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Idén ötévesek a kormányhi-
vatalok. Az eddigi eredmé-
nyeket értékelték, ugyanak-
kor előre is tekintettek azon a 
szakmai konferencián, ame-
lyet március 4-én rendeztek 
Miskolcon, több kormány-
tisztviselő részvételével. 

Az eddig átvett 
126 „fészekra-
kós” lakásból 
hatvannyolcat 
már teljesen 
felújítottak.

ForgAloMbA álltAk  
A körNyezetbArát buszok

közösség és értékteremtés

Folyamatosan újítják fel  
a „fészekrakós” lakásokat
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A CNg-k érkezésével újabb Ikarusok csatlakoznak az MVk veterán flottájához. A 
régi buszok többségét eladják, két típusból viszont 1-1 járművet megtartanak a 
társaság nosztalgia gyűjteményébe. 

3.
oldal

Átadták az új CNG töltőállomást is Újabb Ikarusok csatlakoznak 
a veteránokhoz

Nemzetközi konferenciával, zenés 
programokkal és 75 új, környe-

zetbarát, alacsonypadlós, a világ 
élvonalába tartozó autóbusz for-
galomba helyezésével ün-

nepelte pénteken Miskolc 
a városi közösségi közle-

kedés új korszakát. 

Pénteken nyílt meg a gázüzemű buszokhoz épült CNG töl-
tőállomás is a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. telephelyén. 

Ünnepel Miskolc – új korszak a közösségi közlekedésben
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Tisztelt Hölgyem! 
Szeretettel köszöntöm Önt  
nőnap alkalmából!
Kívánom, hogy megannyi, áldozattal 
teli feladata teljesítése során, 
kapjon szeretetteljes viszonzást, 
őszinte hálát és feltétlen tiszteletet!

Dr. Kriza Ákos  
polgármester

„ A férfi maga küzdi ki szerepét, 
a nők az eleve-elrendelés: 
ők a béke, a jóság, puhaság 
a földön, a föltétlen szeretet...”

Szabó Lőrinc

Százegymillió forintot költöttek rá 
és csaknem hét hónapig épült az a 
támfal, ami a napokban lett kész a 
Kisavason. A környékbeli utat és a 
közműveket is rendbe tették.

A Kisavason lévő kettes soron 
még 2010-ben omlott le az akkori 
támfal, az esemény komoly károkat 
okozott a környékbeli infrastruktú-
rában is. Több helyen megsérültek 
a kábelek, összetörtek a csatorna-
vezetékek, egy út is leszakadt.  Az 
újjáépítés és a környék rendbetétele 
több mint fél évig tartott. 

Durda Péter műszaki koordinátor 
tájékoztatása szerint megépült az új 

támfal, helyreállították a megsérült 
utat, a közműveket és több környék-
beli pincét megerősítettek. – A hely-
reállítás során ezeregyszáz köbméter 
földet kellett elszállítani a területről. 
A beruházás értéke 101 millió forint, 
a Belügyminisztérium 60 millió fo-
rinttal támogatta a munkálatokat. 
Az építkezés hat és fél hónapig tar-
tott, ebből is látszik, hogy egy óriá-
si beruházásról van szó – hangoz-
tatta Durda Péter. A most elkészült 
támfal 10 méter magas és 70 méter 
hosszú. A Szent Anna térnél lévő 
támfalépítés után ez a második leg-
nagyobb volumenű, ilyen jellegű be-
ruházás a városban.  

Elkészült a támfal a Kisavason
Turisztikai, gazdasági, kulturális és környezetvé-

delmi területen is együttműködik Borsod megye és 
Kárpátalja. Az erről szóló megállapodást nemrégi-
ben Miskolcon látta el kézjegyével Török Dezső, a 
B.-A.-Z. Megyei Közgyűlés elnöke és Rivisz Mihájlo, 
a Kárpátaljai Megyei Tanács elnöke. Török Dezső el-
mondása szerint a megállapodást egy évre kötötték. 
Mindkét oldalról három-három szakértő fogja majd 
össze a programokat. Ők alkotják az úgynevezett ta-
nácsadó testületet és negyedévente tartanak ülést. Ez 
az együttműködési megállapodás is erősíti a magyar 
kormány azon törekvését, hogy segítsük a külhoni 
magyarok boldogulását – hangsúlyozta az elnök.

Együttműködés kárpátaljával

Idén ötévesek a kormányhivatalok. Az eddigi 
eredményeket értékelték, ugyanakkor előre is 
tekintettek azon a szakmai konferencián, ame-
lyet március 4-én rendeztek Miskolcon, a me-
gyeházán több kormánytisztviselő részvételével. 

A rendezvényen áttekintették az elmúlt öt 
évben lezajlott jogalkotást, a kormányzat nem-
zet- és családpolitikai, közigazgatási stratégiá-
ját. Demeter Ervin megyei kormánymegbízott 
köszöntőjében egyebek mellett elmondta, öt év 
már elég idő ahhoz, hogy következtetéseket le-
hessen levonni az eddig végzett munkáról. Mint 
fogalmazott, az államnak az a dolga, hogy ref-
lektáljon a nemzet állapotára. A 2010-es kor-
mányváltás időszakában a magyar gazdaság az 
összeomlás szélén állt, a közbiztonság a mély-
ponton volt, a demográfiai adatok is nagyon le-
hangoló képet mutattak. Szükség volt egy átfogó 
nemzeti stratégia kialakítására, amely nem csak 
lefékezi, de meg is állítja az ország hanyatlását. – 

Liberális állam helyett, nemzeti államot építet-
tünk – összegezte Demeter Ervin.

Gulyás Gergely, az Országgyűlés törvényal-
kotásért felelős alelnöke, úgy fogalmazott: a 
közigazgatás ma lényegesen jobb helyzetben 
van, mint korábban volt. A kormányablakok-
nak köszönhetően egyre több ügyet tudnak 
helyben intézni az állampolgárok. Mint mond-
ta, a tervek szerint júniustól átlagosan nettó 30 
százalékos béremelésre számíthatnak a hivatali 
dolgozók. Csepreghy Nándor miniszterhelyet-
tes, a bürokrácia-és rezsicsökkentés, valamint 
az ezekkel összefüggésben elért eredményekről 
beszélt, Kovács Zoltán kormányszóvivő pedig 
az állami reformprogram sikereiről tartott előa-
dást. Fűrész Tünde helyettes-államtitkár a de-
mográfiai helyzetről beszélt, majd Bogár László 
közgazdász, illetve Kotics József, Asztalos Ág-
nes, Lórántné Orosz Edit, Társy József, vala-
mint Battáné Tóth Zita előadásával folytatódott 
a konferencia.

ötéves a Borsod-abaúj-Zemplén 
megyei kormányhivatal

Az eddig átvett 126 „fészekra-
kós” lakásból hatvannyolcat 
már teljesen felújítottak, s be 
is költöztek az új lakók. Idén 
további 25 lakás felújítását és 
bérbeadását tervezi a MIK Zrt. 

Kottman Dezső, a cég építési, 
karbantartási vezetője elmond-
ta, nagyon sokan pályáznak a 
felújított lakásokra. A munka 
viszont nem egyszerű, hiszen a 

fészekrakós ingatlanok esetében 
nem csupán egyszerű tisztasági 
festésről van szó.

– Sajnos ezek a lakások eléggé 
lepusztult állapotban kerülnek 
vissza hozzánk. Van, ahol még 
radiátort is kellett cserélnünk, 
mert az alumínium radiátoro-
kat szétszedték a korábbi lakók 
– hangoztatta Kottman Dezső.  
A felújítás így akár 3 hónapig 
is tarthat. A MIK Zrt. 126 fé-

szekrakós lakást vett át, eddig 
68-at újítottak fel teljesen és azt 
tervezik, hogy idén még körül-
belül 25 további ilyen lakást 
tesznek rendbe. Hamarosan 
még több fészekrakós lakás vár 
majd felújításra, ugyanis kilenc 
lakás tulajdonjogát megsze-
rezte a város így azokból is ki 
kell majd költözniük a fészek-
rakóknak. A kilakoltatás nem 
csak őket érinti, március else-
jén ugyanis véget ért a kilakol-
tatási moratórium.

– 2016-ban jelen pillanatban 
150-170 ilyen jellegű ingatlan-ki-
ürítéssel számolunk. Jelenleg 62 
olyan konkrét időponttal ren-
delkezünk, amikor a végrehajtó 
már kitűzte az ingatlan kiüríté-
sének az időpontját. Ez nyilván 
ütemezetten, a végrehajtói előre-
jelzések alapján meg fog történ-
ni – nyilatkozta Schweickhardt 
Gyula polgármesteri biztos. A 
kilakoltatás jogerős bírósági íté-
let vagy végzés alapján zajlik. 
Tavaly Miskolcon 142 kilakolta-
tás volt.

Folyamatosan  
újítják fel  

a „fészekrakós”  
lakásokat



Nemzetközi konferenciával, CNG 
töltőállomás ünnepélyes átadásával, 
kora este pedig 75 új, környezetba-
rát, alacsonypadlós, a világ élvona-
lába tartozó autóbusz forgalomba 
helyezésével ünnepelte pénteken 
Miskolc a városi közösségi közleke-
dés új korszakát.

Mint arról korábban hírt adtunk, 
új, környezetkímélő, gázüzemű au-
tóbuszok váltják fel a Miskolc Városi 
Közlekedési Zrt. (MVK) elavult jár-
műveit. A CNG üzemű, azaz sűrített 
földgázzal hajtott buszok forgalom-
ba állásával, péntek estétől Miskolcon 
már nagyrészt csak alacsonypadlós, 
kényelmes, klimatizált autóbuszok 
járnak majd, olyan tömegközlekedé-
si járművek, amelyek megfelelnek az 
EURO 6-os környezetvédelmi köve-
telményeknek is.

Az új MAN típusú buszok for-
galomba helyezését délelőtt a CNG 
– környezetbarát technológia című 
nemzetközi konferencia vezette fel, 
ahol a technológiáról és annak a vá-
rosi közlekedésben betöltött szerepé-
ről hangzottak el előadások, valamint 
Miskolc „smart&green” stratégiájáról 
is, amelynek szerves része a közös-
ségi közlekedés modernizálása.

