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Miskolc Közgyűlésének Közneve-
lési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsá-
gi és Sport Bizottsága a 2016. évben 
is meghirdeti a Kulturális Mecénás 
pályázatot. A pályázat benyújtási 
határideje: 2016. április 15.  A pá-
lyázattal kapcsolatban Osztermann 
Józsefné a Kulturális és Városmar-
keting Osztály munkatársa (E-ma-
il: osztermann.jozsefne@miskolcph.
hu, cím: 3525 Miskolc, Városház tér. 
8., telefon: 512-700/ 2793 vagy 1345 
mellék) ad konzultációs segítséget.

Miskolc Közgyűlésének Közneve-
lési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és 
Sport Bizottsága a 2016. évben is meg-
hirdeti a Művészeti és Tudományos 
ösztöndíj pályázatot.  A pályázat be-
nyújtási határideje: 2016. április 15. A 
pályázattal kapcsolatban Osztermann 
Józsefné a Kulturális és Városmar-
keting Osztály munkatársa (E-mail: 
osztermann.jozsefne@miskolcph.hu, 
cím: 3525 Miskolc, Városház tér. 8., 
telefon: 512-700/ 2793 vagy 1345 mel-
lék) ad konzultációs segítséget.

Miskolc Közgyűlésének Közneve-
lési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsá-
gi és Sport Bizottsága 2016. évben is 
meghirdeti az Idegenforgalmi Alap 
pályázatot.  A pályázat benyújtási 
határideje: 2016. április 15. A pályá-
zattal kapcsolatban Koczurné Bencs 
Ilona a Kulturális és Városmarketing 
Osztály munkatársa (e-mail: ben-
csi@miskolcph.hu, cím: 3525 Mis-
kolc, Városház tér. 8., telefon: 512-
700, mellék: 1305) ad  konzultációs 
segítséget.

Miskolc Közgyűlésének Közne-
velési, Kulturális, Turisztikai, Ifjú-
sági és Sport Bizottsága a 2016. év-
ben is meghirdeti a Sport Mecénás 
pályázatot. A pályázat benyújtásá-
nak határideje: 2016. március 31. A 
pályázattal kapcsolatban Tóth Vero-
nika sport referens (E-mail: tothv@
miskolcph.hu, cím: 3525 Miskolc, 
Városház tér. 8., telefon: 512-700, 
mellék: 2775) ad  konzultációs segít-
séget.

Miskolc Közgyűlésének Városgaz-
dálkodási- és Üzemeltetési Bizottsá-
ga pályázatot hirdet a Környezetvé-
delmi Alapból nyújtható támogatások 
odaítélésére, környezetvédelmi tevé-
kenységek támogatásának elnyerésére. 
A pályázat benyújtásának határideje: 
2016. április 8. 12.00 óra A pályázattal 
kapcsolatban dr. Sütő Eszter pályáza-
ti referens (E-mail: sutoe@miskolcph.
hu, cím: 3525 Miskolc, Városház tér. 8., 
telefon: +36-46-512-700-1268) ad kon-
zultációs segítséget.

Pályázati felhívások kulturális, művészeti, tudományos,  
idegenforgalmi, sport és környezetvédelmi támogatásokra

A részletes pályázati felhívás és az adatlap megtalálható Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának honlapján. (www.miskolc.hu)

Márciusi rendes ülését tartotta csü-
törtökön Miskolc közgyűlése. A 
napirendek között szerepelt a város 
2015. évi költségvetéséről szóló ön-
kormányzati rendelet IV. negyedéves 
módosítása. Tárgyaltak a város turiz-
musát érintő döntésekről és egyebek 
mellett szó volt még az önkormány-
zat által fenntartott óvodákba törté-
nő beiratkozás időpontjáról is.

Napirend előtt
Kriza Ákos polgármester napirend 

előtti felszólalásában kiemelte, az új és 
igen magas minőséget képviselő közös-
ségi közlekedésnek köszönhetően még 
többen mondhatják el Miskolcon, hogy 
„jól érzem magam saját városomban”. 
Mint mondta, 1897. július 11-én indí-
tották útjára az első villamost Miskol-
con a Tiszai pályaudvarról, ami korsza-
kos jelentőségű volt a város életében. Az 
elmúlt évek fejlesztései az 1800-as évek 
végéhez hasonló, korszakos jelentőségű 
fejlődést hoztak Miskolc közösségi köz-
lekedésében. A Zöld Nyíl villamos-pro-
jekt befejezésével és a 9,2 milliárd forint 
összértékű autóbuszflotta múlt heti for-
galomba állításával lezárult a közösségi 
közlekedés infrastruktúrájának teljes 
megújítása a városban.

A miskolci autóbuszok átlagéletkora 
most 4-4,5 év, mi rendelkezünk a leg-
fiatalabb és legmodernebb járműállo-
mánnyal egész Magyarországon. – Ha 
valamire büszkék lehetünk, akkor ezek 
a tények, ezek az eredmények azok – fo-
galmazott Kriza Ákos. – Ezek a fejlesz-
tések abba az irányba hatnak, hogy még 
többen és még könnyebben mondják 
Miskolcon, „jól érzem magam a saját 
városomban” – tette hozzá. A városve-
zető szólt az új buszok paramétereiről 
is, amelyek károsanyag-kibocsátása a 
nullához közelít, emellett alacsony zaj-
terhelés, magas fokú biztonság jellemzi 
a járműveket.  – A fejlesztések folyta-
tódni fognak a jövőben. Azon dolgo-
zunk, hogy a fennmaradó, korosabb 
járműveket elektromos hajtásúakra 
cseréljük. Ezzel Miskolc újabb lépést 
tehet a zöld város megvalósulása felé – 
emelte ki Kriza Ákos. 

Sürgősségi indítványok 
A közgyűlés javaslatot fogadott el 

többek között a Miskolci 56’-os Em-
lékbizottság létrehozására és sürgőssé-

gi indítványként, zárt ülésen tárgyalták 
Révész Péter jobbikos önkormányzati 
képviselő méltatlansági ügyét.

A turizmust érintő döntések
Az elmúlt öt évben látványos turisz-

tikai beruházások valósultak meg Mis-
kolcon, fejlett turisztikai infrastruktú-
ra van kialakulóban, amely alkalmas 
a minőségi élményeket kereső turisták 
kiszolgálására. Az attrakció-fejlesztés 
érintette a Selyemréti Strandfürdőt, a 
Miskolctapolcai Strandfürdőt, a Diós-
győri várat, a lillafüredi függőkertet, és a 
Herman Ottó Múzeumot, a fejlesztések 
összértéke közel 7 milliárd forint volt.

Miskolcon realizálódott 2015-ben a 
megye összes vendégéjszakáinak több 
mint 36 százaléka és Észak-Magyaror-
szág teljes vendégéjszakáinak 14 száza-
léka. A régión belül Eger után Miskolc 
volt a második legnagyobb vendégfor-
galmú település. A válság előtti utolsó, 
2008. év adataihoz képest a vendégek 
száma 41 százalékkal nőtt, a vendégéj-

szakák számában 60 százalékos a növe-
kedés. A kereskedelmi szállások brut-
tó szállásdíj-bevétele 2010-2015. között 
közel 1 milliárd forinttal nőtt. 

