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Miskolc elmúlt évét értékelte szerdán Kriza Ákos polgármester a Művészetek Házában. Beszédében felidézte Orbán Viktor miniszter-

elnök nyilatkozatát, mely szerint Miskolc kivívta a támogatásra méltó helyét a magyarországi városok között és most kiemelkedő is 

lesz a támogatása. – Ez mindannyiunk közös érdeme, óriási elismerése minden miskolcinak, vállalatnak, vállalkozónak, mun-

kavállalónak. Köszönet érte Miskolc! – hangoztatta Kriza Ákos.

Az MVK Zrt. pénteken megállapo-
dott sztrájkot kezdeményező há-
rom szakszervezettel a február 
17-től határozatlan időtartamra 
meghirdetett munka-
beszüntetés azon-
nali hatállyal törté-
nő lezárásáról.

„KösZönet érte  
MisKOlc!”
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„Hol rejtegeti az autóját  
a miskolci Jobbikos képviselő?”

Nánási-Kocsis 
Norbert:
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Véget ért AZ MVK  
dOlgOZóinAK sZtrÁJKJA

Új közlekedési csomópontja lesz Miskolcnak, a fejlesztés összesen nyolcmilliárd forint-
ból valósul meg. teljesen átalakítják a tiszai pályaudvar környékét: ide költözik majd a 
Búza téri Volán-pályaudvar is. A költségeket európai uniós forrásból fedezik. 

3.
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Nyolcmilliárdból épül meg az új közlekedési csomópont



„Látják, hogy mi képesek vagyunk rá!  
Látják, hogy Miskolc képes rá!”

Város
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Folytatódhat a Diósgyőri vár felújítása. A munka második ütemére négy és félmilliárd forint áll 
a város rendelkezésére. Felépül a külső vár, a várteraszok, a királyné füvészkertje, az ötszögletű 
bástyatorony, és a vizes árok is Diósgyőr várának fénykorát idézi majd.

Diósgyőr várának helyreállítása előkelő helyet 
kapott a nemzeti várprogramban. Az első ütem-
ben felújították a várat és felépítették a Lovagi 
Tornák Terét, most pedig kezdődhet a második 
ütem.

A tervek szerint a vár olyan lesz majd, amilyen 
Nagy Lajos király idejében volt. Jelenleg az enge-
délyezési tervek véglegesítése tart, ez műemléki 
tervtanács elé kerül. Azután a kivitelezési tervek 
készülnek el, amit az építkezés követ.

– Pontosan tudjuk, hol voltak kijáratok a föld-
szinten a valamikori várteraszokra. Ha ezeket 
eredeti állapotukba visszaépítjük, igazolódnak 
a régi leírások például arról is, hogy a királynő-
nek hol és milyen kertje volt – nyilatkozta Rostás 
László főépítész.

A várrekonstrukció második ütemében 
tető kerül tehát a bástyákra, visszaépül a kül-
ső vár, az ötszögletű bástya és a királyné fü-
vészkertje. A régi konyha is eredeti fényében 

tündökölhet, a várat pedig újra vizesárok ve-
szi majd körül.

– Természetesen mindez komoly környezet-
rendezéssel is jár. A fejlesztések így lesznek majd 
egységben: a belső vár, a külső vár, a Lovagi Tor-
nák Tere és a vásártér – mondta el Lengyel Kata-
lin, a Miskolci Városfejlesztési Kft. ügyvezetője. A 
várfejlesztés második ütemére négy és félmilliárd 
forintot kapott a város. Ennek egy része, ponto-
san 2,7 milliárd forint a kormányzati és 1,8 milli-
árd forint az uniós forrás. 

Miskolc elmúlt évét értékelte szerdán 
Kriza Ákos polgármester a Művésze-
tek Házában. Mint mondta, ez már a 
harmadik olyan alkalom, amikor ösz-
szejönnek, hogy elszámoljanak a nyil-
vánosság, a miskolciak előtt, milyen 
irányban is fejlődik tovább a város.

Kriza Ákos értékelőjének elején szólt 
arról, hogy évekkel ezelőtt, amikor át-
vették a város irányítását, mennyi ro-
mot kellett eltakarítaniuk Miskolc szinte 
minden területén. Utalt egyebek mellett 
az előző városvezetés által örökül ha-
gyott, mára már nem létező 36 milliárd 
forintos adósságról is, amelyet átvál-
lalt az állam. – A kormány segítségével 
megszabadultunk tartozásainktól, ezt 
követően jöhetett a városi cégek rendbe-
tétele, véget vetettünk a pénz kitalicská-
zásának – fogalmazott. Mint mondta, a 
kormány segítségével nekiláttak a mun-
kahelyteremtésnek, öt év alatt a nyilván-
tartott álláskeresők száma több mint öt-
ezer-hétszázzal lett kevesebb, s számuk 
azóta is folyamatosan csökken. 

Minden eddiginél több pénz  
közbiztonságra

A polgármester kiemelte, múlt év 
áprilisában minden idők legnagyobb 
miskolci közbiztonsági költségveté-
sét fogadta el a közgyűlés. A rendészet 
2013-ban 81 fővel jött létre, azóta folya-
matosan fejlődik, növekszik a szerve-
zet. Tavaly újabb jelentős létszámeme-
lést hajtottak végre, ma már 160 rendész 
szolgálja Miskolcot. 

– A rendőr-rendész járőrpárok folya-
matos jelenlétének köszönhetően 2010 
óta 42 százalékkal csökkent a közterü-
leten elkövetett bűncselekmények szá-
ma. Elindítottunk egy olyan seriff rend-
szert, amire még a Belügyminisztérium 
is felkapta a fejét és amely egyedülálló a 
magyar körzeti típusú rendvédelemben 
– hangoztatta Kriza Ákos, aki elmond-
ta: 17 ezer háztartásban kaptak nyugdí-
jasok úgynevezett betörő-riasztó ajtóé-
ket, biztonságuk érdekében. 

A közbiztonsághoz tartozik a szintén 
„megörökölt” fészekrakó-ügy rendezé-
se is. Megtalálták a jogi megoldásokat, 
a 173 érintett lakásból 150-et már sike-
rült kiüríteni az Avason, rendbetételük 
folyamatosan zajlik. Soha nem látott 
társadalmi támogatással, megkezdték 
a városi nyomortelepek felszámolását, 
teljesítették, amit vállaltak, s haladnak 
tovább. Noha – mint a polgármester 
fogalmazott – lassan nincs már olyan 
liberális jogvédő szervezet, amelyikkel 
ne állnának harcban, például a Számo-
zott utcák ügyében. 

Kriza Ákos elmondta, a 
tavalyi év a migráció kez-
detének éve volt. Egymillió 
ember özönlött be Európá-
ba, s jelenleg 34-35 millió-
an várnak arra, hogy útra 
kelhessenek. – Örülhetünk, 
hogy olyan kormányunk 
van, amelyik nem engedte, 

hogy polgárainak életét felkavarja, fe-
nyegesse ez a hihetetlen népvándorlási 
hullám – hangsúlyozta a polgármes-
ter. – Gondolták volna egy évvel ez-
előtt, hogy mára teljes bizonyossággal 
mondhatjuk, hogy Miskolc jobb hely, 
mint Párizs? És hogy Miskolc bizton-
ságosabb hely, mint Malmö, Lyon, 
vagy Brüsszel több körzete, ahova fe-
hér ember már be sem teszi a lábát – 
tette fel a kérdést. 

A polgármester kiemelte, Magyaror-
szág ma a New York Sun biztonságpoli-
tikai szakértőinek listáján a világ 10 leg-

biztonságosabb országa között szerepel, 
a felkavarodott világban Miskolc is a vi-
lág legbiztonságosabb városai közé so-
rakozott fel. 

– Gazdaságunk rendje és lehetőségei 
új lendületet kaptak tavalytól, a Mo-
dern Városok kormányzati program 
keretében – hangsúlyozta Kriza Ákos 
évértékelőjében. Felidézte, hogy múlt 
csütörtökön Orbán Viktor miniszter-
elnökkel összeszámolták: 2013. ok-
tóberétől, a Takata gyár indulásának 
parlamenti bejelentésétől összesen hét-
szer találkoztak és folytattak stratégiai 
megbeszéléseket.

– A miniszterelnök sajtónyilatkoza-
tában szó szerint azt mondta: mélyről 
indultunk, munkánk kivívta a támo-

gatásra méltó helyét a magyarorszá-
gi városok között és most kiemelkedő 
lesz támogatásunk. Azért, mert látja, 
hogy nem feneketlen kútba megy a kor-

mányzati támogatás, hanem 
oda, ahol egyből kettőt csinál-
nak és kettőből négyet. Óriási 
elismerése ez, minden egyes 
miskolcinak, minden egyes 
vállalatnak és minden egyes 
egyéni vállalkozónak, vagy 
munkavállalónak – hangoz-
tatta Kriza Ákos. – Az, hogy 
ránk Budapestről így tekint-

senek, az mindannyiunk közös érdeme. 
Köszönet érte Miskolc! – tette hozzá. 

Új beruházások
A tervezett, új beruházások közül 

Kriza Ákos elsőként a Miskolc-Kas-
sa autópálya megépítését említette. Ez 
2018-19-re készülhet el és a kormány 
150 milliárd forintot szán a beruházás-
ra. Orbán Viktor a napokban jelentette 
be, hogy a pálya tovább épül összeköt-
ve Miskolcot a dél-lengyel iparterület-
tel. Ez bennünket jelentősen pozícionál 
az egész térségben, ám a megvalósítás 

nem Miskolchoz tartozik, hanem a kor-
mányzathoz, ezért ennek a felelőssége is 
ott van – hangsúlyozta Miskolc polgár-
mestere.

Mint elhangzott, a második fejezet az 
Okos Város Program további támogatá-
sa, a gyors és hatékony városüzemeltetés 
kialakítása. E szerteágazó program ré-
szeként a térfigyelő kamera számát oly 
módon bővítik, hogy az egész várost le 
tudják fedni, közbiztonsági szempont-
ból. A Modern Városok harmadik feje-
zete az ipari területek fejlesztéséé, amely 
során egy ezer hektáros új iparterület 
megvásárlását finanszírozza az állam. 
Ezt a programot a múlt év során szak-
mailag kidolgozták és az első ütem fej-
lesztését idén meg is kezdik. 

A negyedik fejezet részeként a kuta-
tásfejlesztést támogatja a kormányzat. 
Ennek kapcsán Kriza Ákos utalt arra a 
miniszterelnöki kérésre is, mely szerint 
még szorosabbra kell fűzni az egyetem 
és a város együttműködését. A polgár-
mester a turizmus fejlesztéséről is szólt: 
mint ismert Miskolctapolcán megépül-
het a strand második üteme – erre öt-
milliárdot kap a város, a Diósgyőri vár 
továbbépítésére pedig 6 milliárdot üte-
meztek be.