A CNG buszokhoz épült és szin-
tén pénteken megnyílt CNG töl-
tőállomás a Miskolc Városi Köz-
lekedési Zrt. autóbuszai mellett, 
magánszemélyek és cégek számára 
is egész nap nyitva tart. Az automa-
tizált fizetési rendszer kártyás fize-
tést tesz lehetővé és számlát is ad.

Buszok éjszakája
Miskolc főterén pénteken kora 

délután kezdődött meg a városi ün-
nepség, amelynek keretében később 
Kriza Ákos polgármester átadta a 
nagyközönségnek az új buszokat.

A miskolci CNG buszflotta 40 szó-
ló és 35 csuklós járműből áll, utóbbit 
2015-ben az év autóbuszává válasz-
tották. A szóló buszon 31 ülő- és 54 
állóhely, a csuklós változaton 42 ülő- 
és 113 állóhely van. Emellett baba-
kocsi szállítására és kerekesszékkel 
közlekedők részére is külön hely van 
kialakítva a teljesen alacsonypadlós, 
klimatizált járműveken.

A város évek óta kiemelt figyelmet 
fordít a környezetvédelemre, ökoló-
giai lábnyoma is egyre csökken. Az 
új miskolci buszok megfelelnek az 
EURO 6-os követelményeknek. A 

dízel üzeműekhez képest a CNG bu-
szok részecske-kibocsátása 99 száza-
lékkal kevesebb és a zajszennyezés is 
jelentősen csökken. 

De nem csak a környezetvéde-
lem, hanem a városi okos alkalmazá-
sok területén is élen jár Miskolc. Ha 
csak a közösségi közlekedést nézzük, 
a villamosok mindegyikén van in-
gyenes WIFI szolgáltatás, valós idejű 
utas-tájékoztatás, a közlekedési vál-
lalat járműveivel a Google Maps-ben 
is tervezhetünk és az új buszokon ha-
marosan ingyen wifizhetünk.

Az új MAN flotta várhatóan a kö-
zösségi közlekedés költségeinek csök-
kentésében is segíti a várost: egy CNG 

autóbusz ugyanis átlag 30 százalékkal 
olcsóbban üzemeltethető teljes élet-
tartama során, mint egy ugyanolyan 
osztályú és teljesítményű dízel.

Miskolc, lapzártánk után a „bu-
szok éjszakája” elnevezésű program-
sorozattal köszöntötte új flottáját. A 
fellépők között volt Fenyő Miklós, a 
Bíborszél, a Disco Express és látvá-
nyos lézershow is szórakoztatott. A 
nap fénypontjaként egy becsomagolt 
buszt kibontottak a város főterén. 
Kriza Ákos, Miskolc polgármeste-
re az ünnepi alkalommal kapcsolat-

ban elmondta: „a CNG buszoknak 
köszönhetően nem csak kényelme-
sebb, gyorsabb, csendesebb lesz az 
utazás, hanem a gázüzem miatt je-
lentősen csökken majd a szmog a 
városban. Miskolc megint olyat tett, 
amire minden itt élő büszke lehet. A 
miénk a legfiatalabb, legkorszerűbb 
és legszebb járműflotta az ország-
ban” – emelte ki a polgármester. 

A miskolci CNG-buszbeszerzés 9,2 
milliárd forintba került, amelyből 1,8 
milliárd az állami támogatás, a fenn-
maradó részt pedig kedvező lízing-
konstrukcióval oldja meg a város. A 
támogatást a közösségi közlekedésben 
üzemeltetett CNG autóbuszok beszer-

zését elősegítő alprogram biztosítja, 
amelyet tavaly a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium írt ki. A támogatás célja 
a magyarországi közösségi közlekedés 
széndioxid-kibocsátásának és a szál-
ló por koncentrációjának csökkenését 
eredményező, EURO emissziós nor-
máknak megfelelő CNG autóbuszok 
beszerzésének támogatása, amellyel 
elősegíthető a sűrűn lakott városok le-
vegő minőségének javulása.

Új Ikarusokkal bővül a veterán 
buszflotta

A CNG-k érkezésével újabb Ika-
rusok csatlakoznak az MVK ve-
terán flottájához. A régi buszok 

többségét eladják, két típusból viszont 
1-1 járművet megtartanak a társaság 
nosztalgia gyűjteményébe. Az Ikarus 
260-ast és 280-ast is visszaállítják ere-
deti állapotába. A régi buszokkal és 
nosztalgia járművekkel találkoztat-
tunk a buszok éjszakáján. 

Sokan emlékezhetnek, milyen volt 
a régi csuklós még fénykorában. 
1970-ben jelent meg a város útjain, 
leggyakrabban a 12-14-es vonalon 
közlekedett. Összesen 13 van belőle 
az MVK-nál. A 707-es viszont hama-
rosan új szerepben tűnik fel. Miután 
rendbe hozták az MVK nosztalgia 
járműparkjának része lesz. Ahogy az 
Ikarus 260-as is, amit 71-től 2002-ig 
gyártottak, ezt is kivonják a forga-
lomból és bemutató darab lesz be-
lőle.

Az Ikarus 620-ast viszont már so-
kan ismerhetik. Az 50-es évek kul-
tikus járműve a miskolci rendezvé-
nyek egyik sztárja. Ahogy az Ikarus 
31-es is, 2005 óta nosztalgia busz-
ként működik. A most forgalom-
ból kivont járművekkel együtt már 
négy veterán busza lesz a társaság-
nak.

– Így már négyre fog nő a vete-
rán buszflotta darabjainak a száma. 
Ami pedig a többi Ikarust illeti, eze-
ket az MVK Zrt. megpróbálja érté-
kesíteni – nyilatkozta Pásztor Imre, 
a Miskolc Holding Zrt. kommuni-
kációs vezetője.
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A dízel üzeműekhez képest a CNG buszok részecske-kibocsátása 99 százalékkal kevesebb 
és a zajszennyezés is jelentősen csökken

A régi buszok többségét eladják, két típusból viszont 1-1 járművet megtartanak a társaság 
nosztalgia gyűjteményébe

A gyerekek az elsők között próbálhatták ki az új buszokat
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Ünnepel miskolc – új korszak a közösségi közlekedésben

Pénteken nemzetközi konferenciát rendeztek a városházán a CNG kör-

nyezetbarát technológiáról. képünkön Vécsi György, a miskolc Holding 

zrt. igazgatósági elnöke

Új CNG töltőállomást adtak át az mVk zrt. telephelyén
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Hirdetés

„Magyarország, az EU és a változó/
megosztott világ” címmel tartott 
előadást nemrégiben Kiszelly 
Zoltán politológus Mis-
kolcon, a Civil Összefogás 
Fórum Klub Miskolc és az 
1956-os Vitézi Lovagrend 
Világszövetsége B.-A.-Z. 
megyei Törzskapitányságá-
nak rendezvényén.

Kiszelly Zoltán előadása elején kihangsúlyoz-
ta: amikor az Európai Unióhoz csatlakoztunk, 
akkor egy úgynevezett nyertes-nyertes játsz-
mára gondoltunk, amelyben mindenki jól jár. 
Sajnos, úgy tűnik ez megváltozott, egyre több a 
vesztes és egyre kevesebb a nyertes. 

A politológus vázolta a jelenlegi világuralmi 
törekvéseket és azokat a gazdasági, illetve más 
érdekek mentén is megjelenő megosztottságot, 
ami ma a világot jellemzi. Az Oroszországhoz 
fűződő viszonyról úgy fogalmazott: a realitá-
sok talaján állva, a csehek, a szlovákok és mi ma-
gyarok is úgy gondoljuk, hogy kereskedni kell 
Oroszországgal. Gazdasági, partneri viszonyt 

kell ápolni vele, nem szabad rosszban lenni 
a „medvével”. A svédek, a finnek, a lengye-

lek és a baltiak viszont úgy gondolják, 
hogy félni kell tőle. 

Az USA ugyanakkor több 
tekintetben Kínát látja a fő 
ellenfelének, kihívójának. 

Ezért Kínát és Oroszorszá-
got megpróbálják elszigetelni, 
ami egy új konfliktus forrása. 
Az előadásban szó esett a 

szíriai és az ukrán konfliktusról, Németország, 
valamint az Európai Unió elöregedő szakmun-
kásairól és az ezzel összefüggő, migránsokat be-
fogadni akaró politikáról is. Ezzel kapcsolatban 
a politológus kihangsúlyozta: Magyarország 
migránspolitikájával nem tudnak mit kezdeni 
annak ellenzői, „nem tudnak fogást találni raj-
ta”.  Az uniós jog talaján állunk. 

– Nem akarunk menekülttáborokat, nem 
akarunk párhuzamos társadalmat. A demo-
gráfiai problémákat nem betelepítéssel, hanem 
a magyar családok támogatásával szeretnénk 
megoldani – Ez egy világos politikai alternatíva 
– hangsúlyozta Kiszelly Zoltán. 

Három egyedi stílusú és gondolkodásmódú, 
világhírű magyar orvos részvételével, „dogmá-
kat feszegető” találkozóra várták nemrégiben 
az érdeklődőket Miskolctapolcán, az Avalon 
Parkba. Az esemény szervezője az Érthetően az 
Egészségért Alapítvány volt.

Létezik-e csodálatos gyógyulás? Van-e szerepe 
a hitnek, vagy Istennek a gyógyulásban és a gyó-
gyításban? Gyógyítás vagy spirituális megközelí-
tés? – mások mellett ezekre a kérdésekre keresték 
a választ a kerekasztal-beszélgetés résztvevői: Papp 
Lajos szívsebész, Csókay András idegsebész, és 
Darnói Tibor holisztikus orvos.

Csókay András úgy fogalmazott: mindenki le-
het segítő, gyógyító. Agyunk csak a közvetítője 
gondolatainknak, szabad akaratunknak. Az, hogy 
tudunk például szeretni, megbocsátani, és még 
nagyon sok mást, nem fizikai folyamatok „termé-
kei”, hanem a léleké. Ezt a lelket kapjuk meg a Te-
remtőtől. A fogantatás pillanatában pedig kapunk 
hozzá egy „hordozórakétát”, a testünket, ami viszi 
egy darabig, aztán leválik róla. Az űrhajó, a lélek 
azonban megy tovább, oda, ahonnan jött: Istenhez 
– fogalmazott.