Miskolc önkormányzata és a MID-
MAR Kft. között létrejött együttműkö-
dési megállapodást módosították, vala-
mint egy új közszolgáltatási szerződést 
hagytak jóvá. A Nemzetgazdasági Mi-
nisztériumban így már regisztrálhat a 
MIDMAR Kft. mint helyi TDM és így 
Miskolc részt tud venni a szaktárca által 
kiírt pályázatokon is. 

Kiss Gábor alpolgármester a régió 
egyik kiemelt turisztikai célpontjának 
nevezte Miskolcot. Szólt a Diósgyőri vár 
turisztikai vonzerejéről, a fejlesztés első 

üteméről, a lillafüredi függőkert, a Mis-
kolctapolcai Strandfürdő nagy léptékű 
beruházásairól. Ennek az eredményei 
már látszanak – mondta. Tovább kíván-
ják növelni a vendégéjszakák számát és 
a családi turizmusra is építene a város. 

Vita a költségvetésről
A költségvetést érintő napirend vi-

tájában Soós Attila, a Fidesz frakció-
vezetője arról beszélt, hogy újabb 2,3 
milliárd forint hiteltől szabadul meg 
Miskolc. 18 milliárd forintot fordított 
városüzemeltetésre. A szociális ellátá-
sokat már nem a város költségvetése 
állja, ennek ellenére 5,4 milliárdot for-
dított Miskolc a rászorulókra, oktatás-
ra 9 milliárd, turizmusra 5,8 milliár-
dot költöttünk – mondta. 25 milliárd 
forintnyi beruházás valósult meg, míg 
2010 előtt ez 6 milliárd forint volt. Ta-
valy a legsikeresebb lobbi-tevékenységet 
mutathatta fel Miskolc – hangsúlyozta 
Soós Attila. Beszélt a milliárdos stadi-
onfejlesztésről és más beruházásokról. 
Eközben hitelt nem terveztünk felven-
ni, csak abban az esetben, ha megtérü-
lése biztosítható – emelte ki.

Már nem az az időszak van, mint a 
szocialisták idején, amikor arról kellett 
beszélnünk, mekkora adósságot görget 
maga előtt Miskolc. Erről Molnár Péter, 
a KDNP frakcióvezetője beszélt. – Ma 
már a nyugodt fejlődés időszakát éljük 
a városvezetésnek és a kormányzati tá-
mogatásnak köszönhetően – hangoz-
tatta. Kiemelte az új ipari parkot, amely 
újrapozícionálja a várost és nagy lehe-

tőségeket rejt magában. A Modern Vá-
rosok Programról szólva kiemelte a Di-
ósgyőri vár és a Miskolctapolcai Strand 
fejlesztését.

Badány Lajos (Jobbik) szerint nem 
elfogadható, hogy a működési hiányt a 
fejlesztési pénzekből finanszírozza a vá-
ros. Szerinte sorra szűnnek meg a kis-
vállalkozások és családi vállalkozások.

Simon Gábor MSZP-s frakcióvezető 
szerint úgy kellene tervezni a költség-
vetést, hogy ne legyen hiány. Szerinte 
a költségvetés 50 milliárd forint bevé-
tellel és 62 milliárd kiadással számolt 
legutóbb. Ez szerinte nem egyensúly, a 
különbséget nem hiányként aposztro-
fálja a közgyűlés. Beszélt egy 3 milliárd 
forintos működési hiányról is. 

 – Azért, hogy ez a vita tárgyszerű le-
gyen, nem árt készülni – hangsúlyozta 
Kiss János alpolgármester Simon Gá-
bornak válaszolva. Szerinte a szocialista 
politikus elragadtatta magát, ahelyett, 
hogy tárgyszerű és szakszerű lett volna. 
A kiadás és bevétel összegzése ugyanis 
nulla. A szocialisták 36 milliárd forint 
hitelt vettek fel, ilyen költségvetési poli-
tikával sem tudtak egyensúlyt tartani. 
Mi hitelfelvétel nélkül terveztük meg a 
költségvetésünket. Nincs 3 milliárdos 

vagy 12 milliárdos hiány – emelte ki az 
alpolgármester. 18 milliárd forintnyi 
beruházás van tervezve idén. Ez azért 
lehet így, mert a város sokkal jobban tel-
jesít. Az adóbevétel 8,9 milliárddal nőtt. 
Miskolcon a gazdaság 43 százalékkal 
növelte a teljesítményét, ennyivel nőttek 
ugyanis az iparűzési adóbevételek. 

Óvodai beíratások
Elegendő hely van az óvodákban. Er-

ről Glatz Katalin (Fidesz-KDNP) kép-
viselő beszélt. Beszélt azokról a fejlesz-
tésekről, felújításokról, amelyek több 
intézményt, így egyebek mellett a Bár-
sony János utcai és a Brunszvik Teréz 
Óvodát érintették, emellett pedig több 
óvodának is elkészült Miskolcon az 
energetikai fejlesztése. 2020-ig szinte 
valamennyi nevelési intézmény meg-
újul – mondta a politikus.  

A közgyűlés döntött az önkormány-
zati fenntartású óvodákba való beirat-
kozás időpontjáról. Három napot hatá-
roztak meg idén a képviselők, eszerint 
április 27-én, 28-án és 29-én lehet be-
íratni az óvodás korú gyerekeket a vá-
ros fenntartásában lévő intézmények-
be, mindhárom napon 8 óra és 16 óra 
között. 

ÜléSezett MiSkolc közgyűléSe 

Nőnap alkalmából köszöntötték a hölgyeket 



Mára az idegenforgalom, a 
turisztikai iparág, Miskolc 
gazdaságának valódi hú-
zóágazatává vált – mondta el 
Szécsényi Marianna, a városi 
Fidesz-KDNP frakció szó-
vivője.

Kiemelte, leg-
többen 2015-ben is a 
Miskolctapolcai Barlang-
fürdőben fordultak meg, ös�-
s�esen 326 445 vendég vette 
igénybe a fürdő által nyújtott s�olgál-
tatásokat. A második legforgalmasabb 
attrakció a Selyemréti Strand volt. A 
Diósgyőri vár 2015-ben bekerült a 20 
legnagyobb forgalmú magyarors�ági 
mú�eum kö�é. 2015-ben öss�esen 117 
764 vendég fordult itt meg. S�écsényi 
Marianna hangsúlyo�ta, mint bár-

mely más ga�dasági s�ektor 
esetében, úgy a turis�tiká-
nál is a vállalko�ók bevé-
teleinek növekedése a siker 

legfontosabb mérföld-
köve. Miskolc keres-
kedelmi s�álláshelye-
in úgy folytatódott a 
2014-es növekedé-
si tendencia, hogy 
2015-ben már no-

vember végére meg-
haladta a kereskedelmi 

s�állások bruttó s�állásdíj bevétele a 
korábbi évet. 2010-he� vis�onyítva pe-
dig, kö�el kéts�eresére nőtt a miskolci 
s�állások bruttó s�állásdíj bevétele! A 
város, a� általa kínált élménylánc fo-
lyamatos bővítésével, egyre von�óbbá 
válik a külföldi és belföldi vendégek 
s�ámára. 
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Nem volt még olyan régen, amikor 
országosan is hírhedt politikusok 
jártak az Avasra, saját „valóság-show” 
műsort csinálni. Mint ahogy az sem 
volt olyan régen, amikor a lakóte-
lepről a miskolciak többségének a 
lepusztult lakókörnyezet és a fészek-
rakók jutottak eszébe. Mára azonban 
jelentősen változott a helyzet – han-
goztatta pénteki tájékoztatóján Glatz 
Katalin Fidesz-KDNP képviselő. 

