos Emesével Véghe-
lyi Balázs író, szerkesztő, az Üveghegy 
Kiadó vezetője beszélget.

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár 
Február 16. 16.30 óra. A KÉSZ és a megyei 

könyvtár szervezésében „Gondolkodjunk 
versek segítségével!” címmel Gáspár Csa-
ba László filozófus tart foglalkozást. 

Február 16–19-én, 10–12 óra között. Be-
iratkozás a KÉSZ és a megyei könyvtár 
szervezésében induló Felnőttoktatás 
– Idősoktatás egészségtan és társa-
dalomismeret óráira.

Zenepalota
Február 17. 18 óra. Belvárosi Zenei Esték. 

„Szonáta est”. A belépés díjtalan, de 
regisztrációhoz kötött. Regisztrálni 
személyesen a Filharmónia irodájá-
ban lehet (Kossuth u. 3.). 

Ady Endre Művelődési Ház
Február 21. 17 óra. Maugli, a dzsungel 

fia. Musical a 4-DANCE CLUB Tánc és 
Musical Stúdió előadásában. 

ITC-székház, Rákóczi terem
Február 13. 16 óra. Győzelem a passzív 

problémák fölött. Előadó: Zsiga Atti-
la. Szervező: Életmóddal az Egészsé-
gért Alapítvány.

Belvárosi Liget
Február 13. 21 óra. AZNAPOSOK (TARAN-

TINO COVER BAND) koncert.
Minden pénteken 7-13 óráig: Belvárosi 

biovásár a Belvárosi Ligetben! Bioélel-
miszerek közvetlenül a termelőktől. A 
biopiac szervezője az Észak-Magyaror-
szág Flórája Faunája Alapítvány.

Február 15én 14–16 óráig Vassné Papp Nóra közrend
védelmi referens; február 22én 14–16 óráig Takács Gábor 
társadalmi felzárkózási referens fogadó órát tart a Bűn
megelőzési Centrumban (Miskolc Széchenyi utca 12/b).

reFerensi Fogadó órák

Bartha györgy önkormányzati képviselő, la
kossági fogadó órát tart 2016. február 15én (hét
főn), 17.30 órától a Szent Ferenc Általános Isko
lában  (Miskolc, Móra Ferenc u. 1/A., volt Móra 
Ferenc Ált. Isk.).

kovácsné Budai mária önkormányzati képvi
selő, lakossági fogadó órát tart 2016. február 24
én (szerdán), 16 órától a Gyarmati Dezső Álta
lános Iskolában (volt Hunyadi Mátyás Általános 
Iskola).

Barta gábor önkormányzati képviselő lakos
sági fogadó órát tart 2016. február 24én (szer
dán), 1719 óráig a Gárdonyi Géza Művelődési 
Házban (Sütő János u. 42.).

gazdusné pankucsi katalin önkormányzati kép
viselő lakossági fogadó órát tart 2016. március 1jén 
(kedden) 17 órakor a Komlóstetői Általános Iskolá
ban. Téma: a körzeti rendész bemutatása, polgárőr 
toborzás. 2016. március 2án (szerdán) 17 órakor a Vasgyári Kö
zösségi Házban (Vasgyári u. 2. sz.). Téma: a körzeti rendész bemu
tatása. 2016. március 3án (csütörtökön) 17 órakor a bükkszent
lászlói Közösségi Házban. Téma: a körzeti rendész bemutatása.

KÉPVISELŐI FOGADÓ ÓRA 

közlemény
közlemény
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Lőrincz Róbert  
a pincehely galériában



Padokat döntött  
a sportkocsi a belvárosban

Információink szerint – eddig ismeretlen okból – haladás közben 
lecsúszott a nedves úttestről, megpördült és a járdasávba sodródott 
egy piros, Corvette-típusú sportkocsi hétfőn este a miskolci belvá-
rosban. A jármű padokat döntött ki, az egyik eltalált egy ott sétáló 
fiatal nőt és egy férfit a Széchenyi utcán. A nőt kórházba szállították a 
mentők, úgy tudjuk, nyolc napon belül gyógyuló sérülései keletkez-
tek. A rendőrség tájékoztatása szerint a sofőr alkoholtesztje negatív 
volt, közúti veszélyeztetés miatt indult ellene eljárás. 