Bennünk van a lelki mélység – folytatta Csókay 
András –, csak fel kell ismernünk. Minden ima, 
minden lelki élet erről szól; ha felismerjük ezt a 
bennünk lévő mély valóságot, akkor lehet ta-
pasztalásunk arról, honnan jöttünk és hová me-
gyünk. Darnói Tibor holisztikus orvos szerint: 
nem csupán a fizikai test az, amivel azonosítani 
kell magunkat. Az emberiség nagyon az anyagi 
világba süllyedt, pedig az ember alapvetően egy 
szellemi és természeti lény. – Aki önmagát csu-
pán a fizikai testével azonosítja, annak rendkívül 
aggasztó gondolat lehet az elmúlás – hangoztatta, 
felidézve egy bölcseletet az elmúlásról: „Istenlé-
tünk álruhás útjáról visszatérés Istenlétünk ra-
gyogó meztelenségébe”. Papp Lajos szívsebész 
elmondta csak azt az embert lehet meggyógyí-
tani, aki maga is meg akar gyógyulni. Mint fo-
galmazott: „minden ember hihet magában – ez 
gyógyulásunk legfőbb titka”. Kiemelte, minden 
született emberben ott van az isteni szikra, Isten 
bennünk van, mindannyian a részesei vagyunk. 
– Hogy képzelhető el a halhatatlanság? Bár mind 
a hárman máshogy közelítünk talán a kérdés-
hez, de mindannyiunknál ez van a központban 
– emelte ki. 

Világhírű magyar orVosok 
a hitrŐl, a gyógyulásrólkiszelly Zoltán előadása 

Miskolcon



Teltházas koncertet adott a Pere-
cesi Bányász Fúvószenekar múlt 
szombaton este a Művészetek 
Házában. Az előadás idén minő-
sítő koncert is volt egyben.

Ennek megfelelően igen rangos 
szakmai zsűri foglalt helyet a néző-
téren. A szabályok szerint hat művet 
kellett eljátszani, különböző zenei vi-
lágokból különböző stílusú, karak-
terű műveket. A hagyományos in-
dulótól kezdve régi magyar táncok 
modern átiratáig, sok területen meg 
kell mutatni, mit tud az együttes.

– A zsűri elismerően beszélt a 
koncert végén a zenekarról. El-
mondhatjuk, hogy szombattól 
aranydiplomás a Perecesi Bá-

nyász Fúvószenekar! – mondta el 
Németh Éva, a fenntartó Bányász 
Kulturális Egyesület elnöke. Hoz-
zátette, a címet 5 évig viselhetik, a 
régióban nincs egyetlen más ilyen 
minősítéssel rendelkező zenekar 
sem. - Ezzel az eredménnyel be-
kerültünk az európai zenekari 
körforgásba, ami külföldi feszti-
válmeghívásokat is vonhat maga 
után – emelte ki Németh Éva.

A zenekari minősítésnél értéke-
lik a zenekar és a karmester jelen-
legi felkészültségi fokát, fejlődé-
sének irányát, a produkciók zenei 
(művészi) színvonalát. A szakmai 
minősítéssel rendelkező fúvósze-
nekarok az elért fokozatot a nevük 
mellett használhatják.
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Új bemutatóra készül március 6-án 
a Játékszínben a Miskolci Balett. 
„QUIXOTE” címmel Miguel de Cer-
vantes világhírű regényéből készített 
táncjátékot Kozma Attila koreográ-
fus-rendező. Az ismert műben Don 
Quijote, a búsképű lovag egy áhított, 
elképzelt valóságban él, s emiatt 
számos konfliktusba keveredik. Bár 
végső kijózanodása fájdalmas, sőt 
halálos, erős jellemén nem változtat-
nak az átélt kalandok. 

Don Quijote történetét már szá-
mos formában feldolgozták, most 
egy modern táncjátékhoz vette ala-
pul a Miskolci Balett. Kozma Attila 
szerint a társulat mindig igyekszik 
a feldolgozott anyagokat áthozni a 
mába, érthetőbbé, fogyaszthatób-
bá tenni, hogy a néző könnyebben 
tudjon azonosulni a látottakkal. – 
A mi főhősünk egy ötvenes értel-
miségi férfi, aki ugyanazokat a kál-
váriákat járja meg, mint Cervantes 
hőse. A középpontban egy út áll, az 
őrülettől a kijózanodásig. Engem a 
Don Quijote-i vágyódások foglal-
koztattak igazán: a tisztesség, a be-
csület, a nőkhöz való viszony      és 
hogy mik azok a dolgok, amikkel 
egy humánus beállítottságú em-
ber a mai korban szembeszáll, ami 

miatt nem találja a helyét a világ-
ban – hangsúlyozta. A címszerepet 
Lukács Ádám alakítja, aki szerint 
a kilátástalanság, elszigetelődés, az 
igazságtalanság elleni küzdelem ma 
is ugyanolyan szélmalomharc, mint 
Cervantes korában. – Don Quijote 
azért építi fel a saját a világát, hogy 
ebben vehesse fel a harcot az általa 
fontosnak tartott értékekkel a való-
ság ellen. Az álomvilág nagy veszé-
lye azonban az, hogy nehéz vissza-
találni belőle a való életbe – mondta 
a táncművész.

– 
Szerintem ma már nagyon ritka az 
a fajta hűséges, áldozatkész barát-
ság, ami Sancho és Quixote között 
van – tette hozzá Fűzi Attila, Sancho 
Panza megformálója. – Kevés olyan 
embert találni ma, akihez igazán hű-
ségesnek lehet lenni, akire fel lehet 
nézni. Sancho egy nagyon egyszerű 
ember, aki kilátástalanul bolyong az 
életében, de talál valakit, akire fel-
nézhet. Elvakítják őt Don Quijote 
céljai, álmai, amik számára elérhe-
tetlenek. Ezért követi őt, bárhová is 
viszi a sors.

5
Út az őrülettől a kijózanodásig

Modern  
táncjátéK don Quijote  
történetéből 

ArAnydiplomás 
fÚvószenekAr
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március 2–8-ig

TAVASZI AKCIÓ VALAMENNYI  
COOP ÜZLETÜNKBEN!

COOP „A” rizs 1 kg 299 Ft
COOP Szuper és COOP ABC áruházainkban Pick és Sága termékek reklám áron:

Pick Rákóczi szalámi klasszikus, paprikás, 1 kg 3599 Ft
Sága pulyka párizsi  1 kg 1149 Ft

Gyűjtse a pontokat kovácsolt konyhai késekre 60% engedménnyel. 
Részletek az üzletekben kihelyezett plakátokon és szórólapokban!

Kunsági Éden  
napraforgó étolaj                 

1 l

379 Ft

COOP félzs.  
tehéntúró                  

450 g,  
egységár: 887 Ft/kg

399 Ft

Rama margarin 
kocka                

250 g,  
egységár: 796 Ft/kg       

199 Ft

A hullAdékszállítás 
rendje A nemzeti  

ünnepen és  húsvétkor
A MiReHuKöz Nonprofit Kft. ezúton tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy 
a hulladékszállítás munkaszüneti napokon, azaz 2016. március 14-én hét-
főn, 15-én kedden, továbbá március 28-án, húsvéthétfőn változatlanul, a 
megszokott módon, az ürítési rend szerint történik. 

Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a hulladékudvarok, a József 
Attila úti átrakóállomás, a Hejőpapi Regionális Hulladéklerakó 2016. márci-
usban a munkaszüneti napokon az alábbiak szerint tartanak nyitva:

március 5., szombat: 08.00–16.00

március 14., hétfő: 08.00–16.00

március 15., kedd: ZÁRVA

március 28., hétfő, húsvét: ZÁRVA

Az ügyfélszolgálat március 5-én szombaton, március 14-én, 15-én és 
március 28-án, húsvéthétfőn, zárva tart; esetleges ügyintézés esetén kér-
jük, a weboldalunkon az ügyfélszolgálat menüpont alatt található elektro-
nikusan kitölthető űrlap elküldésével vegye fel ügyfélszolgálatunkkal a 
kapcsolatot.

Együttműködésüket köszönjük!

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 

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  zAkopAne A tátrA gyöngyszeme: 
április 9. (szombat):  8.000 Ft/fő
l  selmecbányA-szentAntAl:  

április 16. (szombat):  6.500 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

.
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Ügyfélszolgálati iroda 
nyitva tartása

A MIHŐ Kft. és a MIVÍZ Kft. ügyfélszolgálata (Miskolc, Szemere u. 5.) az alábbi nyit-
va tartás szerint várja ügyfeleit a munkanap áthelyezés és a március 14-ei pihenő-
nap miatt:

Bükki forrásból

l  2016. március 4-én, pénteken hosszabbított nyitva tartással  
8.00–15.30 óra között,

l 2016. március 5-én, szombati munkanapon 8.00–12.00 óra között,

l 2016. március 14-én, a hétfői pihenőnapon zárva tart.

A többi munkanapon az ügyfélszolgálati iroda a megszokott rend szerint várja 
ügyfeleit.

A régió önkormányzatait érintő fontos háló-
zati ügyekről, együttműködési és pályázati 
lehetőségekről tartottak előadást hétfőn a 
megyeháza dísztermében.

Az ÉMÁSZ mindig is szoros kapcsolatot 
ápolt az önkormányzatokkal, számos telepü-
lésfejlesztési projektben vett részt. Az eddigi 
együttműködés tovább erősítését célozza az a 
szakmai rendezvénysorozat, amelynek első ál-
lomása hétfőn Miskolc volt. A vendégeket Fri-
edrich Wilhelm Knebel, az ELMŰ-ÉMÁSZ 
Társaságcsoport igazgatósági tagja és Béres Jó-
zsef, az ÉMÁSZ Hálózati Kft. ügyvezető igaz-
gatója köszöntötte. Ezt követően Török Dezső, 
a megyei közgyűlés elnöke a megye energeti-
kai stratégiájáról tájékoztatta a megjelenteket, 
a törvényi változásokról pedig Oláh Imre, Mé-
résügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság igazga-
tója tartott előadást. Elhangzott, az Észak-ma-
gyarországi Áramszolgáltató Nyrt. 120 éve ad 

villamosenergiát a térségben élő családoknak, 
illetve az itt működő üzemeknek, cégeknek, 
önkormányzatoknak. 