Elmondta, a jelenlegi városve�etés 
határo�ott inté�kedései és ke�deménye-
�ései nyomán, a� elmúlt es�tendőkben 
a fés�ekrakók túlnyomó többsége már 
eltűnt a� Avasról. A� eddig átvett 126 
fés�ekrakós lakásból 68-at már teljesen 
felújítottak a MIK Zrt. s�akemberei. - 
Nekem, mint a� 5-ös s�ámú, avasi vá-
las�tókerület képviselőjének a� is nagy 
örömömre s�olgál, hogy csak a� én ke-
rületemben újabb 25 lakást újítanak fel 

2016-ban. Itt jegy�em meg, hogy a má-
sik, nem Fides�-KDNP-s képviselői ke-
rületben is ugyanennyi fés�ekrakós la-
kás teljes felújítására kerül sor. „Csak” 
e� a két program a� Avason, 65 millió 
forint értéket képvisel! – emelte ki Glat� 
Katalin. 

E��el kapcsolatban tájéko�tatott, 
hogy 2014-ben s�erve�ődött a� Ott-
honvédelmi Alap Programja, s�intén 
a� 5-ös és a 6-os válas�tókerületekben. 
Ennek kös�önhetően mára öss�esen 61 
lépcsőhá� újult meg a fés�ekrakók pus�-
títása után. Ha lépcsőhá�anként átlag 
40-45 lakással s�ámolunk, akkor kö�el 
2500 ember élve�i ennek a� előnyeit. 

A képviselő a városrés�t érintő egyéb 
fejles�tésekről elmondta, nemrégiben 
valósult meg a Kö�éps�er utcai Óvo-
da energetikai felújítása, a� ide járó 150 
gyermek és s�üleik nagy örömére, 65 
millió forint értékben. A Testvérváro-
sok úti orvosi rendelő infrastrukturá-
lis fejles�tésével hárome�er beteg, vagy 
gondo�ásra s�oruló ember életét köny-
nyítették meg. A� idén pedig újabb, 
egés�en nagys�abású beruhá�ásokat 
indítanak a� Avason. Pályá�ati támoga-
tással, mintegy 150 millió forintból újul 
meg a Ges�tenyés utcai Óvoda, a Ka-
�inc�y Iskola rekonstrukciója pedig 220 
millióba kerül majd. 

„ez az avas, már nem az 
az avas!”

A miskolci egészségfejlesztési modell 
megalkotásával egy olyan intézmény 
létrehozása a célunk, amely a mostani 
tagolt struktúrát összefogva, haté-
kony egészségvédelmet tud nyújtani 
a fiatal korosztálynak - nyilatkozta 
Kriza Ákos polgármester azzal kap-
csolatban, hogy a jövő héten rendkí-
vüli közgyűlés keretében tárgyalja 
a képviselőtestület az úgynevezett 
Miskolci Egészségfejlesztési Intézet 
létrehozásáról szóló előterjesztést.

– Miskolcon ma, a� egés�ségügyi 
alapellátást 89 felnőtt há�iorvosi, 33 há-
�i-gyermekorvosi, 74 fogorvosi, 60 te-
rületi védőnői, 27 iskolavédőnői, 11 is-
kolaorvosi kör�et és a� e�ekhe� tarto�ó 
ügyeleti rends�erek alkotják. Tehát egy 
hihetetlenül soks�ereplős, nagyon ta-
golt rends�erünk van, amelyben sok-
s�or párhu�amosan történik munka-
vég�és, éppen e�ért a� egés�ségvédelmi 
hatékonysága alacsony. Nagyon sokat 
gondolkodtam a�on, hogyan tudnánk 
a�t bi�tosítani, hogy minden miskol-
ci gyerek rends�eresen rés�t vehessen 
olyan s�űrővi�sgálatokon, amelyeken 
kis�űrhetők a gyakran tünetmentes be-
tegségek is. Ahho�, hogy a gyerekeket, 
fiatalokat hatékonyan tudjuk bevon-
ni a� egés�ségügyi megelő�ő, 
a�a� prevenciós programba, 
egy új, a� ors�ágban teljesen 
egyedi inté�ményt kell kiala-
kítanunk Miskolcon. E� integ-
rálná többek kö�ött a védőnő-
ket, a városhá�a egés�ségüggyel 
foglalko�ó munkatársait, a há�i 
gyermekorvosokat, iskolaorvo-
sokat. Hatékonnyá válna a� in-
formációáramlás, felhas�nálás. 
Így minda�ok, akik a gyerekek 
egés�ségével foglalko�nak, idő-
ben felismerhetik, ha valame-
lyik gyermek egés�ségi állapo-

tában negatív válto�ás történik. A� új 
rends�er lehetővé tes�i a�t is, hogy na-
gyon sok, csak később, felnőttkorban 
megjelenő betegség elő�etes tüneteit is 
tudjunk majd s�űrni” – mondta el Kri-
�a Ákos.

– Úgy vélem, ha a� inté�et be-
indul, e�res nagyságrendben 
tudjuk majd a� iskolai s�űrő-
programokat elvége�ni, minden 
miskolci iskolás egés�sé-
gi állapotát rends�e-
resen, éves s�inten 
tudjuk majd elle-
nőri�ni. Ilyen se-
hol nincs a� or-
s�ágban – tette 
ho��á a pol-
gármester. Na-
gyon hatékony 
drogprevenciós 
munka vége�hető így, sőt, mivel ter-
heléses vi�sgálatok is les�nek, a� új in-
té�et a sporttehetségek felfede�ésére is 
lehetőséget ad – fű�te ho��á a városve-
�ető. – Mint orvos, és mint a város ha-
tékony működéséért felelős polgármes-
ter mondom, hogy a� inté�et felállítása 
nem növeli jelentősen a költségeket, hi-
s�en egyetlen új s�ereplő sem les�, csak 
a meglévőket integráljuk egy helyre. A 

megelő�ésnek kös�önhetően vis�ont 
olcsóbbá válik a kö�egés�ségügyi el-
látás, his�en sok betegség kialakulását 
elő�hetjük meg és ami a legfontosabb: 
a miskolci gyerekek egés�ségesebbek 

les�nek és egés�séges felnőtt válik 
majd belőlük.

Simkó Róbert, a Gyer-
mek-Alapellátásban Prakti�áló 
Orvosok S�övetségének elnöke 

érdeklődésünkre elmondta, 
a terve�ett miskolci-
ho� hasonló, városi, 
integrált egés�ség-
ügyi s�űrőkö�pont 
nincs másik a� or-
s�ágban. Több he-
lyen voltak ke�-
deménye�ések a 
gyerekek egés�-

ségfejles�tésére, 
de Miskolcon e�t jóval s�erve�ettebben 
kívánják megvalósítani. Mint megtud-
tuk, a miskolci egyben egy úgyneve�ett 
pilot-program is lenne, a�a� a� itteni jó 
tapas�talatokat a későbbiekben a� or-
s�ág más rés�eiben alkalma�nák.