– Már nem csak mi mondjuk, hanem 
az ország más részein is azt látják, hogy 
Miskolc a lehetőségek városa. Büszkék 
lehetünk erre és büszkék lehetünk arra 
is, hogy ma már nemcsak, hogy elhi-
szik, hanem látják is országszerte, hogy 
amit mi eldöntünk, azt megcsináljuk. 
Van erőnk és akaratunk hozzá. Látják, 
hogy mi képesek vagyunk rá! Látják, 
hogy Miskolc képes rá! – hangoztatta 
beszéde végén Kriza Ákos. 

ÉvÉrtÉkelő És program alkotó városÉpítő ünnep

vizesárok veszi körbe és teteje is lesz majd a Diósgyőri várnak



Nánási-Kocsis Norbert:

Idén 5 évesek a kormányhiva-
talok. Az eddigi eredményeket 
értékelik, de előre is tekinte-
nek majd azon a március 4-ei 
konferencián, ahol Lázár János 
miniszterelnökséget vezető mi-
niszter és Kövér László, az Or-
szággyűlés elnöke is jelen lesz a 
tervek szerint.

Miskolcon, az első megyei kor-
mányablakban, a Csizmadia köz-
ben öt év alatt a látogatók száma 
túllépte a 150 ezret. Minderről De-
meter Ervin megyei kormánymeg-
bízott beszélt a héten, a Miskolc 
Televízióban. Egyebek mellett el-
mondta, kormányablakok fejlesz-
tésében tavaly nagy lépést tettek 
előre, márciusban pedig átadják 
Miskolcon a jelentős átalakításon 
átesett Kis-Hunyad utcai kormány-

ablakot is. A cél az, hogy minél 
több ügyet egy helyen lehessen in-
tézni. Az ügykörök száma jelenleg 
meghaladja a félezret. A komoly in-
formatikai háttér és a munkatársak 
képzése teszi lehetővé, hogy ilyen 
széles körben tudjanak ügyeket in-
tézni. – Az elmúlt öt év akkor te-
kinthető sikeresnek, ha az állam-
polgárok elégedettek – szögezte 
le Demeter Ervin. – Márpedig a 
hozzánk forduló polgárok nagy 
többsége elégedetten távozik. A 
kormánymegbízott beszélt a föld-
árverésekről is. Elmondta, a me-
gyében mintegy 10 ezer hektár ke-
rült kalapács alá, ebből körülbelül 
6500 hektár már elkelt. – Most már 
látják a gazdák, hogy ez a rendszer 
működik és ténylegesen az ő érde-
küket szolgálja. Azokat a földeket, 
amiket az első fordulóban nem ér-
tékesítettünk, március közepétől 

újra árverésre bocsát-
juk – hangsúlyozta. 
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„Az ügyfelek értékelik  
a változásokat”

Orbán Viktor: Miskolc ma már a munkaerőt kereső vállalkozások városa

Új közlekedési csomópontja lesz 
Miskolcnak, a fejlesztés összesen 
nyolcmilliárd forintból valósul 
meg. Teljesen átalakítják a Tiszai 
pályaudvar környékét: ide költözik 
majd a Búza téri Volán-pályaudvar 
is. A költségeket európai uniós for-
rásból fedezik.

Az új közlekedési csomópontban 
találkozik majd a vonatközlekedés, a 
városi közösségi közlekedés és a tá-
volsági buszközlekedés. A várako-
zásra fordított időt pedig modern, 
kulturált környezetben tölthetjük el.

A Tiszai pályaudvarnál találha-
tó terület egyik oldala egy városi 
tér lesz, a másik pedig egy, a Szinva 
teraszhoz hasonló közösségi tér. A 
régi hidat meghagyják, ide állítják 

fel a régi, bécsi villamosból kialakí-
tott kávézót. Épül egy fedett csarnok 
is, amely egy zárt folyosón vezeti át 
a városi és helyközi buszokhoz a vo-
nattal érkezőket. 

Rostás László városi főépítész el-
mondása szerint, a Modern Városok 
Programon belül, a közlekedési infra-
struktúra fejlesztés első eleme az inter-
modális csomópont. Ehhez fog kap-
csolódni az Y-híd kialakítása és 3-as 
út kiváltása a későbbiekben. Az új cso-

mópont kialakításához kapott most a 
város nyolcmilliárd forintos, uniós tá-
mogatást, az engedélyes kiviteli tervek 
már rendelkezésre állnak.

Miskolc 2015. áprilisában kö-
tött együttműködési megállapodást 
a kormánnyal a Modern Városok 
Program végrehajtására. Ennek ke-
retében jelölték ki azokat a kiemelt 
fejlesztéseket, amelyek hozzájárul-
nak Miskolc és agglomerációjának 
gazdasági fejlődéséhez.

Nyolcmilliárdból épül meg az új  
közlekedési csomópont Miskolcon

Az autó kulcsát átadta, de a végrehajtási el-
járás ettől még fennáll Révész Péter mis-
kolci jobbikos képviselővel szemben (alsó 
képünkön), mivel a kocsi továbbra sincs 
meg – mondta el pénteki sajtótájékoztatóján 
Nánási-Kocsis Norbert önkormányzati kép-
viselő (felső képünkön), a Jogi, Ügyrendi és 
Közbiztonsági Bizottság elnöke. 

– Igaz-e, hogy Révész Péter rejtegette a ko-
csiját a végrehajtó elől, s ha igen, miért? Mi-
ért nem adta át a felhívások ellenére sem 
a gépjárművet? A követelés valóban egy 
többmilliós tartozásból ered? Mi miatt 
halmozódott fel ilyen tartozás a Jobbikos 
önkormányzati képviselőnél? – renge-
teg a megválaszolatlan kérdés a 
február elején kirobbant ügy-
ben – hangoztatta Nánási-Ko-
csis Norbert. 

Az ügyet vizsgáló jogi bizott-
ság elnöke elmondta, legutóbbi 
ülésükön Révész Péter is megje-
lent, de mindössze egy jegyző-
könyv egyetlen mondatát ol-
vasta fel a bizottsági tagok előtt. 
E szerint átadta az autó kulcsait 
a végrehajtónak. – A végrehajtás akadályozása ezzel 
már nem áll fenn, a végrehajtási eljárás ugyanakkor 
továbbra is folyamatban van. Most annak kellene 
következnie, hogy a gépjárművet is átengedi a vég-
rehajtónak. Révész Péternek meg kell mondania, 
hol van a Volkswagen, hiszen a végrehajtó eddig 
nem találta – mondta Nánási-Kocsis Norbert, hoz-

zátéve, az a kérdés is felmerül, mikor adta 
át a kulcsot a végrehajtónak a Jobbikos 

képviselő? Esetleg csak azt követően, hogy 
a sajtóban is megjelent a hír?

A következő bizottsági ülést jövő 
hétre tervezik, itt folytatják Révész 

Péter méltatlansági ügyének kivizs-
gálását. Addigra várhatóan meg-

érkeznek a kért adatok, doku-
mentumok a végrehajtótól és 
a bíróságtól is. – Szeretném 
hangsúlyozni, hogy ez nem 

pártpolitikai ügy! Magyaror-
szág törvényeit mindenkinek be 

kell tartania, különösen igaz ez egy politikusra. A 
jogi bizottságnak hivatalból el kellett indítania az 
ügy kivizsgálását. Körültekintően fogjuk lefolytatni 
a bizottsági vizsgálatot – emelte ki az elnök.

A Jobbik miskolci frakciója közleményben reagált 
az elhangzottakra, melyben azt állítják, a végrehajtó 
már elszállította az autót.

Az MVK Zrt. pénteken megállapodott 
sztrájkot kezdeményező három szakszer-
vezettel a február 17-től határozatlan idő-
tartamra meghirdetett munkabeszüntetés 
azonnali hatállyal történő lezárásáról.

Mint ismeretes, az 
MVK szakszervezetei 
február 17-től hirdettek 
sztrájkot, mivel megítélé-
sük szerint korábban nem 
vezettek eredményre a 
követeléseikről folytatott 
tárgyalások. Az MVK 
Zrt. tájékoztatása szerint 
dolgozóiknak mindössze 
17 százaléka csatlakozott 
a munkabeszüntetéshez. 
A sztrájk szinte egyáltalán nem zavarta meg Mis-
kolc életét – sokan észre sem vették – zavartalan 
volt a közlekedés, megfelelő a járatsűrűség.

A vállalat maximálisan ügyelt a törvényesség 
betartására, és folyamatosan tartotta a kapcso-
latot a szakszervezetekkel. Az MVK Zrt. pén-
teki közleményében arról tájékoztatott, hogy a 

vállalat vezetése megállapodott sztrájkot kez-
deményező három szakszervezettel a február 
17-től határozatlan időtartamra meghirdetett 
munkabeszüntetés azonnali hatállyal történő 
lezárásáról. A közleményben foglaltak szerint, 
a sztrájk időszaka alatt a szakszervezetek olyan 

új javaslatokat fogalmaz-
tak meg a vállalat felé, 
amelyek nem béremelés-
re irányultak, és ezeket a 
munkáltató elfogadta.

A szakszervezetek a 
megállapodás aláírásával 
kinyilvánították, hogy a 
2015. és a 2016. évre vo-
natkozó bértárgyaláso-
kat, és az ehhez kapcsoló-
dó kollektív munkaügyi 

vitát lezártnak tekintik, s ebben a témában újabb 
kollektív munkaügyi vitát, illetve sztrájkot nem 
kezdeményeznek.

A szakszervezetek gondoskodnak a 2016. feb-
ruár 17-től határozatlan időtartamra meghirde-
tett sztrájk azonnali hatállyal történő lezárásáról 
– áll az MVK Zrt. pénteki közleményében. 

„Hol rejtegeti az autóját  
a miskolci Jobbikos képviselő?”

Véget ért az MVK dolgozóinak sztrájkja

A szakszervezeti vezetők.



Másodfokú ítéletet hirdettek kedden a 
miskolci paneltűz ügyében. A Miskolci 
Törvényszék nem jogerősen felmentette 
N. B.-né elsőrendű vádlottat a gondatlan-
ságból okozott  közveszély okozás vétségé-
nek vádja alól, azonban a segítségnyújtás 
elmulasztása vétségben bűnösnek találta, 
ezért 1 évre próbára bocsátotta.

Az ügyben a Miskolci Járásbíróság 2014. 
szeptember 3-án hirdetett elsőfokú ítéletet, 
akkor N. B.-nét bűnösnek mondták ki közve-
szély okozás vétségében és 3 rendbeli segítség-
nyújtás elmulasztása 
bűntettében, ezért 4 
év börtönbüntetésre 
ítélték. Az indoklás 
szerint az elsőrendű 
vádlott, akinek – is-
meretlen okból – a 
lakásában keletke-
zett a tűz, nem szólt 

a tűzoltóknak és a szomszédoknak sem, ami-
kor kigyulladt a lakása és annak ajtaját nyitva 
hagyva távozott az épületből.

Mint ismeretes, 2009. augusztus 15-én 
este az avasi lakótelepen, a Középszer utca 
egyik társasházának hatodik emeleti laká-
sában keletkezett tűz, amely tovább terjedt, 
s egy család három tagja – a 39 éves anya, 
16 éves lánya és 13 éves fia – életét vesztette.