Autók törtek, úttestre dőlt egy villanyoszlop 
A katasztrófavédelem 

tájékoztatása szerint egy 
Nissan és egy Opel sze-
mélyautó ütközött össze 
kedden délután három 
óra körül, Miskolc belvá-
rosában. A karambol so-
rán egy villanyoszlopot 
is kidöntöttek, amely az 
úttestre zuhant a Kazinczy Ferenc és Madarász Viktor utca csomó-
pontjában. A kiérkező tűzoltók megkezdték a műszaki mentést és 
az áramszolgáltatót értesítették. Az útszakaszt lezárták, a forgalmat 
rendőrök irányították, a helyi autóbusz is kerülő úton közlekedett. 
Személyi sérülésről nem kaptunk jelzést, az anyagi kár jelentős. 

Kalapáccsal próbált bejutni a lakásba
Vádemelést javasol a rendőrség K. Sándor 36 éves, miskolci férfival 

szemben, aki egy családi vitát követően kalapáccsal próbált bejut-
ni volt élettársa lakásába. A Miskolci Rendőrkapitányság garázdaság 
vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott büntető-

eljárást K. Sándor ellen, aki 
a nyomozás adatai szerint 
január 2-án este Miskolcon, 
a Középszer utcán egy vitát 
követően kalapáccsal pró-

bálta volt élettársa lakásának ajtaját kibontani. A beismerő vallomást 
tett garázda férfival szemben folytatott büntetőeljárást a Miskolci 
Rendőrkapitányság február 1-jén lezárta és az iratokat vádemelési ja-
vaslattal továbbította az illetékes járási ügyészségnek.

Verekedésbe keveredtek a Macik? 
Rendőrségi vizsgálat folyik egy hétvégi verekedés ügyében, amely-

ben a Jegesmedvék játékosai is érintettek lehetnek. A klub közlemé-
nye szerint egymásnak ellentmondó információk jutottak el hoz-
zájuk az egyik miskolci szórakozóhelyen történtekről. Azonnal 
hozzáláttak az esettel kapcsolatos információk begyűjtéséhez, belső 
vizsgálatot is indítottak az eset körülményeinek tisztázására. Köz-
ben a rendőrség is vizsgálatot indított ismeretlen tettesek ellen. Dobi 
Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság saj-
tóreferense úgy nyilatkozott, jelenleg információgyűjtés zajlik és ta-
núkat hallgatnak meg az ügy kapcsán.

Villamossal ütközött egy személyautó 
Villamossal ütközött hétfőn este egy személyautó Miskolcon, az 

Újgyőri főtérnél. A mentők egy embert könnyű sérüléssel szállítottak 
kórházba, a villamosforgalom este nyolc óra körül állt helyre. A ka-
tasztrófavédelem tájékoztatása szerint, a gépkocsiban nem sérült meg 
senki, a villamosról azonban egy embert könnyű sérülésekkel szál-
lítottak kórházba a mentők. A miskolci hivatásos tűzoltók is a hely-
színre vonultak. A villamosforgalom este nyolc óra körül állt helyre. 

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) Mindent eltervezett, de az 
utolsó pillanatban másképpen alakulhatnak a dolgok. Ne 
csüggedjen, mert ebből a helyzetből is megtalálja a kiveze-

tő utat. Sok szabadideje ezúttal sem lesz, de a siker sem marad majd el.

Bika (április 21 – május 20) Meg kell tudnia becsülni azt, 
amit eddig már megszerezett, mert ez vezetheti el ahhoz, 
hogy a további sikereire is rátaláljon. Ne engedje el maga 

mellől ezt a reményt. Ha egy kis pihenésre vágyik, ez a hét erre jó is lesz. 

Ikrek (május 21 – június 21) Minél előbb sikerül túlesnie 
valamin, annál hamarabb megkönnyebbülhet. Ne halogassa 
az elintéznivalóit, főleg akkor ne, ha az egészségéről van szó. 

Fel kell állítania a fontossági sorrendet, ne bízza másokra. 

Rák (június 22 – július 22) Nem tud szó nélkül elmenni 
a hibák mellett, még akkor sem, ha tudja, hogy nem jelen-
tősek. Maximalista, de ez végül majd az eredményein is meg-

látszik majd. Tervezze meg pontosan a hetét, jól jár vele!

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Ne feledje, hogy néha 
másokra is gondolnia kell, nem csak önmagára. Lehet, hogy a 
héten egy barátság kedvéért ki kell lépnie a komfortzónájá-

ból. Menjen tovább ezen a nyomvonalon, nem árt, ha edződik kicsit. 