A cég szakértői előadásuk során, a települé-
sek fejlesztését és energiaellátását érintő kérdé-
sekkel foglalkoztak. Szó volt az új energiaígé-
nyek kiszolgálásának lehetőségeiről, s kitértek 
az erőművekkel kapcsolatos különleges esetek-
re is. Kiemelték az állami és az uniós forrásból 
megvalósuló fejlesztések gyakorlati vetületeit, 
tanácsokat adtak a szabadvezetékek korszerű-
sítéséhez. Az érintett témák között szerepeltek 
még a villamosvezetékek és berendezések kör-
nyezetében található növényzet kezelésének 
módjai és a közvilágítás korszerűsitésének le-
hetőségei.

A szakmai fórumon több település polgár-
mestere mellett a járási hivatalok vezetői is 
részt vettek. A rendezvénysorozat további állo-
másai az elkövetkezendő hónapokban Gyön-
gyös és Eger lesznek.

A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény 
előírja, hogy konzisztóriumokat kell létre-
hozni az állami finanszírozású egyeteme-
ken. Nemrégiben a Miskolci Egyetemen is 
megkezdte működését a testület, melynek 
legfőbb célja az egyetemi stratégiai döntések 
megalapozása, a gazdálkodási tevékenység 
támogatása és ellenőrzése.

Az újonnan alakult konzisztórium keddi saj-
tótájékoztatóján Torma András rektor bemu-
tatta az ötfős testület tagjait. A rektor és Deák 
Csaba egyetemi kancellár mellett, az oktatásért 
felelős miniszter három, nem az intézményhez 
tartozó szakértőt delegált, ötéves időtartamra 
a Miskolci Egyetem konzisztóriumába. Simo-
nyi Sándort, a Magyar Gépjárműipari Inno-
vációs Konzorcium elnökét, Üszögh Lajost, a 
MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft. általános igazga-

tóhelyettesét, valamint Bihall Tamást, a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara elnökét, akit a konzisztórium el-
nökévé választottak. Mint mondta, személyes 
tudásukkal és kapcsolatainkkal segítik majd 
az egyetem döntéshozó munkáját. Az új testü-
let dönt majd abban is, alakulhatnak-e új cégek 
az egyetemen, mielőtt a szenátus elé kerülnek 
az ezzel kapcsolatos dokumentumok, a kon-
zisztórium véleményezi majd azokat. Minde-
mellett javaslatot tehetnek például az egyetemi 
szervezetre vonatkozóan is. 

A testület zártkörűen tartja üléseit, ezek 
eredményeit, az itt hozott döntéseket azon-
ban nyilvánosságra hozza. Mint megtudtuk, 
első ülésükön elfogadták ügyrendjüket, meg-
vitatták a 2016. évi költségvetési tervet, Torma 
András rektor pedig bemutatta a tervezett in-
tézményi fejlesztéseket.

ÖnKormányzati nap és  
szaKmai fórum misKolcon

Támogatják, ellenőrzik a gazdálkodási tevékenységet

megalakult a miskolci  
Egyetem konzisztóriuma



A lillafüredi Palotaszálló 1925 
és 1929 között épült a Hámori-tó 
mellett, Lux Kálmán tervei alap-
ján, neoreneszánsz stílusban – ál-
lami beruházásként. 

A mai Lillafüred környéke a 19. szá-
zad elején-közepén kezdett népszerű-
vé válni az idelátogatók között. A kör-
nyék első népszerűsítője Szűcs Sámuel 
jogász, Herman Ottó majdani sógora 
volt. 1847. július 8-án ott volt Petőfi 
Sándor vendéglátói között is, akik ki-
kocsiztatták a költőt a Diósgyőri várba 
és Hámorba. A költőben maradan-
dó emléket keltett a kirándulás, a 
látnivalók, és erről naplójában is 
megemlékezett: „Sokat vártam, 
de még többet találtam… Az em-
ber azt gondolja, hogy legalábbis 
Helvéciában van, Helvécia [Svájc] 
valamelyik szebb vidékén”. A Há-
mor fölötti üdülőterület 1882-ben 
kapta a Lillafüred nevet. 1882 
nyarán Soltész Nagy Albert (Mis-
kolc polgármesterének, Soltész Nagy 
Kálmánnak a fivére) és Kubacska Ist-
ván kereskedő Bethlen András mi-
niszternél tett látogatást, megköszön-
ni a támogatását, egyúttal engedélyét 
kérték, hogy a területet „Bethlen-Fü-
red”-re keresztelhessék. A miniszter 
elhárította a megtiszteltetést és azt ja-
vasolta, hogy keresztlányáról, Vay Béla 
főispán lányáról nevezzék el az üdülő-
telepet. Keglevich Béla gróf miniszte-
ri megbízással kereste fel a környéket 
1890–1891-ben és „a Hámort a nyara-
lókra szerfelett alkalmasnak” találta, 
egyben javasolta turistautak kiépítését 
és egy szálló létesítését. A területen az 

üdülőtelkek kialakítása 1891-ben kez-
dődött. A kis üdülőtelepen egy szállo-
da, az 1890–1892-ben épült Nagy-szál-
ló és egy étterem volt, de 1898-ig már 
tizenegy magánvilla is felépült. 

A szálloda terveit 1925-re már elké-
szítette Lux Kálmán építész, műegye-
temi professzor, pályázati kiírás nem 
volt. Az építéséhez komoly tereprende-
zésre volt szükség, amit Révay Ferenc 
erdőmérnök vezetésével végeztek el. 
A korabeli Magyarország legnagyobb 
beruházásán mintegy kétezer ember 
dolgozott. A szálló már 1929-ben elké-
szült, de a felavatására csak 1930-ban 
került sor – visszafogott ünnepségso-

rozat keretében. 1945-ig a vendégek 
elsősorban a korabeli elit köreiből ke-
rültek ki, kongresszusokat, konferen-
ciákat rendeztek, híres személyisé-
geket láttak vendégül. Itt rendezték 
1933-ban azt az írókongresszust ahol 
József Attila megírta az „Óda” című 
versét. Részben a Palotaszállóban ját-
szódik az 1934-ben bemutatott, ma 
is népszerű „Meseautó” című film. A 
második világháború idején német, 
majd orosz katonák lakták, az 1950-
es évektől, pedig SZOT-üdülő lett. Az 
épület 1993-ban a Hunguest Hotels 
szállodalánc tulajdonába került.

Somorjai LeheL
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Pedagógusokkal találkozott hét elején Fa-
biny Tamás evangélikus püspök Miskolcon. 
Az egyházi vezető a Kossuth Lajos Evangéli-
kus Iskola és Óvoda nevelőit látogatta meg.

Fabiny Tamás (képünkön jobbról), az Észa-
ki Evangélikus Egyházkerület püspöke ezúttal 
Gryllus Dániellel közösen érkezett a miskol-
ci intézménybe. Egy Weöres Sándor művei-
ből összeállított, zenés irodalmi és teológiai 

délutánt hoztak „ajándékba”. Fabiny Tamás 
megemlítette, gyermekként négy évig élt Mis-
kolcon, s most azért jött, hogy meghallgassa a 
pedagógusok oktatással kapcsolatos elképze-
léseit, tájékozódjon a gondjaikról. A Magyar-
országi Evangélikus Egyház diakóniai kapcso-
latokért felelős püspöke kiemelte, szeretnék 
bevonni az iskolát az egyház komoly hagyo-
mányokkal rendelkező diakóniai munkájába, 
s abba az irányba segíteni, hogy nyitott legyen 

a szeretetszolgálatba való be-
kapcsolódásra az egyházközsé-
gekkel együtt. – Biztos vagyok 
benne, hogy a diákok akár az 
önkéntes munka keretében, 
akár egyéb szervezett formá-
ban szívesen jelen lesznek majd 
a diakóniai szeretetszolgálati te-
vékenységben – hangoztatta a 
püspök miskolci látogatásán. 

miskolc értékei 8.
a LiLLafüredi PaLotaSzáLLó

A Diósgyőr-vasgyári munkáskolónia területén 1897-ben felépült, „An-
gyalvár” elnevezésű épületet valószínűleg Murányi Lajos tervezte, hat 
nős és három nőtlen tisztviselő elhelyezésére. A Kabar és a Mester ut-
cák sarkán áll, elnevezésével kapcsolatban csak találgatások vannak. 
Az egyik szerint nevét a római Angyalvár után kapta, mivel 1928-tól az 
épület egy részében a rendőrség működött, amely fogdát is működtetett 
a házban. Másik elképzelés szerint azok a tanítónők és óvónők voltak 
a névadók, akik az épületben laktak, és a szomszédos lányiskolában és 
óvodában dolgoztak. Az épület szimmetrikus kialakítású, vörös téglás, 
a belső homlokzaton fafaragással díszített függőfolyosó fut végig. Északi 
részén évtizedekig (nagyjából az 1960-as évekig) rendőrőrs működött, 
míg a nagyobb részét az 1950-es évektől az Erkel Ferenc Zeneiskola fog-
lalta el. Ma gondozóotthon van a házban.          fotó: mocSári LáSzLó

Eredményes volt a minorita templom 
helyreállítása érdekében kibontakozott, 
széles körű összefogás. Jól haladnak a 
munkálatok, a 
hívek Krisztus 
feltámadását 
is a templom-
ban ünnepel-
hetik. 

A templom 
sekrestyéje 
melletti iro-
da múlt év au-
gusztusában 
gyulladt ki. A 
korom mindent elborított: a folyosót, az ab-
ból nyíló szobákat, a sekrestyét és a templom 
belsejét. Több hónapig a templom melletti 
rendház ebédlőjében tartották a szentmisé-
ket. 