A panelház felújítását végző cégek munka-
társainak felmentését a másodfokú bíróság 
helyben hagyta. Így az ő vonatkozásukban 
az ítélet jogerős, míg N.B-né  vonatkozásá-

ban – figyelemmel 
arra, hogy mind az 
ügyész, mind a vád-
lott és védője is fel-
lebbezést jelentet-
tek be – a Debreceni 
Ítélőtáblán folytató-
dik az eljárás har-
madfokon.

Kevesebb elkövetett bűncselek-
ményről és emelkedő nyomozati 
eredményességről adott tájékoz-
tatást Vereckei Csaba dandár-
tábornok, a B.-A.-Z. Megyei 
Rendőr-főkapitányság vezetője a 
Miskolcon megtartott, évértéke-
lő értekezleten.

Kiemelte, a rendőrség beszámo-
lóit minden esetben elfogadták az 
önkormányzatok képviselő tes-
tületei, munkájukat a megyében 
pozitív megbecsülés övezi. Ezt tá-
masztja alá a Belügyminisztérium 
által elvégzett legutóbbi önkor-
mányzati felmérés is, amelynek öt 

fokozatú skáláján a megye rendő-
reinek munkáját 4,23-ra értékel-
ték.

Mint elhangzott, a főkapitány-
ság illetékességi területén elköve-
tett bűncselekmények száma az 
elmúlt évben több mint 12 szá-
zalékkal csökkent. A kiemelten 
kezelt bűncselekmények száma 
csaknem 20 százalékkal esett visz-
sza és a felderítési eredményesség 
is nőtt. A főkapitányság mind a 
tavalyi, mind az idei évben foko-
zott figyelmet fordít a települé-
sek és a külterületek közbizton-
ságának fenntartására. Az elmúlt 
évben 254 településen meghatá-
rozott időszakonként, 99 helyen 
pedig naponta visszatérő ellenőr-
zést tartottak a rendőrjárőrök. Öt 
helységben állandó volt az egyen-
ruhás jelenlét. 2015-ben – tizenegy 
éve először - emelkedett a személyi 
sérüléses közúti balesetek száma, a 
halálos kimenetelű baleseteké vi-
szont csökkent.
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A fiatalkorúak börtönébe 
látogattak el a héten Mis-
kolcon a vakok és gyen-
génlátók kutyáikkal. A 
kutyák előnevelését az el-
ítéltek folytathatják, ami 
az országban egyedülálló 
program. A fiatalok még 
azt is kipróbálhatták az 
érzékenyítő napon,  
hogy milyen lehet vakon 
közlekedni.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bünte-
tés-végrehajtási Intézet, valamint a Magyar 
Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 
négy évvel ezelőtt vette fel a kapcsolatot egy-
mással. – 2012-ben kezdtük el a közös munkát 
– nyilatkozta Joó László bv-ezredes, az intézet 
parancsnoka. – Évente kettő vagy négy kutya 
kerül hozzánk, ezeket két-három hónapos ko-
ruktól tanítják az elítéltek. Büszkék vagyunk 

rá, hogy segíthetünk a vakvezetők kiképzésé-
ben – emelte ki. 

A parancsnok elmondta, amellett, hogy az elí-
téltek nevelik a kutyákat, az állatok is tanítják őket.  
– Intézetünk lakói néha nehezen kommunikál-
nak, sokszor hiányosak érzelmi és szociális kész-
ségeik, miközben küzdenek a kirekesztés ellen is. 
Ezek az állatok azonban megmutatják nekik, hogy 
őket is lehet feltétel nélkül szeretni – hangoztatta.

A Bábonyibércen folytatódott a 
héten a nyomortelepek felszámolá-
sa, a területen két romos épületet is 
elbontottak a napokban. 

– Ezek olyan ingatlanok voltak 
ahol jelentős mennyiségű illegális 
szemét halmozódott fel. Olyan fer-
tőzési, közegészségügyi kockáza-
tot jelentettek, hogy mindenképpen 
szükségessé vált a felszámolásuk, ezt 
végeztük el a héten. A program foly-
tatódni fog, a város nyomortelepe-
it meg fogjuk szüntetni – mondta el 
Schweickhardt Gyula polgármesteri 
biztos. 

Mint ismeretes, Miskolc város ve-
zetése 2014-ben indította el a nyo-
mortelepek felszámolását. Kriza 

Ákos polgármester kezdeményezé-
sét 35 ezernél is több helyi lakos tá-
mogatta aláírásával. A programot 
azért indították, hogy eltüntessék a 
városi gettókat, ezáltal csökkentsék 

a járványok kockázatát, megszűnje-
nek a bűnözési gócpontok. Azoknak, 
akik a felszámolás alá eső telepeken 
laknak, de normális életvitelt foly-
tatnak, pontosan fizetik a lakbért, és 

nem halmoztak fel közüzemi tarto-
zásokat, a város segít új bérlakáshoz 
jutni.

A városi rendészek is rendszeresen 
ellenőrzik a bábonyibérci területet, 
a héten 82 ingatlant vettek vizsgálat 
alá. Elsősorban a lakcím bejelentési 
kötelezettséget, és a lakók szemét-
szállítási szerződéseit ellenőrizték. 

– Rendszeresen visszatérünk ide, 
mivel több lakossági bejelentést ka-
punk. Most javulásról lehet beszá-
molni, tapasztalataink szerint az itt 
élők egyre inkább igénybe veszik a 
szemétszállításra vonatkozó, kötele-
ző közszolgáltatást - nyilatkozta Ko-
vács László Csaba, a MIÖR közterü-
let-felügyeleti és rendészeti vezetője.

Miskolc sétálóutcája elsősorban és mindenekelőtt a 
gyalogosoké! – szögezte le keddi sajtótájékoztatóján 
Szécsényi Marianna. A Fidesz önkormányzati képvi-
selője egy napokban történt, közfelháborodást keltő 
esetre utalva kijelentette: betelt a pohár, a Fidesz-KDNP 
képviselőcsoport a lehető legrövidebb időn belül módosí-
tani kívánja a főutcára történő behajtás rendjét.

A fideszes politikus emlékeztetett, 
február 8-án este a Széchenyi utcá-
ban egy bolt elől teljes gázzal a Cent-
rum felé vette az irányt egy Chev-
rolet Corvette típusú sportautó. A 
kocsi vezetője elvesztette uralmát az 

autó felett, kidöntött egy pa-
dot melynek darabjai megsebesítet-
tek két arra sétáló gyalogost. 

– Úgy vélem, hogy ez volt az utol-
só csepp abban a bizonyos pohárban. 
A sétálóutca – különösen az utóbbi 

időszakban – sokszor már csak a 
nevében az. Túlságosan is gyakran 
találkozhatunk ott személy-, vagy 
tehergépkocsival – nem beszélve a 
fenti, illetve ehhez hasonló esetekről 
– fogalmazott Szécsényi Marianna.

A képviselő bejelentette, a Fi-
desz-KDNP képviselőcsoportja a 
lehető legrövidebb időn belül – ha 

lehet, már a márciusi közgyű-
lésen – módosítani kí-

vánja a főutcára törté-
nő behajtás rendjét. 

– Erőteljesen csök-
kenteni akarjuk 
azoknak a gép-
járműveknek a 
számát, amelyek 
a sétálóutcában 
közlekedhetnek – 

emelte ki.
– Képviselőtár-

saimnak és nekem is 
határozott véleményem, 

hogy Miskolc sétálóutcája 
elsősorban és mindenekelőtt a gya-
logosoké. Városi rendeletünk ered-
ményének is ezt a közös akaratot kell 
visszatükröznie! – zárta a sajtótájé-
koztatót Szécsényi Marianna.

Vakon meg kellett bízniuk  
a kutyákban az elítélteknek

RendőRi évéRtékelő
kevesebb bűncselekményt  
követtek el a megyébenSzigorítana a Fidesz

A sétálóutcA A gyAlogosoké 

FolytAtódik  
A nyomoRtelepek  
FelszámolásA

miskolci paneltűz

most A BáBonyiBéRcen BontottAk és ellenőRiztek

Felmentették  
Az elsőRendű vádlottAt



Felolvasóesttel és antológia-be-
mutatóval nyitotta meg tizenne-
gyedik évadát az Irodalmi Rá-
dió. A születésnapját ünneplő 
csoport tucatnyi taggal indult, 
mára már nagyon sokan hall-
gatják őket a felolvasóesteken és 
a weboldalukon is országszerte. 

– Számos felolvasóestet tartunk – 
mondta el Zsoldos Árpád főszerkesztő. – Bu-
dapesten például évente háromszor fordu-
lunk meg, de megyünk határon túlra is, ha 

hívnak. Szerinte nem lehet elég 
korán elkezdeni foglalkozni a 
szépirodalommal. A bemuta-
tott antológiában nyolcvan al-
kotó műve található, fele tizeny-
nyolc év alatti szerzőké. A tavalyi 
év legjobb szerzőjévé Bodó Csiba 

Gizellát választották (képünkön). 
Mint mondta, őt szinte minden ér-

dekli, az embertől az univerzumig szin-
te mindenről írt már verset. – Szerintem meg 
kell ahhoz ismernünk egymást, hogy igazán 
megértsük a másikat – hangoztatta. 
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A tervek szerint elbontják Miskol-
con a nyári színház tetejét. A 25 
éves szerkezetről nyáron derült ki, 
hogy életveszélyes. A bontás csak-
nem 20 millió forintba kerül, eh-
hez a város 10 millió forintot ad. 

A nyári színház a 90-es évek óta 
meghatározó a város kulturális 
életében. A 25 éves tetőszerkezet-
ről még a tavalyi Operafesztivál 
idején derült ki, hogy életveszé-
lyes, elavultak a fa alkatrészek. Az-
óta üres a színpad és a nézőtér is. 
Egyetlen darabot sem játszhattak 

itt, az életveszélyes területre most 
is feliratok figyelmeztetnek.

Béres Attila színházigazgató 
reményei szerint hamarosan el-
kezdődhetnek a bontási mun-
kák, ehhez az önkormányzat 10 
millió forinttal járul hozzá. Mint 
mondta, megértéssel fogadták az 
igényüket, betervezték a támoga-
tást az idei költségvetésbe, nagyon 
nagy munkáról van szó. A bontás 
után tető nélküli, igazi nyári szín-
ház lesz majd a játszóhely, már 
idén visszaköltözhetnek ide a Bar-
tók Plusz Operafesztivál előadásai.

ElbontjáK a nyári 
színház tEtEjét

Októberben mutatta be a Miskol-
ci Nemzeti Színház Csehov Ványa 
bácsiját Szőcs Artur rendezésében. 
Ványa szerepében Molnár Áront 
láthatta vendégművészként a kö-
zönség. 

– Az előadás különlegessége, hogy 
fiatal színművészek alakítják a darab 
50-60 éves karaktereit. Mekkora kihí-
vás volt ez számodra?