Termés�etesen ma is vége�nek isko-
lai s�űrővi�sgálatokat iskolaorvosok és 
védőnők, de Simkó Róbert véleménye 
s�erint a� új inté�mény jelentős fejlő-

dési lehetőséget jelent majd a mos-
tani rends�erhe� képest. Rés�lete-
sebb állapotfelmérésre ad például 
lehetőséget, és a� es�kö�ök tekin-
tetében is előrelépést jelenthet a� új 
kö�pont. – A s�űrési eredmények 
a� informatikai fejles�téseknek kö-
s�önhetően átkerülhetnek a há�i-
orvosi s�oftverekbe, így fölösleges 
vi�sgálatok elkerülhetővé válnak. 
Ugyanakkor a s�űrés során fel-
tárt egés�ségügyi problémák, vagy 
csak annak gyanúja esetében a há-
�iorvos hamarabb tud inté�kedni 
– sorolta a� előnyöket a� elnök.

Idén hatodik alkalommal indult 
útjára, e�úttal a� Ors�ágos Tis�tifőor-
vosi Hivatal s�erve�ésében „A� év 
praxisa a Kárpát medencében” pályá-
�at. A� elmúlt években 100 ha�ai és 
határon túli remek há�iorvos és lega-
lább ennyi nővér élve�hette páciensei 
és tágabb környe�ete elismerését és 
vehetett rés�t a nemes versengésben. 

A mo�galommá terebélyesedett 
pályá�at a kö�önség hálájára és kö-
s�önetére épül, ugyanakkor várják 

a kórhá�ak, önkormány�atok pol-
gármesterek, idős otthonok, espere-
si hivatalok, plébániák, civil és s�ak-
mai s�erve�etek ajánlásait.  Kérik, ha 
van olyan há�iorvos, akit becsülnek, 
akinek munkáját s�ívesen megju-
talma�nák, javasolják a megtis�telő 
címre!  A� ajánlásokat a� alábbi lin-
ken lehet beküldeni: http://www.a�-
evpraxisa.hu/ajanl A� ajánlások be-
küldésének határideje: 2016. március 
20. 24.00 óra.

Március 14-én, hétfőn a szomba-
ti munkarend szerint 8.00 órától 
13.00 óráig áll fenn díjfizetési 
kötelezettség a Régió Park Mis-
kolc Kft. felszíni parkolóiban. 

A kiemelt kö�össégi kö�lekedé-
si csomópont területén, a Tis�ai 
pályaudvarnál válto�atlanul 8:00 
órától 18.00 óráig fi�etős a parko-
lás. 2016. március 15-én a Régió 
Park Miskolc Kft. fels�íni parko-
lókban minden �ónában és a Ré-
giposta utcai S�échenyi negyed 
parkolóhá�ban is díjmentes a par-
kolás. A� Európa téri, a Patak ut-
cai, illetve a Hősök terén lévő 
mélygará�sban a� általános rend 
s�erint kell fi�etni a� igénybevétel-
ért e�eken a napokon is.

Március 12–13-án, a Miskolci 
Egyetemen megrende�ésre kerülő 
Nem�etkö�i Ásványfes�tivál miatt 
március 12-én, s�ombaton rásegítő 
22-es járatok kö�lekednek a Cent-
rum és a� Egyetemváros kö�ött, 

valamint s�ombaton és vasárnap 
a� alább meghatáro�ott idős�a-
kokban a 20-as járatok mindkét 
irányban a� Egyetemváros végál-
lomás érintésével kö�lekednek.

A� ünnepi megemléke�ések ide-
jén, március 15-én 11.00 és 12.00 
kö�ött a Petőfi tér le�árása kerül, 
e miatt a� 1-es, 11-es, 14-es, 34-es 
autóbus�ok, 12.00 és 13.15 kö�ött 
a Palóc�y utca le�árása követke�-
tében pedig a 11-es és 34-es au-
tóbus�ok terelt kö�lekednek. A 
villamosforgalom néhány perces 
leállására is s�ámítani kell, amíg 
a megemléke�ők áthaladnak a bel-
városon.

új modell az egészséges gyermekekért Parkolási, közlekedési  
információk

az év praxisa a kárpát-medencében

képünk illusztráció
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Petőfi Sándor:
Kemény szél fúj…
Kemény szél fúj, lángra kap a szikra,
Vigyázzatok a házaitokra,
Hátha mire a nap lehanyatlik,
Tűzben állunk már tetőtül-talpig.

Édes hazám, régi magyar nemzet,
Alszik-e csak a vitézség benned,
Vagy apáink halálával elhalt?
Illik-e még oldaladra a kard?

Magyar nemzet, ha rád kerül a sor,
Léssz-e megint, ami voltál egykor?
Oly hatalmas harcos, ki szemével
Jobban ölt, mint más a fegyverével!

A világot védtük hajdanában
A tatár és a török világban;
Vajon most, ha eljön a nagy munka,
Meg bírjuk-e védni mi magunkat?

Oh magyarok istene, add jelit,
Ha a kenyértörés elközelit,
Hogy az égben uralkodol még te
A magad s néped dicsőségére!

Március 11-én, pénteken kora 
délután avatták fel, Kő Pál Kos-
suth-díjas szobrászművész alko-
tását Egressy Béni szobrát Mis-
kolcon, a róla elnevezett téren, a 
Zeneiskola előtt. 

Az ünnepségen Jankovics Mar-
cell, Kossuth- és Balázs Béla-díjas 
rajzfilmrendező, a nemzet 
művésze mondott ava-
tóbeszédet, a műsorban 
fellépett az Egressy 
Béni-Erkel Ferenc 
Alapfokú Művészeti 
Iskola kórusa és fúvó-
szenekara. 

Egressy Béni sok 
szállal kötődött 
M i s k o l c h o z , 
2014-ben a 
sz ü  le  té sének 
200. évfordu-
lója alkalmából 
rendezett em-
lékév program-
jaiba városunk 
is több rendez-
vénnyel bekap-
csolódott. Egy-
kori iskolájának 
falán emléktáblát 
avattak, hiány-
pótló kötet je-
lent meg róla, 
a Művészetek 

Házában látható kiállításon pedig 
képek, személyes adatokkal, korabeli 
plakátokkal idézték fel életének állo-
másait. 

A Sajókazincon (ma Kazincbarci-
ka), lelkészcsaládban, 1814-ben, Ga-
lambos Benjámin néven született 
Egressy Béni Miskolcon, a reformá-
tus iskolában kezdte gimnáziumi ta-
nulmányait – ezen a papszeri épüle-

ten (ma a Herman Ottó Múzeum 
egyik épülete) helyezték el 2014. 
augusztusában a zeneszer-
ző-szövegíró-színészzseni em-
léktábláját.

Gupcsó Ágnes, az 
Egressyvel rokonság-

ban álló, miskolci 
születésű zene-

történész úgy 
nyilatkozott, 
nemcsak az 
épület, de 
maga a város 
is egy életre 
meghatáro-
zó iskolája 

lett a zene-
s z e r z ő n e k . 