A helyreállításra széles körű társadalmi 
összefogás bontakozott ki, sokan ajánlot-
tak fel támogatást és jótékonysági koncer-
tet szerveztek. Az adományokból, bevételből 
mintegy 12 millió forint gyűlt össze és há-
rom millió forinttal segített az állam. Kará-

csony előtt már ismét a templomban lehetett 
tartani a miséket. 

– Most ott tartunk, hogy a restauráto-
rok megküldték az 
árajánlataikat a biz-
tosítónak – mondta 
el Kalna Zsolt mino-
rita tartományfőnök. 
– Hatalmas felületet 
kell restaurálni: a tel-
jes templombelsőt és 

az összes üveg-
ablakot. Resta-
urálásra szorul 
a kiégett iroda 
ajtaja is, ami ba-
rokk stílusban 
készült. A káro-

sodott villamosvezetékek cseréje bonyolul-
tabb folyamat lesz. A terveket engedélyeztetni 
kell a Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal, 
csak ezt követően kezdődhet a munka. 

– Nagyon sokat segítettek a hívek, amit 
nem győzök megköszönni – hangoztatta 
Kalna atya. – Óriási összefogást éreztek a 
segítőkészségben, a támogatásokban, a jóté-
konysági koncerten. 

A torinói halotti lepel egyetlen ma-
gyarországi, mérethű, művészi má-
solatát tekinthették meg a hívek múlt 
vasárnap, a Martin-kertvárosi plébá-
niatemplomban.

Mint ismert, a torinói 
lepel – egy négy méter 
hosszú lenvászon – a 
római katolikus egyház 
tulajdonában lévő erek-
lye. A hagyomány sze-
rint Jézus testének 
képmása látható kiraj-
zolódva rajta, ez volt a 
halotti leple. A Keresz-
telő Szent János Kated-
rálisban őrzik, az olasz-
országi Torinóban.

Tamási József karta-
li plébános elmondta, 
még Tiszaföldváron 
szolgált, amikor egy 
művész barátjával elhatározták, hogy elkészí-
tik a torinói lepel hiteles, mérethű másolatát. 
Közel egy évig tartott a munka, aztán számos 
helyen bemutatta a másolatot az országban és 

külföldön is – Tamási József 
mintegy 280 előadást tartott 
már a lepelről.

A kartali plébános Mis-
kolcon részletesen bemutat-
ta, mit láthatunk a leplen.

Tamási József azokról az 
ismertető jegyekről szólt, 
amelyek alapján meg lehet 
különböztetni az eredeti-
től a Miskolcon bemutatott 
másolatot. Ilyen például a 
lepel anyaga: az eredeti egy 
halszálkamintás anyagból 
készült, ilyet azonban ma 

már nem lehet beszerezni. Az ereklye máso-
lata sajnos nem maradt Miskolcon, a kartali 
plébános vitte tovább, hogy más gyülekeze-
tekben is bemutassa.

Az eredeti lepel, és annak  
„negatívba” fordított változata

Lillafüred a Palotaszálló építése előtt, 1920 körül.  
A szálló a bal oldali, bokros rész helyén épült fel. 

húSvétra kéSzüLNek a miNoritábaN a toriNói LePeL titkai

SzeretNék bekaPcSoLNi a diakóNiai muNkába az iSkoLát 



Tizennegyedik alkalommal ren-
dezték meg az elmúlt hétvégén Mis-
kolcon, az Egyetemi Körcsarnokban 
az Eb-MEX Kupa Ifjúsági Nemzet-
közi Judo Versenyt. A mintegy 230 
fős magyar mezőnyhöz Szlovéniából, 
Ukrajnából és Romániából is érkez-
tek csapatok, így mintegy 240-250 fő-
vel rendezték a nemzetközi megmé-
rettetést. A magyar versenyzőknek 
az Eb-MEX kupa válogató verseny 
is volt az ifjúsági Európa- és világ-
bajnokságra. Az MVSC színeiben 
16-an indultak. – A magyar 
bajnokságban, ebben 
a korosztályban a 
miskolci csapat 
második lett 
több mint 
70 klub kö-
zül. Úgy gon-
dolom tehát, 
sikerült úgy 
megerősíte-
nünk a csa-
patot, hogy 
az ország 
élvonalába 
t a r tozu n k 
– emelte ki 
Illyés Mik-

lós, az MVSI Miskolc Városi Sportis-
kola Kft. ügyvezetője 

A csapatok eredményei: 1. UTE; 2. 
MVSC-MVSI, 3. RHDSE. 

Az MVSC-MVSI versenyzőinek 
helyezései: +70 kg Faragó Petra 2. 
hely; 63 kg Balogh Sára 3 hely; 57 
kg Travány Kata 3. hely; 52 kg Bittó 
Csenge 3. hely; 48 kg Kövesi Karina 5. 
hely; 50 kg Feczkó Csanád 3. hely; 66 
kg Juhász Máté 5. hely; 81 kg Salétros 

Boldizsár 7. hely;  81 kg Turánsz-
ki Zalán 7. 
hely. 

A címvédő DVTK Jegesmed-
vék kedden bejutottak a jégko-
rong MOL Liga döntőjébe, miután 
negyedszer is legyőzték a Debre-
cent. (MOL Liga, elődön-
tő, 4. mérkőzés: Debrecen 
- DVTK Jegesmedvék 0-2 
(0-0, 0-2, 0-0))

A párharcot így 4-0-ás 
összesítéssel a Macik nyer-
ték. Mint ismeretes, két ke-
leti csapat, a címvédő DVTK 
Jegesmedvék és a Debrecen, 
valamint két újonc, a MAC 
Budapest és a Fehérvár 
AV19 csapott össze a jégko-

rong MOL Liga elődöntős párharca-
iban. A Jegesmedvék csapata a Deb-
receni HK csapatával küzdött meg, 
az elődöntő az egyik csapat negye-

dik győzelméig tartott. Múlt szerdán 
a Macik hazai pályán kétgólos hát-
rányból fordítva 5-2 re legyőzték a 
Debrecent, majd két nappal később, 

pénteken még nagyobb, 9-3-
as győzelmet arattak. Va-
sárnap, hazai pályán sem 
volt több szerencséje a Deb-
recennek – itt 1-5 arányban 
ütötték ki őket a Macik – 
kedden pedig, 0-2-es győzel-
mükkel bebiztosították dön-
tős részvételüket. A finálé 
március 12-én kezdődik, az 
alapszakasz-győztes Jeges-
medvék pályaelőnyével. 

Zárva tart a hétvégén a Ke-
mény Dénes Uszoda a nagy-
közönség előtt, a víz világnapi 
verseny miatt, amellyel immár 
huszadik alkalommal hívják fel 
a gyerekek figyelmét a víz védel-
mének fontosságára. Szombaton 
délután az amatőrök számára 
rendeznek úszóversenyt a diós-
győri városi uszodában, a Ke-
mény Dénesben pedig vasárnap 
9.30-kor kezdődik a 13 hazai és 
3 külhoni csapatot felvonultató 
megmérettetés. 

Az elmúlt hétvégéken három 
korosztály fedett pályás országos 
atlétikai bajnokságán is kiválóan 
szerepeltek az MVSI sportolói. Az 
idősebbek - a már korábban sikere-
sen helytálló serdülők példáját kö-
vetve - szintén remek eredménye-
ket értek el. Bajnoki címet szerzett 

Tyukodi Dániel (képünkön jobb-
ról) 3000 méteren, de ki kell még 
emelni az ifjúsági Világi Marcell 
két bronzérmét és Zelena Zalán 4. 
helyét a felnőtt magasugrók mező-
nyében. A versenyzők felkészítését 
Deák Géza, Papp János, Tigyi Jó-
zsef és Szűcs József irányította.

Benczés Miklós a DVTk  
új sporTigazgaTója
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neMzeTközi juDo VersenyT  
renDezTek Miskolcon

úszóVerseny

négyszer nyerTek zsinórBan a Macik!

TöBB sporTágBan kiVálóan 
szerepelTek az MVsi aTléTái

Szerdától péntekig a mis-
kolci Generali Arénában 
rendezték meg a női kosár-
labda Magyar Kupa nyolcas 
döntőjét. A tavaly ezüstér-
mes Aluinvent DVTK ismét 
a döntőig menetelt, miután 
először a ZTE NKK csapatát 
ütötte ki 108-70 arányban, 
majd csütörtökön a győrie-
ket, 71-58-ra. A döntőt pén-
teken este, lapzártánk után 
játsszák a Sopron csapatával, reméljük ezúttal a diósgyőri lányok a dobogó leg-
felső fokára állhatnak! 

Kupadöntőben a lányok!
Csaknem hárommilliárd forinttal 
többet, a korábban tervezett 8 mil-
liárd helyett 10,915 milliárdot költ-
hetnek a diósgyőri stadion építésére 
és az MVSC sporttelep felújítására. 

 
A kormány új sportfejlesztésekről 

döntött, valamint több stadion és fo-
ciakadémia beruházásának keretösz-
szegét és határidejét módosította a 
február 25-ei határozataiban – adta 
hírül a napokban a Magyar Közlöny. 
A stadionokra és fociakadémiák-
ra így több mint 13 milliárd forint-
tal nagyobb támogatás juthat az ed-
dig tervezettnél. A diósgyőri stadion 
építésére és az MVSC sporttelep fel-
újítására is többet költhetnek - a ko-
rábban tervezett 8 milliárd helyett 
10,915 milliárd forintot.

Pásztor Ervin, a Diósgyőri Stadionre-
konstrukciós Kft. – a beruházás megva-
lósítására létrehozott projektcég – egyik 
ügyvezetője érdeklődésünkre azzal 
magyarázta a döntést, hogy a mostani 
kormányhatározat nélkül ez egy alulfi-
nanszírozott projekt lett volna. Számba 
vették ugyanis azokat az üzemeltetési 
feladatokat, amelyek elengedhetetlenek 
egy modern stadionnál. A 8 milliárd fo-
rintba az ezekhez szükséges berendezé-
sek nem fértek volna bele.