– Nagyon boldog voltam, amikor 
megkaptam ezt a szerepet, hogy fog-
lalkozhatok egy ilyen komoly anyag-
gal, amit előttem Latinovics Zol-
tán, Gálffi László is játszott. Utóbbi 
egyébként osztályfőnököm volt a 
színművészetin. Nagyon szeretem 
Szőcs Artur színházi gondolkodás-
módját, mindig tesz valami csavart a 
darabba, mindig megspékeli valami-
vel az előadásait. Most is bízott abban, 
hogy egy 28 éves ember tud azonosul-
ni azokkal a problémákkal, amikkel a 
dráma 50-60 éves szereplői. Szerin-
tem az számít igazán, amit megélsz, 
és nem az, hogy mennyi idős vagy. 
Amit Ványa megélt, azokon én is túl 

vagyok már: szerelmi csalódásokon, 
függőségeken, családi problémákon. 

– Először játszottál Miskolcon. Mi-
lyen a csapat, hogy élted meg az itt 
töltött időt?

– Miskolcon különleges élmény volt 
számomra, hogy mindig együtt vol-
tunk és mindig tudtunk az előadásról 
beszélni, arról, hogy mi történt egy-egy 
próbán, mit lehetne jobban vagy más-
hogy csinálni. Ez az, amitől szerintem 
működik egy anyag. Nagyon izgalmas 
számomra az itteni atmoszféra. Azt 
éreztem, hogy ez egy olyan közeg, ahol 
mindenkinek fontos az előadás. Kézen 
fogva mentünk, törtünk előre. Fantasz-
tikusan jól éreztem magam itt!

– Jelenleg szabadúszóként dolgozol. 
Láthatunk még Miskolcon a jövőben?

– A Ványa bácsi főpróbahetén de-
rült ki, hogy kaptam egy nagyon 
izgalmas filmfőszerepet. Decem-
berben fejeztem be ezt a forgatást. 
„Tasnádi István: Memo” című mű-

vét filmre vitték, amit maga a szer-
ző rendezett. Egy hiperamnéziás fiút 
alakítottam, aki születésétől kezdve 
mindenre emlékszik. Márciusban 
már egy újabb izgalmas szerepet ját-
szom az Örkény Színházban. Mácsai 
Pál rendezésében mutatják be „Az 
ügynök halálát”, Gálffi Lászlóval a 
főszerepben és én alakítom Biffet, 
az egyik fiát. Nagy megtiszteltetés 
ez számomra, nagyon örülök, hogy 
én lehetek az első az osztályomból, 
aki együtt játszik a volt osztályfő-
nökünkkel. Miskolcra bármikor szí-
vesen visszajövök. Egy fantasztikus 
alkotóközeg, nagyon jó csapat és na-
gyon jó színház.

Kiszelly Zoltán 
politológus lesz a 
vendége február 
26-án, 18 órától a 
Civil Összefogás 
Fórum Klub Mis-
kolc és az 1956-os 
Vitézi Lovagrend 
Világszövetsége 
B.-A.-Z. megyei 
Törzskapitány-
sága közös ren-
dezvényének, az 
ITC-székházban. 

Lengyel Attila, a 
CÖF Klub Miskolc vezetője lapunk-
nak elmondta, Kiszelly Zoltán előa-
dása főként Magyarország és az EU 
helyzetét, viszonyát elemzi a válto-
zó, megosztott világban. Ezzel ösz-
szefüggésben persze számos izgal-
mas kérdés napirendre kerül majd. 
Ezek közé tartozik például, hogy va-

jon a mostani népvándorlás kultú-
rák, netán vallások háborúja, vagy 
egy gazdasági újrafelosztása a világ-
nak? Mennyire lehet erős a V4-ek 
súlya a liberális európai elittel szem-
ben? Tudja-e, képes-e Európa a fehér 
rasszt pótolni? Miért nem állították 
még meg a menekültáradatot? Nem 

tudják, vagy nem 
akarják? Szétesik-e 
az EU? Ha igen, 
akkor mi követke-
zik? Ki lesz az úr 
Európában és glo-
bálisan? Ki nyer 
Szíriában, az oro-
szok vagy Ame-
rika? Engedik-e 
aktiválódni a NA-
TO-t? Mikor kezd 
végre a globális 
tőke a Föld né-
pessége előtt álló 
nagy sorskérdé-

sek felszámolásába invesztálni a ha-
talmas mennyiségű rabolt pénzből? 
Akar-e egyáltalán? Hol az arabok 
pénze?

Ezekről és még számos más ak-
tuális kérdésről eszmét cserélhet-
nek a jelenlévők február 26-án az 
ITC-székházban.

5
„ életem eddigi  
legnagyobb szerepe  
Ványa bácsi” 

intErjú  
Molnár áronnal

Február 21-én vasárnap, 9-13 óráig újra Miskolci Termelői Nap az  
Erzsébet téren! Helyi termelők termékei, kóstolók, kézműves portékák, 
álarcos télűzés, középkori fegyverbemutató. Készülés a tavaszra a 100 
éves Diósgyőri Kertbarátok Egyesülettel. 

Télűző muzsika és táncház az Agyagbandával és Sinka Tímeával. 
Csattogós lovagi csetepaté a Diósgyőri Aranysarkantyús Lovagrend 
előadásában. Álarckészítés, KÉPkirakó a kövesi titkokkal. Miskolc idei 
tortáját kedvezményes áron kínálják majd a rendezvényen. A Miskolci 
Termelői Nap vendégtelepülése ezúttal Varbó lesz. 

13 éVEs lEtt az irodalMi rádió

Miskolci TerMelői NapKiszElly zoltán lEsz a VEndégE  
a CÖF Klub MisKolC rEndEzVényénEK
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MODERN GNOSZTIKA

Előadásunk célja, hogy a piramisépítő 
gnosztikusok gondolkodásmódján ke-
resztül mutassunk be – napjaink nyuga-
ti embere számára tisztán érthető for-
mában – hét meghatározó spirituális 
alapkérdést.

A gnosztikusok ismerték, élték és uralták 
is, tehát képesek voltak szabadon alkalmaz-
ni, használatba venni a karma törvényét, a 
reinkarnációt, a csakrákat, a valódi egész-
séget, a zodiákus teljes erőspektrumát, az 
evolúciót mozgató erőt, de szabadon kap-
csolatba tudtak lépni más bolygók emberi-
ségeivel, ha szükségük volt rá.

Mivel tudásuk a gyakorlatból, a valóság-
ból indult ki, ezért kizárt volt, hogy valami 
homályos dologban higgyenek, vagy kép-

zelődjenek (ahogy a történelem könyvek-
ben ezt ma tanuljuk).

A mai ember számára ezért az ő gyakor-
latias, valóságos spiritualitásuk túl konkrét, 
nehéz, és kemény lehet. Például akkor, ha 
konkrétan kijelenti, hogy mai emberi minő-
ségünkben több az állatias elem, mint az 
emberi. Vagy azt, hogy spiritualitásunkban 
több az elképzelés, mint a valóság, mert ha 
spiritualitásunk igaz lenne, akkor isteni mi-
nőségeket tudnánk felvenni magunkba, és 
tudnánk piramist építeni. De a mai ember 
akármilyen fejlettnek is gondolja spiritua-
litása színvonalát, a konkrét gyakorlatban 
könnyen megbukhatna. Például ha kellene 
építenie egy nagy piramist.

Mindenkit szeretettel várunk előadása-
inkra, a belépés ingyenes.

spirituális tények az egyetemes bölcsességből

hétrészes előadássorozat 2016 február 23-tól  
a Miskolci Szabó Lőrinc Könyvtárban

Február 23., kedd, 17.30 A REINKARNÁCIÓ
Március 8., kedd, 17.30 AZ EVOLÚCIÓ
Március 22., kedd, 17.30 A HUMANOIDOK (UFÓK)  
Április 5., kedd, 17.30 A KARMA 
Április 19., kedd, 17.30 A CSAKRÁK
Május 3., kedd, 17.30 AZ EGÉSZSÉG
Május 17., kedd, 17.30 AZ ASZTROLÓGIA
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Az emberiség már az őskortól kezdve használ 
gyógynövényeket, az ókorban és a középkorban pedig 

tovább fejlődött az ezzel összefüggő tudás. Magyar
országon a bencés szerzetesrendek által vált köz
ismerté az alternatív gyógyászat ezen formája, az 
ismeretanyagot később a füves emberek és a javas
asszonyok vitték tovább.

Pászk Norbert természetgyógyász, a Diósgyőri 
vár gyógynövény szakértője rendszeresen tart be
mutatókat és gyógynövénytúrákat. A „Titokzatos 
gyógynövények” című előadásain hétfőn és pénte
ken megismerkedhetünk a gyógynövények sokol

dalú felhasználási lehetőségeivel, valamint a hozzájuk 
kapcsolódó középkori hiedelmekkel, történetekkel is. 

Múlt és jelen Miskolci Napló8

...és Most

Akkor...
A miskolci közmondások közül or-
szágosan ismertté vált a „Pislog, mint 
a miskolci kocsonyában a béka”. A 
közmondás elterjedésében szerepet 
játszott Szendrei János, aki város-
történeti monográfiájában közzétett 
egy miskolci kiadású képeslapot. 
A pincei asztal mellett kucsmás 
ember ül, előtte tányér, s abban 
a jól látható béka. A felszolgáló 
mellényes, kalapos, pipás boros-
gazda meglepődésében csaknem 
kiejti kezéből a borospalackot. 

Egy másik, szintén Miskolcon, 
1912ben készített rajzról nyomott 
képeslapon hasonlóan főszerep
lő az asztalon lévő tányér, cipó és 
boros flaska. Az asztal mellett megle
pődött vendég ül, mellette a meglepő
déstől fejéhez kapó vendéglős. Ezek a 
képeslapok főleg az 1910es évektől 
vitték országszerte hírét a miskolci 
kocsonyának. Tény, Miskolcon rég
től fogva kedvelt eledel volt a kocso
nya, s mint ilyet, a sokadalmakon kí
vül a korcsmákban, vendéglőkben is 
feltálalták, nem beszélve az avasi, te
temvári pincékről. A későbbi alaptör
ténet, amely megteremtette a legenda 
alapját, Szendrei János leírásában a 
következőképpen olvasható: „A vasúti 
forgalom megnyitása előtti időkben a 
Gömör vidék és Budapest közötti fel
sőmagyarországi kereskedelmet több
nyire gömöri fuvarosok, úgynevezett 
furmányosok közvetítették. Miskolc 
városa ezeknek közbenső állomása 
volt. Itt rendesen a Szentpéteri kapu

ban lévő Szarvas, Törökfő és a Magyar 
huszár czímű kisebb vendégfogadók
ban szállottak meg éjszakára. Egy fel
sőgömöri tót furmányos a Magyar 
huszárba tért be a napszálltakor. Va
csorát kért a korcsmárosnétól, még pe
dig kocsonyát. Az asszonyka kit a nép 
fantáziája bizonyos, szemmel látható 
tekinteteknél fogva Potyka Kati beczé
ző névvel ruházott fel, mindjárt sar
kon fordult és a ház alatti sötét pinczé
ből felhozott egy tányérral. Eleibe tette 
a vendégnek. A tót atyafi takarékos ét
vággyal neki lát a vacsorának, és elő
ször is a tányér közepéről kikandikáló 
húst akarja konzumálni. De egyszerre 
csak ijedten ejti el a villát és így kiállt 
fel:  Jáj, jáj, korcsmárosné, annak a ko
csonyának szeme is van, úgy hunyor
gatva felim! Potyka Kati asszony oda
bokázott és elhűlve konstatálta, hogy 

igazat szólt a vendég. Egy izmos 
termetű béka, mely majdnem de
rékig a kocsonyába volt fagyva, 
esdeklő pillantásokat vett feléjük 
a szabadulásért. – No ennek pech
je volt! – monda Kati flegmatiku
sán és a tűzhelynél kiengesztelte 

a fagyos jószágot. A különös jelenet 
nagy hahotát keltett, s jó időre komp
romittálta a miskolci kocsonyát és az
óta sok koponyát vertek be miatta.” 
Hogy a szólás és a történet mennyire 
élt Miskolcon, jól mutatja egy korabe
li pályázat is, amely a história eredete 
felől érdeklődött. Voltak, akik vélhető
leg ismerték Szendrei János leírását, s 
ezért az esemény színhelyét a Szentpé
teri kapu egykor volt vendéglőjébe he
lyezték. Egy válaszoló a Három rózsa 
nevű egykori szállodában, más a Csa
bai út mentén állt Vörös rákban, ismét 
más a mindszenti Zöldfa vendéglőben 
vélte megtörténni az esetet. Az elmon
dások szerint Miskolcon nagyon sok 
fogadóban és pincében megtörtént az 
eset, az „áldozatok” között volt fuva
ros, hétköznapi polgár, s országgyűlési 
képviselő is.                     soMorjAi LeheL