Ugyanis az ak-
kor még álló első 

miskolci színház-
ban ismerkedett 
meg a színjátszás-
sal. És bár csa-
ládja lelkészi pá-

lyára szánta, ez 
a vonzás min-
dennél erősebb 
volt. – Élete 37 
éve alatt sok 
mindent csi-
nált és mindent 
sikeresen. A Szó-
zat zenéjével elérte 
a halhatatlanságot is. 
Érdemes felidézni, mi-
lyen jeligével adta be zenéjét erre a 
pályázatra. Vörösmarty: Fóti dalá-
ból ezt írta rá: Minden ember legyen 
ember. És magyar. Ő mindkét kri-
tériumnak megfelelt – hangsúlyozta 
Gupcsó Ágnes.

Kiss Gábor alpolgármes-
ter az emléktábla avatásánál 

Egressy Béni munkásságának 
fontos mozzanatairól elmondta, 

hogy mindössze 29 évesen ő emelte 
a zene szárnyán nemzeti imádsággá 
Vörösmarty szavait; hogy ő zenésí-
tette meg először Petőfi verseit; ő írta 
Erkel három nagy operájának, a Bá-
tori Máriának, a Hunyadi Lászlónak 
és a Bánk bánnak a szövegkönyvét és 

az 1848-49-es szabadságharc örök-
zöld Klapka-indulójának a dallamát. 
A magyar kultúra fáradhatatlan szó-
szólójának munkássága a határon, 
Bécsen túlra is eljutott, dalárdákban 
és kocsmákban egyaránt énekelték 
dalait. Azonban erre a vidékre min-
dig visszatért. Amikor 1843-ban tűz-
vész pusztította a várost és leégett az 
őt művészi útra indító színház is, két 
új zeneművét, a „Részvét” és a „Bú-
bánat” című zongoradarabot aján-
lotta fel „a tűzvész által károsult mis-
kolciak felsegélésére”. Nevét 1952 óta 
viseli művészeti iskola, méghozzá 
olyan méltó módon, hogy eredmé-
nyeikre büszke az egész város. 

Egressy Béni gazdag élete és mun-
kássága elevenedett meg a Művésze-
tek Házában 2014. decemberében 
rendezett kiállításon is, melyen ko-
rabeli iratok, plakátok és ismertetők 
számoltak be életéről. A tárlat anya-
gát Sziklavári Károly gyűjtötte és 
rendezte, a megvalósításban közre-
működött Flach Antal csembalómű-
vész. Sziklavári Károly volt a szerzője 
annak a 120 oldalas kötetnek, amely 
az emlékév alkalmából jelent meg a 
város támogatásával. 

„… Tízedik évfordulója annak a nagy ka-
tasztrófának, mellyel a korszellem óriás 
keze a régi Budapestet a föld szí-
néről eltörölte a jeges árvízzel, 
hogy helyet csináljon az újan 
emelkedő dicső főváros 
számára.”

„Másodszor követelte 
a korszellem azt a cso-
dát, mely eltörölje a régi, 
korhadt Magyarorszá-
got s alapot teremtsen az 
új, az Európában számot 
vető, szabad Magyaror-
szágnak” (Jókai Mór: A 
márcziusi fiatalság)

Aznap korán reggel Petőfi 
Sándor a Pilvax kávéházba sie-
tett ahol az ifjak összegyűltek, Vas-
vári Pált és Bulyovszky Gyulát ott ta-
lálva, Jókai Mór lakására hívta őket, ahol a 12 
ponthoz proklamációt szerkesztettek. Petőfi 8 
óra körül társaival a Pilvax-kávéházba ment, a 
kitűzött időre hatan jelentek meg (Petőfi, Jókai, 
Bulyovszky, Sebő, Gaál Ernő és Hamary Dáni-
el). Itt Jókai felolvasta a 12 pontot és a prokla-
mációt. Petőfi elszavalta a Nemzeti dalt. Innen 
indultak el először a jogi egyetemhez az Egye-
tem utcába, majd az Újvilág utcai orvosi egye-
temre, később pedig a mérnöki és bölcseleti kar 
hallgatóihoz. Ekkor már nemcsak az ifjúság 
vette őket nagy tömegben körül, hanem az ut-
cáról is nagy közönség csatlakozott hozzájuk, 
mely nőttön nőtt.

A tömeg Landerer és Heckenast könyv-
nyomdájához vonult a Hatvani utcába. Lande-
rer Lajos nyomdatulajdonost a tizenkét pontot 
tartalmazó program és Petőfi költeményének 

cenzúra nélküli kinyo-
matására szólították fel. A 

nyomdatulajdonos engedett, 
és a kívánt iratok rögtön né-

metre is lefordítva néhány pil-
lanat múlva ezrével kerültek elő a 

gyorssajtó alól. Míg a nyomtatás tar-
tott, Petőfi, Jókai, Vasvári, Egressy és Irá-

nyi beszédet intéztek a néphez. Ekkor Petőfi ne-
gyedszer szavalta el a Nemzeti dalt. Csak délfelé 
oszlottak el, megállapod-
va abban, hogy délután az 
államfogságban lévő Tán-
csics Mihály kiszabadítá-
sára mennek Budára.

Délután 3 órakor a 
Múzeum téren népgyű-
lést tartottak és a Nem-
zeti dal és proklamáció 
példányait ezreivel osz-
togatták; innen a város-
házára mentek, a 12 pont 
elfogadását sürgetvén. A 
tanácsterem megnyílt, 
a tanácsnak benyújtot-
ták a program pontjait, 

melyeket a tanácsjegyző tájékoztatása szerint 
elfogadtak. A nép ideiglenes választmánya a 
tanács és polgárság választmányával egyesít-
ve  kívánta, hogy Táncsics Mihály, aki sajtói 
állítólagos vétség miatt fogva van Budán sza-
badon bocsáttassék, és a censurale collegium 
rögtön mentessék fel hivatalától. E kívánata 
teljesítésére átment Budára, s a hatósági épü-
let udvarán zászlóalja köré gyűlve, állhatato-
san állt jogai kívánatai mellett. Zichy Ferenc, 

a helytartótanács elnöke, 
azonnal szabadon bocsátot-
ta Táncsicsot, a nép önkeze-
ivel vonta át kocsiját Budáról 
a Nemzeti Színház teréig, s 
bevonult a színházba.

E nap délutánján kívánta 
a nép, hogy a színházban e 
nap ünnepélyére teljes kivilá-
gítás mellett a betiltott Bánk 
bán adassék elő. A színészek 
nemzeti színű kokárdákkal 
léptek ki a színpadra, Egressy 
Gábor a Nemzeti dalt szaval-
ta, az énekkar énekelte hozzá 
a Himnuszt és Szózatot. 

FelaVattáK egreSSy BéNi  
SzoBrát MiSKolcoN

„FelVirradt. MárciuS 15-iKe Volt 1848!...”
Jankovics Marcell
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Soltész Nagy 
Kálmán, Miskolc 
polgármestere, 
egyben a Kossuth 
szoborbizottság 
elnöke felkérte Mis-
kolc függetlenségi 
országgyűlési kép-
viselőjét, az országo-
san ismert tudóst, 
Herman Ottót, 
alkosson ő 
is véleményt 
Róna József fi-
atal szobrász mun-
kájáról, a Kossuth 
szobor kicsinyí-
tett másáról. 