Az ügyvezető elmondta, a projekt-
re már megkapták a jogerős építési 
engedélyt. A kiviteli közbeszerzési 
dokumentációt várhatóan március 
első felében véglegesítik. Az ügyve-
zető szerint maga a kivitelezés nem 
vesz majd 12-14 hónapnál több időt 
igénybe. Példaként említette a Fe-
rencváros stadionját, amely bizonyos 
szempontból bonyolultabb és na-
gyobb, mint a diósgyőri, de 14 hónap 
alatt az is felépült. Pásztor Ervin ki-
emelte, a végső határidő természete-
sen a közbeszerzésre beadott nyertes 
pályázatban megjelölt határidő lesz, 
amit egyelőre még nem tudnak.

Korábban az volt a terv, hogy az MV-
SC-pályát TAO-forrás felhasználásával 
újítják fel. Ezt végül – elsősorban mű-

szaki okok miatt – elvetették. Most úgy 
áll a dolog, hogy az MVSC pálya felújí-
tása és a stadion rekonstrukciója egy kö-
zös közbeszerzési pályázatban történik 
meg. A projekt a stadionból áttelepíten-
dő berendezések, eszközök leszerelésé-
vel és az MVSC-pályán történő újraépí-
tésével kezdődik. Ezután indulhat csak 
meg a stadion tényleges építése. S hogy 
mikor?  – Nehéz konkrét időpontot 
mondani, hiszen maga a közbeszerzési 
eljárás is olyan, aminek jogi és műsza-
ki okok miatt csúszhat a határideje. A 
tervek szerint azonban a nyár folyamán 
a kivitelezővel meg tudjuk kötni a köz-
beszerzési szerződést. Amennyiben ez 
létrejön, akkor onnan számíthatjuk az 
említett 12-14 hónapos építési határidőt 
– mondta el Pásztor Ervin.

közel 11 MilliárD juT sTaDionépíTésre

Az OTP Bank Liga 22. fordulójában 2-1-re veszített múlt szomba-
ton Sopronban a DVTK a Haladás ellen. Hiába szerzett vezetést a 
DVTK, majd 1-1-nél is sorra alakította ki a helyzeteket a csapat, vé-
gül a hosszabbításban egy megpattanó lövéssel a vendéglátók szerez-
ték meg a győzelmet. 

A DVTK Barczi Dávid góljával szerzett vezetést, amit Stef Wils egyen-
lített ki. A Diósgyőr ezután is sorra vezette a támadásokat, hagyta ki a 
helyzeteket, amikor a – 92. percben – egy előrevágott labda Ugrai elé ke-
rült. A támadó 15 méterről lőtt, a labda kapufa mellett került a hálóba. 
A Haladás így végül szinte a semmiből megszerezte a győzelmet. (OTP 
Bank Liga 22. forduló Swietelsky Haladás – Diósgyőri VTK 2-1 (1-1))

Balszerencsés Vereség

Benczés Miklós lett a DVTK új sportigaz-
gatója. Mint ismeretes, február elsejétől ő 
a Diósgyőri Labdarúgó Akadémia igazga-
tója és ezzel szorosan összekapcsolódik a 
sportigazgatói szerepkör. Tulajdonosi el-
várás ugyanis, hogy a jövőben minél na-
gyobb mértékben támaszkodjon a klub az 
észak-magyarországi régiót felölelő után-
pótlására.

Az újonnan kinevezett szakember ezer 
szállal kötődik Miskolchoz és Diósgyőrhöz, 
számos poszton dolgozott a DVTK mellett. 
A 2010-2011-es bajnokságban lett az akkor 
az NB II-ben kezdő csapat vezetőedzője, 
amelyet sikerült feljuttatnia az első osztály-
ba. 2012. júliusától a Puskás Akadémia FC 
vezetőedzőjévé nevezték ki. Innen tért nem-
régiben haza, Diósgyőrbe.
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Most pályakezdőket is keresünk. 
Az autótechnika folyamatosan fejlődik.  Most pályakezdő, vagy 
kevés gyakorlattal rendelkező, de a fejlődéssel lépést tartani 
kívánó szakembereket várunk a csapatunkba. 
Szintfelmérés után bekapcsolódva a képzési programunkba, 
versenyképes tudást, gyakorlatot szerezhet. 

Autó-villamossági szerelő
Az alapképzés, analóg áramköri alapozás után a modern jármű-
vek CAN-rendszerei, vezérlői, szenzoraiismereteit sajátíthatja el. 

Autószerelő
Szintfelmérés után javaslatot teszünk a képzés folytatására  
speciális tudás elsajátítására. Erre a márkaszervizek képzései 
adnak lehetőséget. 

Karosszéria lakatos
Szervizünkben a legmodernebb eszközök segítik a hatékony, 
precíz munkavégzést.

Autófényező 
Első vonalas festékrendszerek, szín-spektrométerek garantál-
ják a minőségi munkavégzést. Az előkészítő és fújási folyama-
tokra külön is lehet jelentkezni. 

Amit nyújtunk
Stabil, fiatalos munkakörnyezet, teljesítménnyel, tudással  
arányos kiemelt jövedelmek, és juttatások.

Kapcsolat: 
Balogh Attila, balogh.attila@baloghauto.com; +36 70 332 0007

Apróhirdetés
Pici baba nagy boldogság. Ha nincs ott-
honi segítő, aki tapasztalt és megértő, akkor 
hívjon minket. Miskolci Otthon Segítünk Ala-
pítvány ingyenes segítséget nyújt. miskolci-
otthonsegitunk@gmail.com, 30/905-8113.

Vendéglátói és kereskedelmi tapaszta-
latokkal rendelkező munkatársat keresünk. 
Érdeklődni: 30/990-7142.

A 799. számú Ernye bán cserkészcsa-
pat történetét kutatom. Kérem, hogy aki 
rendelkezik a csapattal kapcsolatos doku-
mentummal, esetleg tud ajánlani olyan sze-
mélyt, aki információval rendelkezhet, ke-
ressen meg! A zahulaci@gmail.com e-mail 
címen vagy a 06-20/523-1408-as számon. 

Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 63 900 Ft-
tól, továbbá nyílászárók (műanyag, fa, alu-
mínium), garázskapuk cseréje óriási kedvez-
ménnyel, teljeskörű árnyékolástechnikával. 
Tel./fax: 46/402-292, mobil: 30/336-5528, 
web: www.aluport.hupont.hu, bemutató-
terem: Miskolc, Bükk áruház I. emelet. Nyit-
va: h, sz, cs, p: 9–17 óráig, k: 9–14 óráig, szo: 
9–12 óráig.

Magyar vizsla kölykök erősek, vadász-ba-
rát alapúnak nevelve, drótszőrű törzs-
könyvezett anyától egészségügyi könyvvel 
15 000 Ft-ért kaphatók! Érdeklődni: 46/304-
175 vagy a 30/322-9991 telefonon lehet.

Pincetúrák vezetésére férfi munkatár-
sat  keresünk. Előny idegen nyelv ismere-
te jó kommunikációs készség. Érdeklődni: 
30/990-7142.

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

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

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

Heti, havi rendszerességű  
terjesztés, mindenki számára elérhető 

akár már nettó 1 Ft/db/ 
alkalom áron!  

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

Első alkalomra  
30% kedvezményt  

adunk!

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink!
Adják fel apróhirdetésüket kedvez-
ményes áron a Miskolci Naplóban 
hétköznap 8.00 és 16.00 óra között!

Hirdetésszervezőink  
az alábbi címen érhetők el:
3530 Miskolc, Kis-Hunyad u 9.
Fax.: 46/358-200, Tel.: 46/503-501
E-mail: info@mikom.hu

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

Motip termékek  
széles választékban kaphatók!

ELiNduL Az új KoMMuNÁLiS  
HuLLAdéKgyűjtő EdéNyEK  

oSztÁSA A MiREHuKÖz  
SzoLgÁLtAtÁSi tERüLEtéN

A MiReHuKöz Nonprofit Kft., mint 
a térség közszolgáltatója megkezdi a 
Miskolc térségi Konzorcium által KEoP 
forrásból megnyert kommunális hulla-
dékgyűjtő edények osztását. Az osztás 
során a konzorciumot alkotó 37 telepü-
lés valamennyi lakossági felhasználó-
ként nyilvántartott ingatlanhasználója 
térítésmentesen kap új hulladékgyűjtő 
edényt.

Az új edényeken már elektronikus azono-
sító, „chip” található, mely a rendszer teljes 
kiépítését követően az ürítésekkel kapcso-
latos adatokat biztosítja.

Amennyiben Ön eddig saját tulajdonú 
edényében gyűjtötte a kommunális hulla-
dékot, a feleslegessé váló edényeket a jövő-
ben felhasználhatja a zöldhulladék gyűjtésé-
re – amennyiben az új edény átvétele során 
igényel rá ZÖLDHULLADÉK feliratú matricát 
–,  ezzel kiváltva az eddig alkalmazott zsákot. 

A miskolci lakossági felhasználóként nyil-
vántartott ügyfelek részére kora tavasz-

szal megkezdődik az edények kiosztása. 
Az edényosztás a város körzetekre történő 
bontásával előre kijelölt gyűjtőpontokon 
fog megvalósulni, melyről a lakosság idő-
ben tájékoztatást fog kapni.

Azon ügyfelek részére, akik nem szeret-
nék megvárni a lakókörzetükben történő 
edényosztást, lehetőségük van a MiReHu-
Köz Nonprofit Kft. Miskolc, józsef Attila 
utca 53. alatti ügyfélszolgálatának szer-
dai ügyfélfogadási napján 16 és 20 óra 
között az edények személyes átvételére.

Az edények átvételéhez szükséges doku-
mentumok:

– a személyes adatait igazoló (elsősorban 
személyi igazolvány és lakcímkártya) okmá-
nyok,

– meghatalmazás az edény átvételére, ha 
nem az értesítésben feltüntetett személy az 
átvevő.

Az új edények kiosztását követően kizá-
rólag a rendszeresített gyűjtőedénynek mi-
nősülő, chippel ellátott edényeket ürítik ki a 
MiReHuKöz Nonprofit Kft. munkatársai.