A Miskolcon született és mun-
kásságával részben ide kötődő 
Ördögh László képei eddig nem 
szerepeltek a Herman Ottó Mú-
zeum gyűjteményében. A mű-
vész családjának köszönhetően 
most sikerült pótolni a hiányt. 

Ördögh László 1923. március 12
én született Miskolcon. Festészeti 
tanulmányait 1942ben kezdte a bu
dapesti Képzőművészeti Főiskolán. 
Művészetének arculatára, látásmód
jára nagy hatást gyakorolt főisko
lai mestere, Burghardt Rezső, aki ez 
időben, a Miskolci Művésztelepnek 
is vezetője volt. 1947ben, amikor 
Burghardt Rezső elhagyta a Miskol
ci Művésztelepet, Ördögh László is 
hátrahagyta szülővárosát és Buda
pesten telepedett le. 1949ben olasz
országi tanulmányúton járt, majd 
három éven át a Képzőművészeti 
Főiskola tanársegédjeként műkö

dött. A Vas megyei baráti kapcso
latok, valamint a vidék természeti 
szépségei 1985ben végleg elcsábítot
ták a fővárosból és Zsennyén telepe
dett le. Itt élt és alkotott 2007ben be
következett haláláig.

A művész családjának köszön
hetően, a Herman Ottó Múzeum 
képzőművészeti gyűjteménye nem
régiben Ördögh László nyolc olaj
festményével gyarapodott. Az aján
dékba kapott alkotások Kanadából 
érkeztek Miskolcra. A Sajópart 
felsőzsolcai szakaszának látványát 
megörökítő, ötvenes évekbeli táj
képek, a hetvenes évekre tehető, 
Sajószentpéter környéki inspiráci
óra született kukoricatörésjelenet 
mind azt mutatják, hogy noha a 
festő térségünk művészeti életében 
távozását követően nem vett részt, 
szülőföldjétől nem szakadt el. Az itt 
nyert élmények fontos helyet kaptak 
munkásságában.

Miskolc értékei 6.
A MiskoLci kocsoNyA

Festmények kanadából 

Diósgyőr hősi halottjainak emlékművét, a feleségétől és gyermekétől búcsú
zó, hadba induló honvéd szobrát 1928. június 10én leplezték le. A református 
egyház már 1917 óta gyűjtött az emlékműre, az infláció miatt azonban csak 
1926ban, a községi képviselőtestület határozatával és anyagi támogatásával 
vált lehetővé a szobor megrendelése. Desewffy Aurél kereskedelemügyi mi
nisztertanácsos, országgyűlési képviselő az átadó ünnepségen egyebek mellett 
így fogalmazott: „több mint ötszázezer azoknak a hősöknek a száma, akik a 
haza védelmében életüket vesztették és a szélrózsa minden irányában alusszák 
örök álmukat. E hősök között volt ama 221 diósgyőri magyar vitéz is, akinek 
emlékére Diósgyőr község közönsége e szobrot emelte, háláját, kegyeletét, elis
merését és csodálatát kívánva ezen emlékmű által kifejezni irántuk”.  A szobor 
felirata: „Diósgyőr község hazáért halt hős fiainak 19141918”. A szobor bronz 
talpára erősített lemezen a következő felirat olvasható: „Szétrombolta a máso
dik világháború, helyreállították a diósgyőri MÁVAG dolgozói, 1948. Szabó 
László, Holló Antal”. A talpazat két oldalsó és hátsó felületébe az elesettek ne
veit vésték bele.                                                                        Fotó: Mocsári LászLó

A Miskolci Kard és Kereszt Jo-
hannita Testvériség tartott hagyo-
mányőrző bemutatót múlt szomba-
ton a Diósgyőri várban. A szervezők 
hónapról hónapra más programokat 
kínálnak a látogatóknak.

– Tematikus bemutatókat szerve
zünk, így a február a szerelem hó
napja, a március majd a népi mes
terségeket művelőké lesz – mondta 
el Boronkai Edina kommunikációs 
menedzser. – A lovagok beleillenek 
mindegyik rendezvényünkbe, hi
szen ők a vár részei – tette hozzá.

A szerelem hónapjában a lovagok a 
hölgyek kegyeiért versengenek a Di
ósgyőri vár hétvégi programjain: feb
ruár 13án és 14én a Miskolci Kard 
és Kereszt Johannita Testvériség be
mutatóit láthatta a közönség, február 
20án és 21én pedig karddal és rím
mel harcolnak majd a hölgyek kegye

iért a Diósgyőri Aranysarkantyús 
Lovagrend kardforgatói. Február 27
én és 28án fegyverbemutató lesz, 
emellett a láncingkészítést és a kö
zépkori betűvetést is kipróbálhatják 
az érdeklődők.

Múlt szombaton a Miskolci Kard 
és Kereszt Johannita Testvériség lo
vagjai tartottak bemutatót. Lukács 
Bertalan, az egyesület alelnöke el
mondta, általában várromok között 

tartják az előadásaikat. A Diósgyőri 
vár lovagtermének hangulata tovább 
emelte a produkciójuk fényét, sehol 
máshol nem tapasztaltak ilyet. 

A lovagok harci technikákat mu
tattak be különböző fegyverekkel. A 
február legnagyobb eseménye febru
ár 27én lesz, amikor az éjszakai vár
látogatáson középkori szerelmekre, 
drámákra, hálószobatitkokra derül 
majd fény.

kard és kereszt

„Fűben, Fában van az orvosság”

Tematikus bemutatók a Diósgyőri várban



A miskolci Ronald McDonald házat látogatták meg 
hétfőn a DVTK Jegesmedvék játékosai. A „Dobj egy 
macit kampány” keretében a jégkorongozók évről-év-
re visszatérnek a gyermekotthonba és a lelkes szur-
kolók által adományozott plüss játékokkal próbálnak 
örömöt csalni a kicsik arcára.

Az akció népszerűségét mutatja, hogy minden év-
ben egyre több adomány érkezik, így még több hely-
re tudják eljuttatni az ajándékokat. Ebben az idény-

ben a Velkey László Gyermekegészségügyi Központ 
gyermekeinek is jutott a játékokból. Jarkko Leppanen, 
Miskolci Márk és Ritó László tizenöt zsáknyi ajándék-
kal érkezett a miskolci Ronald házba, ahol a gyerekek 
már nagyon várták új játékaikat. (Forrás: dvtk.eu)

Női kosárlabda
Idegenben elért győzelemmel zár-
ta az elmúlt hetek rendkívül sűrű 
programját az Aluinvent DVTK. A 
miskolci együttes Szekszárdon ven-
dégszerepelt és az első negyedben 
hátrányba került. Ám hiába volt 
rendkívül kellemetlen ellenfél, a ha-
zai pályán szereplő, edzőváltáson is 
áteső Szekszárd, a folytatásban már 
minden negyedet nyert a DVTK. 
Győzelmének köszönhetően a Diós-
győr már 27 megszerzett pontnál tart 
a bajnokságban, ezzel pedig mind-
össze 3 ponttal marad el a listave-
zetőtől. A piros-fehérek a harmadik 
helyen várják a folytatást. (Női ko-
sárlabda NB I. A-csoport 16. forduló: 
KSC Szekszárd – Aluinvent DVTK 
Miskolc 52-57). – Nagyon hosszú és 
nagyon fárasztó heteken vagyunk 
túl, az ellenfelünk 
kemény játékot ját-

szott. Most lesz egy szusszanásnyi pi-
henőnk az előttünk álló nagy felada-
tok előtt – mondta el értékelésében 
Maikel López vezetőedző. 

Műkorcsolya
A Miskolci „Jégvirág” Korcsolya 

Klub immár második ízben rendez-
te meg az elmúlt hétvégén a nemzet-
közi műkorcsolya „Jégvirág” Kupát. 
A versenyen a résztvevők nemzetkö-
zi ranglista pontokat gyűjthettek. Az 
idei kupára hét nemzet kilencvenegy 
korcsolyázója küldte el jelentkezését 
a különböző kategóriákban. Szom-
baton és vasárnap utánpótlás verse-
nyeket (Chicks; Cubs; Basic Novice; 
Advanced Novice), valamint junior 
és senior programokat rendeztek a 
Jégcsarnokban.

Hírek, eredmények
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Az idei év igazi téli időjárással köszöntött 
be és egész januárra jellemző volt a hideg. 
Mindez a februárban kapott távhőszámlá-
ban is meglátszik.

Míg tavaly decemberben szinte kellemesen 
enyhe volt az időjárás Miskolcon, addig 2016. 
január hónapja az átlagosnál jóval hidegebb 
évkezdést hozott. A hivatalos meteorológiai 
mérések szerint a 2015. decemberi külső átlag-
hőmérséklet +2,4 oC, míg a 2016. januári külső 
átlaghőmérséklet -2,1 oC volt. Ez meglátszott a 
hőfelhasználásban is, amely idén januárban át-
lagosan 37%-kal emelkedett decemberhez ké-
pest.

Emiatt február elején az előző havinál maga-
sabb összegű távhőszámlát kaphattak kézhez 
a távhőszolgáltatás fogyasztói, de ez volt jel-
lemző a gázszolgáltatást igénybevevő fogyasz-
tóknál éppúgy, mint az elektromos árammal 
fűtőknél. A távhőfogyasztók egy „szokásos”, 
51 m2-es társasházi lakásra – 4 m3 melegvíz-fel-
használás mellett – átlagosan 5000 forinttal fi-
zetnek többet a januári hideg miatt.