Herman Ottó két alka-
lommal is felkereste mű-
termében az alkotó 
Rónát, s tartalmas 
levélben fogalmazta 
meg véleményét Sol-
tész Nagy Kálmán pol-
gármesternek. (L. cikkünkben) Öt pontban 
rögzítette észrevételeit, jelesül azt, hogy „az 
arcz nem Kossutharcz, hanem magyar Bach 
huszár szakál”. Aztán pontosan leírja a sza-
badságharc fél évszázaddal ezelőtti férfi-
világának szakálviseletét, amely a korabeli 
Csengery, Eötvös és katonaképeken látha-
tó. Kossuth mindig parókát viselt, amely bár 
tökéletesen illeszkedett, mégis „Kossuthra 
élesen jellemző volt”. Aztán anatómiailag 
nem helyes a bal láb állása, hosszú a kinyúj-
tott jobb kéz, s ez a kéz nem hasonló ahhoz, 
ahogyan Kossuth lelkesedve és lelkesít-
ve beszélt. Arról nem maradt írás, hogy a 
művész korrigálta-e alkotását vagy sem, de 

mivel ekkor már a komáromiak nagy elisme-
réssel nyilatkoztak Klapka György szobráról, 
ez megnyugtathatta a miskolci szoborbizott-
ságot. A megelégedést mutatja, hogy Róna Jó-
zsefet kérték fel Szemere Bertalan szobrának 
elkészítésére is. 1898. május 31-én országos 
érdeklődés mellett avatták fel Kossuth Lajos 
szobrát, amelyen részt vett Herman Ottó és 
neje Borosnyai Kamilla is. A szoboravatás 
után a Korona Szállodában volt számtalan 

pohárköszöntővel egybekötött bankett. Bi-
zony Ákos a függetlenségi párt elnöke Kos-

suth Lajos emlékét méltatta, s a család 
jelenlévő tagjait éltette. Az 1867-es ki-
egyezés valóban kiegyezés és megbéké-

lés volt a múlttal is. A „Szabadság” című 
lap pedig egész oldalon „Megtérek hozzátok” 
főcímmel éltette Palóczy, Szemere és Kossuth 
emlékét.

Herman Ottó kOssutH szObráért

Herman Ottó (született Herr-
mann Károly Ottó; Breznóbánya, 
1835. június 26. – Budapest, 1914. 
december 27.) magyar termé-
szetkutató, zoológus (ornitoló-
gus, ichthiológus, arachnológus), 
néprajzkutató, régész és politikus. 
Sokoldalúsága előtt tisztelegve az 
utolsó magyar polihisztornak és a 
madarak atyjának is nevezték.

Iskoláit Miskolcon kezdte az ágos-
tai hitvallású esperesi középtano-
dában. Hogy ne kelljen naponta 
begyalogolnia a városba, apja egy 
iparoscsaládnál szállásolta el és étke-
zését a menzán oldották meg. Taná-
ra volt Máday Károly, aki a tudomá-
nyok mellett az igaz hazaszeretetre 

nevelte és követendő példát mutatott 
azzal, hogy tevékenyen kivette a ré-
szét az 1848–49-es forradalom és 
szabadságharcból. Ottó tizennégy 
éves volt, amikor jelentkezett hon-
védnek. Azt hallotta ugyanis, hogy a 
tüzérségnél fiatalabb fiúkat is felfo-
gadnak ágyútisztogatónak. Egy ba-
rátjával megszökött otthonról, hogy 
a szabadságharc katonája lehes-
sen. A véznácska ifjút azonban 
hazaküldték, főleg azért, mert 
hiányzott apja írásbeli beleegye-
zése a katonai szolgálathoz. Ez 
a fajta magyar öntudat és nem-
zeti ragaszkodás végigkísérte 
életét késő aggkoráig. Magyar-
ságát azzal is jelezte, hogy né-
met származású nevét meg-

kurtítva használta 
a Herrmann helyett 
ő Herman-nak írta. 
Első keresztnevét, a 
Károlyt elhagyta, és 
helyette a másodikat, 
az Ottót használta. 
Élete végéig Kossuth Lajos 
híve maradt, akit később 
többször meglátogatott 
torinói száműzetésében.

A szabadságharc leve-
rése olyannyira megvi-
selte, hogy felhagyott a 
tanulással és Miskolcon 
egy helyi lakatosmester 

segédjeként, majd később a korom-
pai gépgyár munkásaként dolgozott. 
18 éves korában Bécsbe utazott és 
beiratkozott a bécsi politechnikum 
előkészítő tanfolyamára. Nem jelent 
meg a kötelező sorozáson, ezért bün-
tetésből 12 évre besorozták katoná-
nak, ahonnan csak nagy szerencsé-
vel tudott hamarabb leszerelni.

Mérnöki pályáját kettétörte apja 
1854 tavaszán bekövetkezett halála. 
Hat leánytestvérével maradt édes-
anyja további tanulmányait már nem 
tudta anyagilag támogatni, ezért gép-
lakatosként dolgozott egészen 1856-
ig. Természet szeretete azonban itt is 
megmutatkozott, a bécsi természet-
rajzi múzeumban, az úgynevezett 

császári Natura-
lienkabinettben 
töltötte minden 
szabadidejét. 

Nem volt dip-
lomája, de ön-
s z or ga l m á n a k 
köszönhetően ko-
rának egyik jelen-

tős termé-
szettudósa és 
a kiegyezés 
utáni ma-
gyar politi-
kai élet fontos közszereplője lett. 
Újságíróként és országgyűlési 
képviselőként a polgári haladás 
útján járt és Kossuth Lajos eszmei 
világát követte. Talán legnépsze-
rűbb műve „A madarak haszná-
ról és káráról” című könyv, amely 
rövid idő alatt több kiadást is 
megért, további jelentős művei A 
magyar halászat könyve I–II. és a 
Magyarország pók-faunája I–III. 
kötetek.

Nevéhez fűződik a magyar paleo-
lit-kutatás és a magyar tudományos 
barlangkutatás megindítása, mivel 
a Miskolcon talált szakócák alap-
ján ő állította elsőként, hogy éltek 
ősemberek Magyarország területén. 
Termékeny természetrajzi írói mun-
kássága mellett, mint tudomány-
szervező is jeleskedett, 1877-ben ő 

alapította és tíz évig szerkesztette a 
Természettudományi Füzeteket, to-
vábbá 1893-ban alapította és halá-
láig szerkesztette a ma is megjelenő 
Aquila madártani folyóiratot. Köz-
zétett tanulmányai közül több mind 
a mai napig forrásként is használha-
tó. A Magyar Ornitológiai Központ 
alapító igazgatója, a Magyar Néprajzi 
Társaság alapító tagja, majd később 
elnöke. 1879 és 1886 között az Or-
szággyűlés munkájában független-
ségi párti képviselőként vett részt. 
Halálának századik évfordulóján, 
2014-ben, a Nemzeti Környezetügyi 
Intézet országos, állami Herman 
Ottó-emlékévet szervezett a tudós 
és munkássága tiszteletére, amelyet 
Miskolc városa is egész éves rendez-
vénysorozattal, valamint posztu-
musz díszpolgár címmel ismert el.

az utolsó magyar polihisztor élete végéig  
kossuth híve maradt miskolc értékei 9.
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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

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink!
Adják fel apróhirdetésüket kedvezményes 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

Apróhirdetés
A kicsi gyermekek nevelésében tudunk segít-
séget nyújtani. Segítünk a főzésben, beszélgetünk 
a gyereknevelés buktatóiról, elmegyünk a patiká-
ba. Miskolci Otthon Segítünk Alapítvány ingyenes 
segítséget nyújt. miskolciotthonsegitunk@gmail.
com, 30/905-8113.