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 Martin-kertvárosi 
Nyug díjas Klub szervezésé-
ben a „Legkisebb ellenállás 
– bűnmegelőzés szépkorúak 
körében” című programso-
rozat soron következő előa-
dásának címe: Az állami és 
civil áldozatsegítés formái, 
különös tekintettel az idős-
korúakra. 

Előadó: Csemáné Váradi 
Erika, dékán-helyettes. Az 
előadás időpontja és hely-
színe: 2016. március 21. 
14 óra, Kisfaludy u. 39. Az 
előadás ideje alatt a Mar-
tin-kertvárosi Polgárőrség 
tagtoborzást tart. Sok szere-
tettel várnak minden érdek-
lődőt és leendő polgárőrt.

Március 6. vasárnap KA-
KAÓKONCERT Beavató 
kamarakoncert 11:00 | Né-
zőtéri tárSALgó A 
Miskolci Nemzeti Színház 
zenekarának műsora Jegy-
vásárlás

QUIXOTE táncelőadás 
19:00 | JátéKSzÍN

LILIOm KüLváROsI 
LEgENdA 19:00 | NAgY-
SzÍNHáz Szigligeti (alap, 
arany, ezüst) bérlet. Jegyvá-
sárlás

Március 8. kedd BOL-
dOgTALANOK színmű 
19:00 | JátéKSzÍN Jegy-
vásárlás

Március 9. szerda LI-
LIOm KüLváROsI LE-
gENdA 14:00 | NAgY-
sZÍNHáZ Papageno bérlet 
Jegyvásárlás

A Bűvös vAdásZ 
14:00 | KAMArA Kereker-
dő bérlet

LILIOm KüLváROsI 
LEgENdA 19:00 | NAgY-
SzÍNHáz Egyetemi bérlet 
Jegyvásárlás

A NAgY gATsBY ro-
mantikus pop art táncjáték 
két részben 19:00 | KAMA-
rA Bérletszünet Jegyvásár-
lás

Március 10. csütörtök A 
Bűvös vAdásZ 14:00 | 
KAMArA Egyszervolt bérlet

LILIOm KüLváROsI 
LEgENdA 18:00 | NAgY-
SzÍNHáz Herman ifj. bér-
let Jegyvásárlás

A NAgY gATsBY ro-
mantikus pop art táncjáték 
két részben 19:00 | KAMA-
rA Madách (Arany, Ezüst) 
bérlet Jegyvásárlás

Március 11. péntek LÚdAs 
mATYI mesejáték két rész-
ben 10:00 | KAMArA Bér-
letszünet Jegyvásárlás

ZORBA, A göRög 
Musical 19:00 | NAgY-
SzÍNHáz Bérletszünet

váNYA BáCsI szín-
mű két részben - fordította 
Makai imre 19:30 | JátéK-
SzÍN Jegyvásárlás

Március 12. szombat A 
Bűvös vAdásZ 11:00 | 
KAMArA Zerlina bérlet

EgY CsÓK És más 
sEmmI zenés komédia 
két részben 17:00 | NAgY-
SzÍNHáz Csiky (Alap, 
Arany, Ezüst) bérlet Jegyvá-
sárlás

QUIXOTE táncelőadás 
19:00 | JátéKSzÍN Jegy-
vásárlás

2016. március 5. | 9. hét | XIII. évfolyam 9. szám
miskolci Napló – A város lapja

prograMajánló
program/közélet

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
Március 7. hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc 

Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 ProgramPont 18.30 
Miskolci Napló, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma, hírműsor 19.17 Időjárásjelentés 
19.18 Sporthírek 19.23 ProgramPont 19.30 Üzleti negyed 20.30 Miskolc Ma, hírmű-
sor 20.53 ProgramPont 21.00-06.00 Képújság

Március 8. kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Mis-
kolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.18 Sporthírek 18.23 ProgramPont 18.30 
Sportpercek 19.00 Miskolc Ma, hírműsor 19.23 ProgramPont 19.30 Mérkőzés 21.19 
Miskolc Ma, hírműsor 21.42 Programpont 21.46–06.00 Képújság

Március 9. szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 10.00 Képújság 18.00 Mis-
kolc Ma, hírműsor 18.23 ProgramPont 18.30 Miskolci Napló 19.00 Miskolc Ma, hír-
műsor 19.23 ProgramPont 19.30 Helyzetkép 20.30 Miskolc Ma, hírműsor 20.53 
ProgramPont 21.00-06.00 Képújság

Március 10. csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 13.00 Köz-
gyűlés 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.23  ProgramPont 18.30 Promenád, a Miskolc Te-
levízió kulturális magazinja 19.00 Miskolc Ma, hírműsor 19.23 ProgramPont 19.30 Cre-
ative Chef 20.00 Miskolc Ma, hírműsor 20.23  ProgramPont 20.30-06.00 Képújság

Március 11. péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Mis-
kolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.18 Sporthírek 18.23 ProgramPont 18.30 
Egészségpercek 19.00 Miskolc Ma, hírműsor 19.23 ProgramPont 19.25 Gasztroka-
land 19.45 Kedvenceink 20.00 Miskolc Ma, hírműsor 20.17 Időjárásjelentés 20.18 
Sporthírek 20.23 ProgramPont 20.30–06.00 Képújság

Március 12. szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 18.00 
Hírpont 18.08 No Comment 18.17 Időjárásjelentés 18.25 Promenád 19.00 Hírpont 
19.08 No Comment 19.17 Időjárásjelentés 19.30 Sportpercek 20.00 Hírpont 20.08 
No Comment 20.17 Időjárásjelentés 20.30 Film 21.30–07.00 Képújság

Március 13. vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 15.00 Mér-
kőzés 18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 18.28 Helyzetkép 19.00 Krónika, hírösszefog-
laló 19.30 Miskolci Napló 20.30 Krónika, hírösszefoglaló 20.55-07.00 Képújság

Művészetek Háza
Március 11. 19 óra. “TEMPERAMENTO! 

”SZENTPÉTERI CSILLA & BAND KON-
CERTSHOW.  Vérpezsdítő ritmusok, 
briliáns hangszerpárbajok, LED-fa-
lakra komponált izgalmas látványvi-
lág! Repertoáron az elmúlt 10 év leg-
nagyobb klasszikus slágerei. 

Március 13. 16 óra.  JÓTÉKONYSÁGI ES-
TÉLY AZ AVAS-DÉLI REFORMÁTUS 
GYÜLEKEZETI HÁZ ÉS TEMPLOM ÉPÍ-
TÉSÉNEK JAVÁRA. Közreműködnek: 
Borbély László, Komáromi Júlia, Né-
meth-Lányok, Bolyki Sára, Gaál Esz-
ter, Nemcsik Kinga, Golda János, Pa-
zár Béla, Magyari Éva, Bencze Zoltán, 
Oltvai András, Oltvai Tamás, Luther 
Kórus, Wágner, Gábor, Oláh Berna-
dett, Kósa József, a gyülekezet kóru-
sa, a gyülekezet vezetői és tagjai.

Feledy-ház
Március 9. 17 óra. FIATAL TEHETSÉGEK 

FÓRUMA. A sorozatban ifjú zenészek 
mutatkoznak be: a Bartók Béla Zene-
művészeti Intézet Jazz Tanszékének 
hallgatói. Házigazda: Czakó Péter kla-
rinétművész. 

Március 10. 17 óra. KŐ PÁL SZOBRÁSZMŰ-
VÉSZ kiállításának megnyitója. Meg-
nyitja: Bodonyi Csaba Ybl-díjas építész. 

Március 11. 17 óra. IRODALMI FONÓ. 
Téma: Nem múzsák! Költők! – Nők a 
költészetben. Közreműködnek: Miki-
ta Dorka, Ötvös Éva, Petri Nóra, Balázs 
István és Koncz Károly György. 

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár
Március 9. 16.30 óra. Vendégünk: Szöré-

nyi Levente. „Stumpf András: Szöré-
nyi – Rohan az idő” című kötetének 

bemutatója. Szörényi Levente Kos-
suth- és Erkel-díjas zeneszerzővel, 
előadóművésszel beszélget Mező Ist-
ván karikaturista, a Miskolci Illés Em-
lékzenekar klubvezetője. 

HOM Papszeri Kiállítási Épület
Március 9. 16. óra. VISSZAPILLANTÓ – Régé-

szeti ismeretterjesztő sorozat. V. Szabó 
Gábor - Tarbay Gábor (ELTE): Kincsek és 
héroszok a késő bronzkori Európában. 

Március 11. 9-13 óra. 
Családi nap a Szemere-kiállításban.  A 

családok megismerkedhetnek Sze-
mere Bertalan életútjával és a tárlat 
szabadságharcot bemutató anyagá-
val. Kreatív, játékos feladatok kapcso-
lódnak a tárlatvezetéshez.

Március 11. 17 óra. „Zenei esték a Sze-
mere-szalonban”. Zenés megemléke-
zés az 1848/49-es szabadságharcról. 
Flach Antal zenei összeállítása. 

Színészmúzeum Thália-ház
Március 8. 17 óra. „Mikor még prima-

donna voltam vidéken”- Koronkay 
Rózsi jelmezei és szerepei. Kiállí-
tás-megnyitó. 

Zenepalota
Március 9. 18 óra. BELVÁROSI ZENEI ES-

TÉK. CLASSIC BRASS QUINTET. J. S. 
Bach, Telemann, Vivaldi, Händel, Mu-
szorgszkij és Farkas Ferenc művei, 
valamint népszerű átiratok rézfúvós 
kvintettre A belépés díjtalan!

Belvárosi Liget
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.

Szécsényi Marianna önkormányzati képvise-
lő, lakossági fogadóórát tart 2016. március 9-én 
15:00-16:00 óra között Martin-kertváros Kisfa-
ludy u. 39. sz. alatt, valamint 16:00-17:30 óra kö-
zött Szirmán az Erkel F. u. 59. alatt.

Fodor Zoltán önkormányzati képviselő, 
2016. március 14-én 17 órától lakossági foga-
dóórát tart a Széchenyi általános iskolában 
(Hajós u. 5.).

glatz Katalin, önkormányzati képviselő, la-
kossági fogadóórát tart 2016. március 17-én (csü-
törtökön), 17 órától a Herman Ottó általános is-
kolában.