Amennyiben a díjfizetők szeretnék elkerülni 
az időjárás változásából adódó, havonta eltérő 
összegű fűtésszámlát, úgy a MIHŐ Kft. tovább-

ra is lehetőséget biztosít a lakóközösségek ré-
szére a havi egyenletes összegű díjfizetésre. A 
MIHŐ Kft. jelenlegi számlázási rendszere sze-
rint minden hónapban megtörténik a tényle-
ges hőmennyiség mérés szerinti számlázása 
azoknál a díjfizetőknél, akik ezt a típusú szám-
lázási rendszert választották. Ez a miskolci táv-
hőfogyasztók közel kétharmada.

Amennyiben a fogyasztók az egyenletes 
díjfizetést választják, akkor elkerülhetik az idő-
szakosan jelentkező magasabb kiadásokat, 
tervezhetőbbé tehetik családi költségveté-
süket azzal, hogy az előző fűtési idény tény-
leges hőfogyasztásának megfelelően, előre 
kalkulálható módon fizetik távfűtési számláju-
kat egész évben. Ha ezt az elszámolási módot 
választják, akkor a MIHŐ Kft. az előző fűtési 
idény tényleges hőfogyasztásának megfele-
lően megállapítja a részszámla összegét, és e 
szerint számláz 11 hónapon keresztül havon-
ta azonos összeget. A 12. számlában pedig 
a ténylegesen felhasznált hőmennyiség és 
a részszámlákon befizetett távhődíj közötti 
különbség kerül számlázásra. Az egyenletes 
díjfizetésre történő átallást minden év április 
15-ig írásban kezdeményezhetik a lakóközös-
ségek képviselői.

Hideg jAnuár,  
MAgAsAbb távHőszáMlA

váltson havi általányra

van, aki egy szép, új otthonra vágyik, van, aki-
nek éppen van egy eladó ingatlana, másokat 
pedig az érdekel, hogy felvehetnek-e kölcsönt, 
megint mások a családi otthonteremtési kedvez-
ményről tennének föl kérdéseket. nekik is segí-
teni tudnak a most megnyílt OtP ingatlanpont 
irodában, a szemere utca 2. szám alatt. 

Nagyon nagy fellendülés várható az ingatlanpia-
con, ennek már most látható jelei vannak – mondja 
Airizer Csabáné, az OTP Ingatlanpont Iroda vezető ér-
tékesítési tanácsadója. Ez részben a CSOK-nak is kö-
szönhető – teszi hozzá. A miskolci ingatlanok árai is 
felfelé mennek, az elmúlt időszakhoz képest körülbe-
lül tíz százalékos emelkedés figyelhető meg. 

Hitelügyintézésben is naprakészek. – Meg tudjuk 
mondani az ügyfélnek, hogy hitelképes-e, meg tud-
ja-e venni azt az ingatlant, amelyiket kinézte magá-
nak. Ezután, ha minden feltétel adott, akkor személy-
re szabott hitelkalkulációt készítünk, a hitelkérelmi 
csomagot kitöltjük és beadjuk az OTP-be és szinte 
kézen fogva, az ügyféllel együtt csináljuk végig az 
egész hitelügyintézést. Ez a hozzánk fordulóknak 
semmibe sem kerül. 

– Az ingatlanközvetítők és tanácsadók az irodában 
segítenek az ügyfeleknek megtalálni a legideálisabb 
lakást, vagy házat, ami az igényeknek teljes mérték-
ben megfelel. Tanácsadóink mindenben segítenek 
az ügyfeleknek, közösen keresnek lakást, elmennek 
együtt megtekinteni az ingatlant, segítenek az áral-
kuban, segítenek elkészíteni az energetikai tanúsít-
ványt, végig kísérik az adásvételi menetet, és jelen 

vannak akár a kulcsátadáson is. A hozzánk forduló 
ügyfeleknek csak annyi dolguk van, hogy megbíz-
zanak minket az értékesítéssel vagy vásárlással. Azt 
is mondhatnánk: „A többit bízza ránk”. Az irodában 
dolgozók természetesen nem csak a Miskolc és kör-
nyéki ingatlanokkal vannak kapcsolatban, hanem az 
egész ország területére kiterjedően más városok OTP 
Ingatlanpont irodáinak a kínálataival és tanácsadói-
val is – mondja Airizer Csabáné. – Értékesítőink nem 
szabnak határokat maguknak, egy 28 nm-es garzon-
tól akár egy több 10 000 négyzetméteres iparterüle-
tig minden téren jelen vannak és kellő felkészültség-
gel rendelkeznek. Az iroda biztosítja a teljes technikai 
hátteret mind az itt dolgozóknak, mind az ügyfele-
inknek, mind a projektfejlesztőknek. 

Az újonnan nyílt iroda ingatlanközvetítés és hitel-
tanácsadás mellett a kormányprogram által támo-
gatott családi otthonteremtési kedvezménnyel, a 
CSOK-kal is foglalkozik.

– Projektfinanszírozás és új lakóépületek felépíté-
se is szolgáltatási körünkbe tartozik – tette hozzá Ai-
rizer Csabáné. – Építési vállalkozókkal is szerződéses 
kapcsolatot alakítunk ki, így a közeljövőben olyan in-
gatlanok is bekerülnek majd a kínálatunkba, amelye-
ket a mi megrendelésünkre építettek, legyen szó tár-
sasházról vagy családi házról. 

Ez egy dinamikusan fejlődő csapat, családias lég-
körű munkahely, összesen tízen vagyunk, de várjuk 
új munkatársak jelentkezését is. 

Az OTP Ingatlanpont Iroda a Szemere utca 2. szám 
alatt nyílt meg. Hétfőtől péntekig reggel 9 órától este 
6 óráig várják az ügyfeleket.

Újabb ingatlanpont nyílt Miskolcon

Jótékonykodtak a Jegesmedvék

A DVTK edző stábja tartott szurkolói találkozót kedden este. A klub Szin-
vaparkban található ajándékboltjában Egervári Sándor, Pisont István, Ve-
réb György és Lippai József várta a szurkolókat. A szakmai stáb ezúttal is 
dedikálással, közös fényképekkel köszönte meg a szurkolók támogatását.  

Múlt szombaton egy büntetőből esett 
góllal szenvedett vereséget a DVTK Fel-
csúton az OTP Bank Liga 20. forduló-
jában. Az idei bajnokságban ez már az 
ötödik 11-es volt, amiből Ivan Radoš 

kettőt megfogott. Most nem sikerült. 
Egyéves távollét után ezen a találko-
zón tért vissza a DVTK csapatkapitá-
nya, Elek Ákos. Úgyszintén szombaton 
debütált a diósgyőri kispadon Egervári 

Sándor vezető- és Pisont István másod-
edző. Az egykori válogatott labdarúgó 
117 NB I.-es mérkőzés után először sze-
repelt edzőként élvonalbeli mérkőzés 
jegyzőkönyvében.

Február 20-án, az OTP Bank Liga 21. 
fordulójában Kassai Viktor vezeti majd a 
DVTK–Honvéd mérkőzést. Segítői Tóth 
II. Vencel és Szpisják Zsolt, valamint Er-
dős József és Oláh Gábor lesznek.

Szurkolói találkozót tartott a DVTK
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l  EdElény, SzEndrő,  
Szalonna, SzínpEtri,  
tornaSzEntandráS:  
március 19. (szombat): 3.500 Ft/fő

l  rimaSzombat, FülEk,  
loSonc, alSóSztrEgova:  
március 26. (szombat): 5.000 Ft/fő

l  kaSSa, borSi:  
április 2. (szombat):  5.000 Ft/fő

l  EpErjES, lőcSE, 
SzEpESváralja: 
április 2. (szombat):  6.000 Ft/fő

l  kiSkörút ErdélybEn:  
március 12–14.: 35.000 Ft/fő

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

www.koruTak.hu

"

"

Ez a kUpon 
500 Ft-ot ér!  
1 útra 1 FőnEk!

20
16

.

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

Hogyan gyűjtsünk  
szelektíven?

mi kErülhEt a Sárga SzElEktív gyűjtő EdénybE?
A szelektív hulladékgyűjtés mű-

ködésének eredményessége na-
gyon sokban múlik a lakosság tá-
jékoztatásának sikerességén és 
hatékonyságán. Hiába rendelkezik 
a lakosság szelektív hulladék gyűj-
tésre alkalmas edényzettel, hiába 
gyűjti a kommunális szolgáltató a 
szelektíven gyűjtött hulladékot, ha 
nem megfelelően szelektáljuk a 
hasznosítható hulladékot. 

A szelektív hulladékgyűjtés lé-
nyege, hogy a külön válogatott 
hulladék újrahasznosításra kerül-
hessen, így csökkentve a környezet 
terhelését. Ehhez azonban kulcs-
fontosságú a szelektív gyűjtés sza-
bályainak pontos betartása.

nézzük mi kerülhet a sárga 
zsákba/gyűjtőedénybe?

A sárga edény elsősorban a csomagolási hulladékok 
gyűjtésére szolgál.

papír
Az újrafeldolgozás legfontosabb feltétele, hogy a papír ne 
legyen szennyezett vagy zsíros.

• fekete-fehér újságpapír,
• színes újságpapír, kartonpapír, kartondobozok,
• boríték, levélpapír,
• tiszta csomagolópapír,
• irodai papír hulladék.

mi az, ami nEm kerülhet a papírhulladék közé?
•  hentesáru csomagolására használt, belül fóliázott papír,
• műanyag kötöző zsinór,
• ragasztószalag,
• zsíros, ételmaradékos papírhulladék.

Mindezek miatt például ne kötöz-
zük az összegyűjtött újságpapírt.

műanyag
A műanyagoknak, így a műanyag 
hulladékoknak számos fajtája is-
mert (PET, polietilén,polipropilén, 
stb.). A különböző műanyag típusok 
további elválasztása a válogatás so-
rán történik meg.
• PET (pille) üdítős palackok,
• HDPE flakonok 
•  nylonzacskó, fóliák, műanyag cso-

magolóanyagok,

nem kerülhet a műanyag hulla-
dék közé:
•  Üveg palackok (sokan összekeverik 

a kétféle palackot),
• papírcímke,

•  ételmaradékkal, étolajjal szennyezett műanyag dobo-
zok, edények

• vegyszeres műanyag dobozok, edények

FémEk
Hasznosításuk jelentős energia megtakarítást ered-
ményez az újonnan bányászott nyersanyagból való 
előállításhoz képest. Hatékony gyűjtésük kulcsfontos-
ságú.
hulladékok, amelyeket a fémhulladékok között kell 
gyűjteni:

• fém konzervdobozok,
• alumínium italos doboz,
• alumínium edények,

társított (tetra-pack) csomagolási hulladékok
• tejes doboz
• üdítős doboz

ElérhEtőSégEink:
Ügyfélszolgálati iroda: 3527 Miskolc, József Attila u. 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 

A közel 30 éves miSkolci lElkiSEgély tElEFonSzolgálat 
önkéntES mUnkára tElEFonoS ügyelőket keres.

150 órás képzés után sikeres vizsga letétele
jelenkezés: 2016. március 5-ig a 30/365-2576-os telefonon.