Tangóharmónika és szintetizátor tanítását vál-
lalja zenetanár minden korosztály számára. Ház-
hoz megyek! Telefon: 46/315-419, 20/ 241-2672.

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

körű árnyékolástechnikával. Tel./fax: 46/402-292, 
mobil: 30/336-5528, web: www.aluport.hupont.
hu, bemutatóterem: Miskolc, Bükk áruház I. eme-
let. Nyitva: h, sz, cs, p: 9–17 óráig, k: 9–14 óráig, szo: 
9–12 óráig.

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

Nem italozó, önállóan dolgozni tudó ácsot és ko-
rábban ács mellett dolgozó segédmunkást kere-
sek Miskolc és környékére, nem csak tetőn vég-
zendő munkákra. Tel.: 06-20/460-6775.

„Az elSő 1000 NAp – A gyerMeK  
egéSzSégeS jövője Az édeSANyA KezébeN”

Az emberi erőforrások Minisztériuma Csa-
lád-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet 
által „Családbarát Ország 2015” címmel kiírt 
pályázati felhíváson a Miskolci gráciák egye-
sületének „Nő az egészség értéke” című pá-
lyázata egymillió forint összegű, vissza nem 
térítendő támogatásban részesült. 

A pályázati program részeként 2016. március 18-
án 17 órai kezdettel „Nő az egészség értéke „címmel 
konferenciát rendeznek a Magyar Tudományos 
Akadémia miskolci székházában. 

A konferencián két előadásra kerül sor. Prof. Dr. 
Oláh Éva egyetemi tanár, klinikaigazgató (képün-
kön)  „Az Első 1000 nap. A gyermek egészséges jö-
vője az édesanya kezében” címmel, míg Szabó Tóth 
Kinga egyetemi docens, intézetigazgató „Kötéltánc 
– Nők sokféle szerepben” címmel tart előadást. 

A 2010-es évek nagy jelentőségű felfedezése, 
hogy az élet első 1000 napja (a fogantatástól két 
éves korig tartó időszak), óriási fontosságú a gyer-
mekek hosszú távú egészsége, szellemi fejlődé-
se szempontjából.  A jelenségre a szakirodalom a 
„metabolikus programozás” kifejezést használja. 
Kiderült, hogy elsősorban az édesanya kezében 
lévő környezeti hatások jó vagy káros irányú ha-
tást fejtenek ki. Kezdetben a saját életmódjával, 
étrendjével „jól létével” azaz pszichés és szomati-
kus egészségével, a gyermek megszületését köve-
tően a táplálással, széles körű gondozással hathat 
a hormon- anyagcsere- emésztő- és immun-funk-
ciók fejlődésére, érésére. A felfedezés nagy meg-
lepetése, hogy az öröklött, genetikai adottságaink 
egy része az első 1000 napban még befolyásolha-
tó, nem kőbe vésett! Javíthatjuk a szellemi képes-
ségek kibontakozását, csökkenthetjük az allergiás 
betegségek, a diabetes, az elhízás, a szív és ér-
rendszeri kórképek hosszú távú kockázatát. 

A Miskolci Gráciák hívja és várja a leendő és 
jelenlegi édesanyákat, és nagymamákat, hogy 

korszerű tartalommal töltsük meg azt a régen 
ismert tényt, hogy a várandósság alatt a mag-
zat fejlődésére kell elsősorban figyelemmel len-
niük, kiegyensúlyozott táplálással, fegyelmezett 
életmóddal, örömteli várakozással. S ezt a szoros 
„együttműködést” két éves korig folytatni érde-
mes. A gyermekek zavartalan fejlődése, hosszú 
távú egészsége lesz rá a köszönet. Az előadást 
Dr. Oláh Éva a Debreceni Gyermekgyógyásza-
ti Klinika gyermekgyógyász/genetikus emeritus 
professzora tartja, akinek a téma minden aspek-
tusával kapcsolatban hatalmas tapasztalata és 
hiteles tudása van

Szabó-Tóth Kinga a Miskolci Egyetem Bölcsé-
szet Tudományi Kar, Szociológiai Intézetének 
egyetemi docense ugyanakkor arra keresi majd 
a választ előadásában, milyen következmények-
kel járnak a párkapcsolatok, a családok és a gye-
rekvállalás vonatkozásában, ha a családokon 
belül megbomlik a hagyományos egyensúly. 
Ha a nőre többszörös teher rakódik, a gyermek-
gondozás, háztartás és a munkaerő-piacon való 
megfelelés, míg az esetleg munka nélkül maradt 
férfi megfosztva érzi, érezheti magát hagyomá-
nyos szerepeitől. 
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Több mint háromszáz párlattal 
neveztek a termelők – határon 
innen és túl – a 2016-os miskol-
ci pálinkamustrára. A versenyt 
idén harmadszor rendezték meg, 
ezúttal a Diósgyőri várban. 

– Öt pálinka lovagrend képvi-
seltette magát a rendezvényen: 
egy a Felvidékről, egy Erdélyből, 
egy a Vajdaságból, s jelen volt két 
magyarországi lovagrend is – 
mondta el Orosz János, a Bükki Pálinka Lo-
vagrend nagymestere. A nyolcvantagú zsűrit 
tíz csoportba osztották, egy-egy csoport hu-
szonöt-harminc párlatot kóstolt végig. Ezek-
ből választottak ki kettőt-kettőt, amelyek vé-
gül a főzsűri elé kerültek. 

Sömjéni Éva pálinkalovag a megnyitón el-
mondta, hogy a barack, a szilva, a birs, pa-
radicsom, 
a füge és 
az alma 
egyaránt 
kiváló 
alapanya-
ga lehet 
a pár-
latnak. 
Fontos 
azonban tudni, hogy nem minden pár-
lat pálinka. Párlat bárhol készülhet, a pálin-
ka viszont hungarikum.  – Hivatalosan csak 
az nevezhető pálinkának, ami Magyarorszá-
gon cefrézett, itt érlelt és őshonos helyi gyü-
mölcsből készült. Ettől függetlenül szívesen 
fogadtuk a határon túli párlatokat is, a verse-
nyen mindkét kategóriát bírálták – hangoz-
tatta Sömjéni Éva. 

Miskolc polgármestere elmondta, első emlé-
kei között szerepel a pálinka illata. – Gyerek-

koromban, a disznóölések alkalmával megkér-
deztem a szüleimet, mi ez a nagyon erős szag 
– emlékezett vissza Kriza Ákos. – Ma már érté-
kelem a pálinka nemes illatát. A magyar néplé-
lekhez a pálinka szinte hozzá tartozik. Annak 
pedig külön örülök, hogy a mai napon ez az il-
lat a Diósgyőri vár lovagtermét lengi be. Fontos 
feladat, hogy ezt a gyönyörű helyszínt megtölt-

sük rendezvényekkel – hangsúlyozta a 
polgármester.