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Szeretné a saját kezé-
ben tartani a dolgokat, de valaki mindig megpróbál beleszólni a 
terveibe. Ne hagyja, hogy kicsússzon a kezei közül az irányítás. A 

saját terveit tartsa mindig szem előtt, más nem teszi ezt meg Ön helyett. 

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Úgy érzi, nem kapja 
meg azt a segítséget másoktól, amire számított és magára maradt 
ezen a héten. Még szerencse, hogy végül így is boldogul majd. Ne 

hagyjon szaladni egy jó lehetőséget ragadja meg a kínálkozó alkalmat! 

Skorpió (október 24 – november 22) Jobban alakulnak a 
dolgok, mint ahogy azt remélhette, de még nincs itt az ideje, 
hogy kényelmesen hátradőljön. Először pontot kell tennie ezek-

nek az ügyeknek a végére. El kell döntenie, hogy melyik irányba induljon. 

Nyilas (november 23 – december 21) Nehéz megtalálni a 
megfelelő ritmust, ha együtt kell működnie valakivel. Végül si-
kerrel jár majd, és ez abban is segít, hogy megnőjön kicsit az 

önbizalma is a sikerei mellé. Ne ijedjen meg a kemény munkától.

Bak (december 22 – január 20) Szeretne valakinek be-
bizonyítani valamit, de lehet, hogy közben annyira erősen 
próbálkozik, hogy elveszíti a siker ízének örömét. Ne feledje, 

hogy mit miért tesz valójában, ha meg akarja találni a helyét.

Vízöntő (január 21 – február 19) Izgalmas dolgok foglalkoz-
tatják mostanában, amiknek meg is próbál a végére járni. Arra 
vigyázzon, hogy közben ezek ne tereljék el a figyelmét más, ta-

lán sokkal fontosabb dolgokról. El kell döntenie, mit szeretne igazából. 

Halak (február 20 – március 20) Nehéz dolog lemondani va-
lamiről, ami fontos, még akkor is, ha egy még fontosabb dologért 
tesszük. Merje megélni a csalódás vagy a fájdalom élményét, de 

végül hozza meg a helyes döntést. Ne ijedjen meg a nagy feladatoktól. 
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A százharmincöt éves születésnapját ünneplő Vöröskereszt rendezett jótékonysági bált múlt szombaton, Dorottya napján, Mis-
kolcon, az ITC székházban. Grubert Roland, a Magyar Vöröskereszt B.-A.-Z. Megyei Szervezetének megyei igazgatója elmondta, 
a rendezvényen mintegy másfélmillió forint gyűlt össze, amiből tartós élelmiszereket és tanszereket vásárolnak a rászoruló gyer-
mekeknek, március végéig. A jótékonysági bálon részt vettek partnerszervezetek és támogató baráti társaságok is, akik egyetér-
tenek a Vöröskereszt célkitűzéseivel. A csaknem háromszáz bálozót Eperjesi Erika és Nádasy Erika, a Miskolci Nemzeti Színház 
művészeinek műsora szórakoztatta.                                                                                                                               Fotó: Mocsári LászLó

Forró NyoMoN
Múzsa díjasok

1

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben néhány Miskol-
ci Múzsa díjjal kitüntetett művész neveit rejtettük el. Kérjük, a 
megfejtéseket együtt, egy levélben vagy e-mailben, legké-
sőbb 2016. március 17-én éjfélig juttassák el szerkesztő-
ségünkbe (3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.) vagy az info@mi-
kom.hu e-mail címre. A helyes megfejtéseket beküldők között 
egy-egy 2016-os Miskolci Kalendáriumot sorsolunk ki.
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KALENDÁRIUM
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2016

Füstölt csülök, sült kolbász, tepertő és megannyi más finomság 
közül válogathattak az I. Avasi Disznótoros látogatói múlt szombat 
délelőtt az Avasi Gimnázium előtti téren. Csöbör Katalin, a ren-
dezvény fővédnöke elmondta, az avasi városrészben is meg kíván-
ták idézni az igazi, vidéki disznótoros rendezvények hangulatát. 

Avasi  
disznótoros

jótéKoNysági báL
A hét fotója

Mocsári LászLó  
FeLVéteLe

Fotó: PArAi roLANd

Fotó: Mocsári LászLó

Fotó: juhász áKos