Feltételek:
23-65 év közötti életkor

minimum érettségi
jó kommunikációs és empatikus készség

Apróhirdetés
magyar vizsla kölykök erősek, va-
dász-barát alapúnak nevelve, drótszőrű 
törzs könyvezett anyától egészségügyi 
könyvvel 15 000 Ft-ért kaphatók! Érdek-
lődni: 46/304-175 vagy a 30/322-9991 te-
lefonon lehet.

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

technikával. Tel./fax: 46/402-292, mobil: 
30/336-5528, web: www.aluport.hupont.
hu, bemutatóterem: Miskolc, Bükk áru-
ház I. emelet. Nyitva: h, sz, cs, p: 9–17 órá-
ig, k: 9–14 óráig, szo: 9–12 óráig.

nyékládháza központjában eladó 4 
szobás, gázos családi ház telekáron. Ér-
deklődni: 70/265-2930.

kismamáknak és kispapáknak tartunk 
felkészítő tanfolyamot. 17 órától kedden 
és csütörtökön, a Kossuth utca 5. szám 
alatt. TESZ székház. Jelentkezés miskol-
ciotthonsegitunk@gmail.com,   30/905-
8113.
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Időpont, helyszín: 2016. 
március 5. Diósgyőri vár. 
A pálinka minták leadha-
tók: 2016. március 04-én 
18.00 óráig a Polgármeste-
ri Hivatal Ellátási Osztá-
lyán (Miskolc, Városház tér 
8. III. udvar 2. emelet) és 
2016. március 05-én 8.00 és 
9.00 óra között a Diósgyőri 
várban. Nevezési határidő: 
2016. március 05. 9.00 óra. 
Az üvegen címkével, fel kell 
tüntetni a nevező nevét, cí-
mét, a pálinka fajtáját, al-
kohol tartalmát, évjáratát. 
Nevezési díj: egy minta (1/2 
liter) nevezési díja 500 Ft; a 
második mintától 0 Ft

A sós sütemények verse-
nyének kategóriái: pogá-
csák, sörkiflik. A benevezett 
minták mennyisége 1–1,5 
kg. A minták a Diósgyőri 
várban adhatók le. Nevezési 
határidő: 2016. március 05. 
(szombat) 12.00 óra. Neve-
zési díj nincs. A mintákon 
kérik cédulával feltüntet-
ni: a készítő nevét és lakcí-
mét, a sütemény elnevezé-
sét, esetleges fantázia nevét, 
a recept leírását és a leadott 
mennyiséget. A nevezések-
kel kapcsolatos ügyintézés 
és információ: Orosz János 
(20/313-0800), Demeter At-
tila (30/299-2233).

Február 20. szombat My 
FAIr LAdy musical két 
részben 15:00 | NAGY-
SZÍNHÁZ Bérletszünet 
Jegyvásárlás

B OL d O GTA L A NOK 
színmű 19:00 | JÁTÉKSZÍN 
Jegyvásárlás

FENEVAdAK táncdrá-
ma egy részben 19:00 | 
CSARNOK Jegyvásárlás

Február 21. vasárnap KA-
KAÓKONCErT Beavató 
kamarakoncert 11:00 | NÉ-
ZőTÉRI TÁRSAlGó A 
Miskolci Nemzeti Színház 
zenekarának műsora Jegy-
vásárlás

MINdENT A KErTBE! 
színmű 19:00 | KAMARA 
Szigligeti Arany bérlet Jegy-
vásárlás

Február 23. kedd SzO-
CIOpOLy színházi társas-
játék 19:00 | JÁTÉKSZÍN 
színházi társasjáték a Men-
tőcsónak Egység és Gyere-

kesély Egye-
sület közös 
produkciója Jegyvásárlás

Február 24. szerda A 
NAGy GATSBy roman-
tikus pop art táncjáték két 
részben 19:00 | KAMARA 
Bérletszünet Jegyvásárlás

Február 25. csütörtök LI-
LIOM KüLVárOSI LE-
GENdA 18:00 | NAGY-
SZÍNHÁZ Jezsuita bérlet 
Jegyvásárlás

pILLANTáS A híd-
rÓL színmű két részben 
19:00 | KAMARA Bérlet-
szünet Jegyvásárlás

Február 26. péntek LILI-
OM KüLVárOSI LEGEN-
dA 19:00 | NAGYSZÍN-
HÁZ Bemutató (Alap, Arany, 
Ezüst) bérlet Jegyvásárlás

A NAGy GATSBy ro-
mantikus pop art táncjáték 
két részben 19:00 | KAMA-
RA Upor (Arany, Ezüst) bér-
let Jegyvásárlás

2016. február 20. | 7. hét | XIII. évfolyam 7. szám
Miskolci Napló – A város lapja

programajÁnLó
program/közélet

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
Február 22. 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, 
közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma ism. 19.20 Időjárásjelentés 19.22 ProgramPont 
19.30 Évértékelő 20.00 Miskolc Ma ism. 20.20 Időjárásjelentés 20.22 ProgramPont 
20.30-05.00 Képújság

Február 23. 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-Budapesti 
Honvéd NB I-es labdarúgó mérkőzés 21.00 Miskolc Ma ism. 21.20 Időjárásjelentés 
21.22 ProgramPont 21.30–05.00 Képújság

Február 24. szerda 05.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 Miskolc 
Ma, hírműsor 18.20 Időjárásjelentés 18.22 ProgramPont 18.30 Helyzetkép 19.00 Miskolc 
Ma ism. 19.20 Időjárásjelentés 19.22 ProgramPont 19.30 Tudomány a hétköznapokban 
20.00 Miskolc Ma ism. 20.20 Időjárásjelentés 20.22 ProgramPont 20.30-05.00 Képújság

Február 25. 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 
19.30 Miskolci Napló ism. 20.00 Miskolc Ma ism. 20.20 Időjárásjelentés 20.22 Prog-
ramPont 20.30-05.00 Képújság

Február 26. péntek 05.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 Mis-
kolc Ma, hírműsor 18.20 Időjárásjelentés 18.22 Programpont 18.30 Egészségpercek 
19.00 Miskolc Ma ism. 19.20 Időjárásjelentés 19.22 ProgramPont 19.30 Ez Miskolc! 
ism. 20.00 Miskolc Ma 20.30 Jégkorong elődöntő 22.00–07.00 Képújság

Február 27. szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 Hír-
pont 18.10 No Comment 18.30 Promenád 19.00 Hírpont 19.10 No Comment 19.30 
Sportpercek ism. 20.00 Hírpont ism. 20.10 No Comment 20.30 Jégkorong elődöntő 
22.00–07.00 Képújság

Február 28. vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 Króni-
ka, heti hírösszefoglaló 18.30 Helyzetkép 19.00 Krónika, hírösszefoglaló 19.30 Tudomány 
a hétköznapokban ism. 20.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 20.30-05.00 Képújság 

Diósgyőri vár
Február 20-21-én 11, 13, és 15 órai kez-

dettel: „Karddal és rímmel a hölgy ke-
gyeiért” - a Diósgyőri Aranysarkantyús 
Lovagrend hagyományőrző bemutatói.

Petró-ház
Február 22. 17 óra. In memoriam Lenkey 

Zoltán. Kiállítás-megnyitó és emlékest.
Művészetek Háza
Február 25. 19 óra. Hangforrás bérlet – 

A fekete erdő szirénjei. Miskolci Szim-
fonikus Zenekar. Ének: Fodor Beatrix, 
Fekete Attila, Kálmándi Mihály. Km.: 
Kodály Kórus Debrecen.

Református Egyházkerületi Szék-
ház (Miskolc, Kossuth L. u. 17.)

Február 23. 17 óra. Tamási Áron élete és 
Ábel hagyatéka. Takaró Mihály iroda-
lomtörténész előadása

Rákóczi-ház
Február 24. 17 óra. Zórád Ernő festő, grafikus, 

karikaturista kiállításának megnyitója.
Február 25. 16 óra. Torok Sándor fes-

tőművész emlékkiállításának meg-
nyitója. Megnyitja: Pataki Gábor mű-
vészettörténész.

HOM Papszeri kiállítási épület
Február 25. 17 óra. Zsidó kéziratok és 

szertartási tárgyak a jeruzsálemi Isra-

el Múzeum anyagából. Kiállítás-meg-
nyitó. A vendégeket köszönti: Kiss Gá-
bor alpolgármester.

EGYHÁZI ESEMÉNYEK
Mindszenti plébánia
Február 21. 16 óra. Mocorgós szentmise 

a kisgyermekes családok számára.
II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár
Február 25. 16.30 óra. Kelemen Didák 

nyomában – ankét. A „Történetek 
a minorita templom életéből” című 
könyvet bemutatja: Várhelyi Kriszti-
na, a kötet szerkesztője, Rostás László 
főépítész. Előadást tart Kalna Zsolt mi-
norita tartományfőnök Kelemen Didák 
tiszteletéről, valamint Kovács Gergely 
posztulátor, a Mindszenty Alapítvány 
képviselője a boldoggá avatásról.

Fráter György Katolikus Gimnázium
Február 26. 16 óra. Népvándoroltatás 

– Globális örvénylések. Bogár Lász-
ló közgazdász professzor előadása, a 
KÉSZ miskolci csoportja rendezésében.

Martin-kertvárosi plébániatemplom
Február 28. 14.30 óra. A torinói halotti 

lepel. Tamási József kartali plébános 
előadása. A rendezvényen megtekint-
hető lesz a lepel egyetlen magyaror-
szági, mérethű, művészi másolata.

Kovácsné Budai mária önkormányzati képvi-
selő, lakossági fogadóórát 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 fogadóórát tart 2016. február 24-én (szer-
dán), 17-19 óráig a Gárdonyi Géza Művelődési 
Házban (Sütő János u. 42.).

Eperjesi Erika önkormányzati képviselő, la-
kossági fogadóórát tart 2016. február 29-én (hét-
főn), 17 órától a Szilágyi Dezső Általános Isko-
lában.

gazdusné pankucsi Katalin önkormányzati 
képviselő lakossági fogadóórát tart 2016. már-
cius 1-jén (kedden) 17 órakor a Komlóstetői Ál-
talános Iskolában. Téma: a körzeti rendész be-
mutatása, polgárőr toborzás. 2016. március 2-án 
(szerdán) 17 órakor a Vasgyári Közösségi Házban (Vasgyá-
ri u. 2. sz.). Téma: a körzeti rendész bemutatása. 2016. már-
cius 3-án (csütörtökön) 17 órakor a bükkszentlászlói Kö-
zösségi Házban. Téma: a körzeti rendész bemutatása.

Szilágyi Szabolcs önkormányzati képvise-
lő, lakossági fogadóórát tart 2016. március 4-én 
(pénteken), 17 órától, a Munkácsy Mihály Álta-
lános Iskolában (Szilvás u. 38.).

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA 
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Február 20. – február 26.

III. miskolci  
pálinkamustra

pÁLInKa-, pÁrLat-  
éS SóS SütEmény VErSEny

Hirdetés

február 17–23.

KERESSE AZ AKCIÓS TERMÉKEINKET 
VALAMENNYI COOP ÜZLETÜNKBEN!