Deák-Bárdos Mihály és Hollósy and-
rás, önkormányzati képviselők, utca-
fórumot tartanak 2016. március 10-én 
(csütörtökön), 17 órától a győri kapu és 
a zoltán utca kereszteződésénél, a gyöngyszem büfével szem-
ben. téma: a győri kapu városrészt érintő parkolási problémák.

Eperjesi Erika és Molnár péter ön-
kormányzati képviselők a körzetüket 
érintő közösségi közlekedéssel kap-
csolatos lakossági fórumot tartanak, 
a szolgáltatóval közösen március 17-én, 17 órától a megyei 
könyvtárban. 

KépVISELőI fOgAdÓÓRáK, fÓRuMOK
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S Z Í n h á Z I  M Ű S O R
Március 6. – március 12.

Bűnmegelőzés szépkorúaknak 

A hejőcsabai plébáni-
atemplomban vasárnap, 
március 6-án, a 11 órai 
szentmise keretében kerül 
sor az éltető Lélek irodalmi 
Kör nagyböjti műsorára. 

Az egyetemi lelkészség 
idén is megrendezi Lillafü-
reden a nagyböjti fáklyás 
keresztutat. Március 10-én, 
csütörtökön 19 órakor lesz 
az indulás a lillafüredi nagy 
parkolóból. A keresztútra 
nemcsak az egyetemistá-
kat, hanem minden érdek-
lődő, imádkozni vágyó em-
bert szeretettel várnak.

 A selyemréti Szent istván 
plébániatemplomban már-
cius 11–13. között tartják a 
nagyböjti lelkigyakorlatot. 
Pénteken és szombaton a 17, 
vasárnap a 18 órakor kezdő-
dő szentmisék keretében P. 
András Attila SJ mond lelki-
gyakorlatos szentbeszédeket. 

idén is megtartják a közös 
városi keresztutat március 
13-án, vasárnap. Mint tavaly, 
a Szent Anna templomtól in-
dul a keresztút 15 órai kez-
dettel és a tizeshonvéd, a Hu-
nyadi utcán át, a Szent istván 
tér, a Szinva terasz érintésével 
és a Szemere utcán keresztül 
a mindszenti templomban ér 

véget.  A minorita templom-
ban 13-án, vasárnap 16 órától 
mocorgós szentmisét mutat-
nak be a kisgyermekes csalá-
dok részére az emeleti hittan-
teremben.

Öt esztendeje, 2011. már-
cius 5–én adta ki XVi. Bene-
dek pápa azt a dekrétumot, 
amelyben módosította a Mis-
kolci Exarchátus területét 
és Orosz Atanázt püspökké 
nevezte ki. Szent Liturgiával 
emlékeznek meg az évfordu-
lóról március 6-án délelőtt 
10 órától a Búza téri székes-
egyházban. Minden hónap 
első keddjén H-i-t (Hívunk 
istent tanulni) esteket szer-
veznek a görögkatolikus ál-
talános iskola kápolnájában 
A következő összejövetel idő-
pontja március 8., kedd, 18 
óra. témája: a Miskolci Egy-
házmegye Szeretetszolgálatai. 
Előadó Páll Miklós parókus, 
karitász- igazgató.

Bárczay Kúria –  
Gárdonyi Géza Művelődési Ház

Szeretettel és tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját  
az 1848. március 15-i forradalom és szabadságharc 

168. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésre.

Időpont: 2016. március 13. (vasárnap)

Helyszín:
16 óra – Hejőcsabai Mécses utcai református temető, Bárczay Miklós 

48-as századparancsnok síremléke
Jobbágy Bertalan református lelkipásztor hálaadó  

Istentisztelete az 1848-49-es hősök emlékére
Vers, koszorúzás

17 óra – Bárczay Kúria – Gárdonyi Művelődési Ház
Bárczay Miklós századparancsnok emléktáblájának megkoszorúzása
Ünnepi beszédet mond: Csöbör Katalin országgyűlési képviselő

A rendezvény végén ünnepi fogadásra várunk  
minden kedves látogatót!

EgyháZI hÍREK, ESEMényEK



Fekvenyomó bajnoksággal kezdődött február 26-án a BM Or-
szágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság idei országos pontszerző 
bajnoksága. A megmérettetésen a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság versenyzői szerepeltek a legjobban. 
Az Országgyűlési Őrség és a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ-
ja által közösen rendezett belügyi versenyen indulók száma meg-
haladta a 210 főt. Az OKF Pontszerző Bajnokság résztvevői több 
mint százan voltak. A rangos viadalon nemek, életkorok és test-
súlyok szerinti kategóriákban mérték össze erejüket a versenyzők, 
akik közül többen mozgattak meg 200 kilogramm feletti súlyokat.

Felborult egy autó  
a Bencések útján Miskolcon

Felborult egy Suzuki személyautó szerdán délelőtt Miskolcon, a 
Bencések útján. A jármű vezetője valószínűleg egy hirtelen manő-
vernek köszönhetően veszített el uralmát a gépjármű fölött, úgy tud-
juk, másik autó nem volt érintett a karambolban. Mire a kollégáink 
a helyszínre értek, a Suzuki már újra négy keréken állt – csak a letört 
bal oldali visszapillantó tükör, a betört ablak és az autó oldalán látha-
tó nyomok utalnak arra, hogy nemrég az oldalán landolt. Informáci-
óink szerint a balesetben egy személy sérült meg. 

Tizenkét évet is kaphat az idős nő bántalmazója
Elrendelte a Miskolci Járásbíróág az előzetes letartóztatását az 56 

éves L. M.-nek, aki a gyanú szerint február 23-án hajnalban bán-
talmazott és megerőszakolt egy 82 éves miskolci nőt. A nyomozás 
eddigi adatai szerint L. M. február 2-án hajnalban 3 és 4 óra között 
áthívta a lakásába a 82 éves sértettet, akit bántalmazott, majd szex-
uális erőszakot követett el az idős nővel szemben.  Ezt követően a 
magatehetetlen sértettet kivitte a lakásból és az ingatlan előtti úton, a 
Miskolctapolcai út felé vezető sávban, a felezővonalon hagyta. A sér-
tett a bántalmazás következtében nyolc napon túl gyógyuló sérülé-
seket szenvedett. A törvényszék tájékoztatása szerint, amennyiben a 

gyanúsítottat bűnösnek ta-
lálják, akár 12 évig terjedő 
szabadságvesztéssel is sújt-
ható. Mivel fennáll a szö-
kés, elrejtőzés veszélye és a 

gyanúsított mentális, pszichés állapota következtében feltételezhető, 
hogy szabadlábra kerülése esetén hasonló jellegű bűncselekménye-
ket követhetne el, a bíróság L. M. előzetes letartóztatásáról döntött.

Egymilliót lopott a takarítónő
Lopás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat 

büntetőeljárást a Miskolci Rendőrkapitányság Sz. Zoltánné 46 éves 
helyi lakossal szemben. A nyomozás adatai szerint a gyanúsított a 
február 22-e és 25-e közötti időszakban egy miskolci lakásból eltu-
lajdonított egymillió forint készpénzt és egy bankkártyát, attól az 
idős nénitől, akinél rendszeresen takarított. A rendőrök a lakossági 
bejelentés napján, azaz február 25-én beazonosították és előállították 
a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható nőt, 
aki beismerte tettét. Az eljárás során megtalálták az eltulajdonított 
pénzt és a bankkártyát is, amelyeket átadtak a jogos tulajdonosnak.

Segítettek hazatalálni kisfiúnak 
Az Újgyőri főtéren figyeltek fel a napokban egy céltalanul bolyon-

gó kisfiúra, aki nem tudta megmondani hol lakik. Mint kiderült, a 
kisfiú az iskolából indult el és a főtéren találkozott volna idősebb fiú 
testvérével, hogy együtt induljanak haza. Sajnos elkerülték egymást, 
így a gyermek egyedül csellengett a közlekedési csomópont környé-
kén. Jánoczky Ádám körzeti rendész elmondása szerint bérlete és 
egy iskolalátogatási igazolás alapján szerencsére be tudták azonosí-
tani a lakóhelyét és hazakísérték. Útközben találkoztak a kisfiú édes-
anyjával, aki már kétségbeesetten indult a gyerek felkutatására és na-
gyon hálás volt az egyenruhásoknak. 

Mozaik Miskolci Napló12

Az elmúlt évben nagyon népszerű volt a MIDMAR Nonprofit Kft. városnéző programsorozata, melynek keretében minden hó-
napban más témához kapcsolódó városnézéseket szerveztek. A belvárosi tematikus sétákat idén is meghirdetik – márciustól novem-
berig – minden hónap 2. szombatján délelőtt 10 órától. Indulás most is minden alkalommal a Tourinform irodától történik (Miskolc, 
Széchenyi u. 16.). A 2016-os év kínálatában szerepelnek érdekes homlokzatok és kapuk, felkeresik a belváros műemléktemetőit, meg-
nézik szecessziós házait, emellett a Búza teret, valamint a Népkertet és környékét. Az első tematikus sétán, március 12-én, Miskolc 
díszpolgárainak emlékét idézik meg a belvárosban.                                                                                                                    Fotó: Végh CsaBa

Forró NyoMoN

Múzsa díjasok
4

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben néhány Miskolci 
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 szerkesztősé-
günkbe (3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.) vagy az info@mikom.
hu e-mail címre. A helyes megfejtéseket beküldők között egy-
egy 2016-os Miskolci Kalendáriumot sorsolunk ki. 
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Hat újabb határon túli magyar tett állampolgársági esküt és foga-
dalmat nemrégiben a miskolci városházán. Ezzel meghaladja az egy-
milliót azoknak a száma, akik felvették a magyar állampolgárságot, 
vagy a visszahonosításukat kérték. Kriza Ákos polgármester kiemel-
te, a Kárpát-medencei magyarság most már közjogi szempontból is 
érezheti – és érzi – hogy összetartozik. 

Honosítás

FolytatódNak a BelVárosi séták

A hét fotója
F. kaderják Csilla  

FelVétele
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Borsodi győzelem a fekvenyomó bajnokságon