Az akcióból az alábbi PICK termékeket kínáljuk:
Pick nosztalgia párizsi 1 kg (COOP ABC, COOP Szuper) 1699 Ft
Pick viaszos borjúmájas 1 kg (COOP Szuper) 1699 Ft
Gála sültsonka-, csemege karaj szel. vg., 90 g, (COOP Szuper), egységár: 3988,88 Ft/kg   359 Ft

KERESSE TELEPÜLÉSÉN A LEGKöZELEBBI UNIÓ COOP ZRT. ÜZLETET!

COOP  
sóspálcika                 
300 g, egységár: 997 Ft/kg

299 Ft

COOP Prémium 
csemege szalámi                 

Egységár: 2892 Ft/kg 
(COOP ABC, COOP Szuper)    

1099 Ft

Flóra margarin                   
70% csökk. zsírt., 500 g,   

egységár: 798 Ft/kg

399 Ft

dr. Kriza ákos
Miskolc Megyei Jogú Város  

polgármestere

Miskolc Megyei Jogú Város  
Önkormányzata  
2016. február 25-én 10 órai kezdettel koszorúzást 
szervez Miskolc városból a Hortobágyra 
elhurcoltak emléktáblájánál (Széchenyi u.33.) 

a KOMMUNISTA dIKTATÚráK  
áLdOzATAINAK EMLÉKNApJA 
alkalmából.

Várjuk a pártok, a társadalmi, polgári és civil 
szervezetek jelentkezését, akik részt kívánnak 
venni a megemlékezésen. 
Az ünnep méltó előkészítése érdekében február 24-én  
12 óráig jelezzék részvételüket az alábbi címen:  
Miskolci Kulturális Központ, 
3531 Miskolc,Győri kapu 27/A.,  
e-mail: madacsi.agnes@ifihazmiskolc.hu.



Halálos baleset

Egy személyautó és egy terepjáró ütközött össze csütörtökön 
délután öt óra után a 3-as főúton, az Auchan áruháznál. A Mis-
kolc felé haladó Nissan terepjáró információink szerint valósággal 
kiütötte az elé kanyarodó, Volkswagen típusú személyautót, majd 
egy villanyoszlopnak csapódott. A személyautó sofőrje a helyszí-
nen meghalt, a miskolci hivatásos tűzoltók feszítő-vágó berende-
zéssel emelték ki a roncsok közül. Egy könnyebb sérültje is volt a 
balesetnek, a terepjáró utasai közül. A rendőrség vizsgálja a baleset 
körülményeit. 

Megyénkben is küzdöttek az áradásokkal
Megyénkben is sokfelé küzdöt-

tek az áradásokkal az elmúlt héten. 
Mezőkövesden hétfőn száz homok-
zsákkal kellett megvédeni egy áru-
házat a víztől. Szalonnánál az elmúlt 
napokban 200 méter  ideiglenes 
védművet magasítottak, fóliáztak, a 
hullámverés elleni védelem érdeké-
ben. A munkák segítésére bevetet-
ték a Bódva-völgyi Járási Önkéntes 

Mentőcsoportot is. Hétfőn nagyjából este tízig folytak a munkála-
tok, ezt követően folyamatos figyelőszolgálatot rendeltek el. Sajóve-
lezdnél a Királd-patak mentén és a település belterületén homok-
zsákos védekezést folytattak a domboldalról bejövő vizek ellen, 
amit este 20 óra körül fejeztek be, s itt is figyelő szolgálatot állítot-
tak fel. A megyei katasztrófavédelmi igazgató hétfőn délután négy 

órától elrendelte a B.-A.-Z. 
Megyei Katasztrófavédel-
mi Igazgatóság Operatív 
Törzsének részleges mű-
ködését. Az előrejelzések 

alapján a Sajó és Bódva folyókon újabb árhullámok levonulására 
kell készülni a vízgyűjtő területeken lehulló csapadék miatt.

Baltával ment órát rabolni
A rendőrség tájékoztatása 

szerint február 16-án kora 
hajnalban F. Károly 44 éves, 
helyi lakos baltával betörte 
egy Mezőkövesden találha-
tó óra-ékszer üzlet kirakat-
üvegét, s órákat akart eltu-
lajdonítani. A betörés során 
működésbe lépett a bolt ri-
asztóberendezése, a sziréna hangját meghallva a járőrök azonnal a 
helyszínre mentek, ahol tetten érték az órákat pakoló elkövetőt. A 
rendőrök F. Károlyt előállították a Mezőkövesdi Rendőrkapitány-
ságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki, s lopás bűntett kísérletének 
megalapozott gyanúja miatt indult ellene büntetőeljárás.

Konténeres teherautó csattant a BMW-vel Diósgyőrben
Komoly baleset történt hétfőn délelőtt Diósgyőrben: a Kiss tábor-

nok úton, egy konténeres teherautó ütközött neki egy személyautó-
nak. Információink szerint személyi sérülés nem történt, az anyagi 
kár azonban jelentős. A helyszínelés ideje alatt a forgalom rendőri 
irányítás mellett haladt.

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) Van, aki sokat kínál, de Ön 
mégis ahhoz vonzódik, aki azt ajánlja, ami igazán kell Önnek. 
Ne az árral szembe ússzon, de ne is hagyja csak úgy sodródni 

magát. Ez a hét nem a pihenésről szól, de cserébe meglesz az eredménye is.

Bika (április 21 – május 20) Megváltoztak a körülmények, 
és az új helyzethez Önnek is igazodnia kell, ha boldogulni akar. 
Ne hagyja, hogy a régi rossz szokások átvegyék a hatalmat. Úgy 

érzi, egyre távolabb kerül a céljaitól, de ez valójában nem így van.

Ikrek (május 21 – június 21) Sok a feladat, de az Ön figyel-
mét valami egészen más köti le. Bármilyen kellemes is a do-
log, azért próbáljon kicsit a kötelességeire is koncentrálni. 

Fontos, hogy ne kapkodjon, inkább ésszel keresse a megoldást.

Rák (június 22 – július 22) Azt remélte, hogy gyorsabban 
alakulnak majd a dolgok, de így is jó nyomon halad, csak több 
időre lesz majd szüksége. Használja ezt arra, hogy alaposan 

megtervezze a dolgokat. Végül minden jól alakul majd. 

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Aggódik valaki miatt, 
de egyelőre nem sokat tehet a helyzet ellen. Az a legjobb, ha 
kivár, de álljon készen arra az eshetőségre, ha be kellene avat-

koznia. Próbáljon racionális maradni, ha arra van szükség egy helyzetben.

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Hiába várja a segítsé-
get, ezt a problémát most egyedül kell megoldania. Álljon a sar-
kára és akkor nem lesz olyan helyzet, amit le ne győzhetne. Már 

megalapozta a sikereit, az utolsó lépéseket kell megtennie. 

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Nehéz út áll Ön mögött 
és a héten bizonyítania kell, hogy még ennél is többre képes. Ne 
ijedjen meg semmitől, hiszen minden eszköze megvan rá, hogy 

megállja a helyét. A héten kiderül, hogy valaki nagyon vonzódik Önhöz. 

Skorpió (október 24 – november 22) Döntési helyzetbe ke-
rül, és egyelőre még nem tudja, hogyan oldja meg a helyzetet. 
Valakitől azonban jó tanácsot kaphat és ez segít, hogy átlássa a 

lehetőségeket. Amíg nem biztos a helyzet, fogja vissza az érzelmeit.

Nyilas (november 23 – december 21) Régóta szeretne elér-
ni valamit, de csak most került olyan helyzetbe, hogy ez meg-
valósítható legyen. Ne hagyja, hogy az utolsó pillanatban vala-

ki lebeszélje arról, amit valójában szeretne. Használja ki az adódó helyzetet.

Bak (december 22 – január 20) Válaszokat akar kapni, de 
ehhez kérdéseket kell feltennie. Bármilyen ijesztő is a hely-
zet, jobban teszi, ha a valóságra hagyatkozik, a megérzések 

és a tippelgetés helyett. Legyen körültekintő és fontolja meg a lépéseit.

Vízöntő (január 21 – február 19) Izgalmas lehetőségek nyíl-
nak meg Ön előtt, de ezek ugyanakkor meg is ijesztik. Néha ér-
demes kockáztatni, ha a nyeremény valóban kecsegtető. Csak 

így érheti el, hogy komolyan vegyék a képességeit.

Halak (február 20 – március 20) Nem várhatja, hogy a dolgok 
maguktól alakuljanak, Önnek is aktívan tennie kell azért, hogy a 
körülmények megfelelőek legyenek. Ha szeretne elérni valamit, 

akkor saját maga is segítse elő a megvalósulását.
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Kínai zenével és táncos produkciókkal várták az érdeklődőket szombaton este a Zenepalota hangversenytermébe. A kínai holdúj-
év alkalmából a Miskolci Egyetem Konfuciusz Intézete és a Bartók Béla Zeneművészeti Intézet közösen szervezte meg a kínai kul-
túrát bemutató, több mint egy órás gálaműsort. A több ezer éves ázsiai kultúrában február 8-án ünneplik a kínai holdújévet, ami 
számukra az év legnagyobb családi ünnepe – talán a mi karácsonyunkhoz lehetne hasonlítani. A Zenepalotába szervezett műsor 
keretében – többek között – a tradicionális kínai operát és kínai kungfu-t is megismerhette a közönség, csakúgy, mint a legyezővel 
kombinált taichi-t, vagy a kínai történelemhez szorosan kapcsolódó klasszikus énekeket. 2016 egyébként a kínai naptár szerint a 
majom éve.                                                                                                                                                                                             Fotó: VégH CsaBa

Forró NyoMoN

Múzsa díjasok
2

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben néhány Miskol-
ci Múzsa díjjal kitüntetett művész neveit rejtettük el. Kérjük, 
a megfejtéseket együtt, egy levélben vagy e-mailben, leg-
később 2016. március 17-én éjfélig juttassák el szerkesz-
tőségünkbe (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 sorso-
lunk ki. Legutóbbi rejtvényünk helyes megfejtései: 1. 

Januarius, 2. Boldogasszony hava, 3. Télhó, 4. Fergeteg hava. Nyertesek: Almási-
né Barkó Ilona (Miskolc Cserhát u.), Szűcs Viktor Gábor (Miskolc, Csipkés utca). 
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KALENDÁRIUM
MISK       LCI 

2016

Első alkalommal indított az elmúlt hétvégén Valentin-napi kü-
lönvonatot az Északerdő Zrt., a szerelmesek napján. Az alkalomhoz 
illően feldíszített szerelvény a Lillafüredi Állami Erdei Vasút vona-
lán közlekedett. Az eredeti, vasárnapi programra gyorsan lefoglal-
tak minden helyet, ezért egy nappal később újra lebonyolították a 
hagyományteremtőnek szánt rendezvényt. A két nap során 48 pár 
utazott a szerelemvonaton. 

szerelemvonat 

kíNai HoldújéV 
a hét fotója

VégH CsaBa   
FelVétele

Fotó: juHász ákos

Fotó: MoCsári lászló