Szőcs Géza kormánybiztos elmond-
ta, a milánói világkiállítás magyar pa-

vilon-
jának 
egyik 
sláge-
re volt 
ez az 
ital, Gál  
Péter, 
a Föld-
műve-

lésügyi Minisztérium helyettes államtitkára 
pedig kiemelte: Miskolcon és környékén sok 
pálinkafőző van, számos olyan rendezvényt 
is szerveznek, amelyek komoly szakmai je-
lentőséggel bírnak. – A pálinkafőzés techni-
káját folyamatosan fejlesztenünk kell, hogy a 
külpiacra is eljuttassuk – tette hozzá.

Február 27-én folytatódott a Diósgyőri vár 
titokzatos éjszakája sorozat, ezúttal „Kard és 
szerelem” címmel. A látogatók zárt 
ajtók és álarcok mögé leshet-
tek be, megismerhették 
Nagy Lajos király és 
Erzsébet kitartó, 
hűséges szerelmét, 
emellett Mátyás 
király és Borbála 
meséltek arról, milyen, 
amikor dinasztikus érde-
kek állnak a szerelem útjában.

Az udvaron szerelmi tűztánc, bajvívás, a fű-
tött termekben pedig szerelmi versíró műhely, 
betűvető faktúra, gyertyafényes kalandozás és 
a féktelen szenvedély várta a látogatókat. Az 
este folyamán a középkor igazi „bestsellerét”, 
a rózsa regényét is megidézték, amelyet a sze-
relem művészetének kézikönyveként tartanak 
számon. A kedvesük után sóvárgók középkori 

bájitalokat kóstolhattak és a virágok 
titkos nyelvén üzenhettek szívük vá-
lasztottjának.   

Március 19-én este a lovagoké és a 
férfias játékoké lesz a főszerep a Di-
ósgyőri várban. A látogatók megis-
merkedhetnek a lovagi öltözködéssel, 

viadalokkal, korabe-
li hősök viszontag-
ságos mindennap-
jaival. A sétákon 

megelevenednek a lo-
vaggá válás állomásai 

és beleshetünk egy udva-
ri lakomába is, majd eljutunk 

a látványos avatási ceremóniáig, amelyen 
két lovagrend képviselteti magát. 

A felső várudvaron férfias játékokat láthatnak 
a Debreczeni Aranykeresztes Lovagrend előadá-
sában, a Diósgyőri Aranysarkantyús Lovagrend 
pedig megmutatja „ki a legény a várban”. A bátor 
férfiak és hölgyek egy lovagi hétpróbán bizonyít-
hatják rátermettségüket, amelyek között olyan 
feladatok is szerepelnek, mint a kardkitartás, 

szúráspróba, összecsapás a rönkön, 
vagy épp az asszony/férjcipelés. 

„Lovagok fegyverben” címmel 
kiállítás is nyílik a lovagteremben, 
amelyen lovagkori harci eszközöket, 
a korai magyar huszárság és a török-
ség díszfegyvereit, viseleteit láthat-
juk, Tóth Sándor gyűjteményéből.  

Látványos programsorozattal 
köszöntötte Miskolc a város új 
CNG-buszflottáját múlt pénteken 
este, a buszok éjszakáján. A koncer-
tek mellett számos meglepetéssel is 
készültek a szervezők.

A kisebbeket már délután négytől 
tudományos játszóházzal, logikai já-

tékokkal, csalafinta képek galériájá-
val várták a városháza aulájában. A 
gyerekek próbára tehették ügyessé-
güket és gyorsaságukat. Délután fél 
5-től a Factory csapat extrémsport-
bemutatója szórakoztatta a közön-
séget a Széchenyi szobornál, közben 
a városháza előtt felsorakoztak a ve-
terán Ikarus buszok, hogy elbúcsúz-
hassanak tőlük a miskolciak. A kisz-
színpadon negyed 6-tól az Apacuka 

zenekar koncertje várta a gyereke-
ket. 

Kora este kezdődött el a program 
hivatalos része, amelyen Kriza Ákos 
polgármester – az egyik új jármű le-
leplezésével – jelképesen átadta a 
miskolciaknak az új, környezetbarát 
CNG-buszokat. Köszöntőjében fel-
elevenítette 

az elmúlt évek történéseit, amelyek 
mérföldkövet jelentettek Miskolc kö-
zösségi közlekedésében. Mint mond-
ta, az új buszoknak köszönhetően 
nem csupán kényelmesebb, gyorsabb, 
csendesebb lesz az utazás, a szmog is 
jelentősen csökken a városban. Mis-
kolc megint olyat tett, amire minden 
itt élő büszke lehet. – A miénk a leg-
fiatalabb, legkorszerűbb és legszebb 
járműflotta az országban – hangoz-
tatta Kriza Ákos, kiemelve, hogy az 

idősek és a fiatalok szempontjait egy-
aránt figyelembe vették. Az új bu-
szok kényelmesek, alacsonypadlósak, 
a Google Maps helyi alkalmazása és 
a város saját fejlesztésű mobilalkal-
mazása az utas-tájékoztatást segítik, 
s hamarosan wifi is lesz az új buszo-
kon. Az átadóünnepségen jelen volt 
Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium parlamenti államtitká-
ra és Reinhard Faderl, a MAN Kami-
on és Busz Kereskedelmi Kft. ügyve-
zetője is. 

Az est egyik meglepetése-
ként a Bíborszél együttes és a Frá-
ter kórus közösen adta elő a Mis-
kolc című slágert, majd felvonultak 
az új buszok, a régi Ikarusok pedig 
elhagyták az érdeklődőkkel zsúfo-
lásig telt Szent István tér környékét. 
A program Fenyő Miklós, a magyar 
rock and roll legenda élő koncert-
jével folytatódott, majd lézershow 
szórakoztatta a közönséget, este 21 
órától pedig a Disco Express adott 
koncertet. A miskolciakkal együtt 
ünnepelt pénteken este az Aluin-

vent DVTK kupagyőztes női kosár-
labda csapata is. 

Az új miskolci CNG buszflotta 40 
szóló és 35 csuklós járműből áll. A 
beszerzés 9,2 milliárd forintba ke-
rült, amelyből 1,8 milliárd az állami 
támogatás, a fennmaradó részt pedig 
kedvező lízingkonstrukcióval old-
ja meg a város. A támogatást a kö-
zösségi közlekedésben üzemeltetett 
CNG autóbuszok beszerzését előse-
gítő alprogram biztosítja, amelyet ta-
valy a Nemzeti Fejlesztési Miniszté-
rium írt ki. 

Több minT háRomszáz  
páRlaToT musTRálTak

kaRd és szeRelem  
a Diósgyőri várban

elbúcsúzTunk a Régi ikaRusokTól,  
megünnepelTük az új cng-buszokaT 



Miskolcon, a Művészetek Házában 
tartott sajtótájékoztatót szerdán 
Szörényi Levente. A Kossuth- és 
Erkel Ferenc-díjas művész a tízéves 
Miskolci Illés Emlékzenekar közel-
gő koncertjét ajánlotta a közönség 
figyelmébe, később pedig, a me-
gyei könyvtárban életrajzi könyvét 
mutatta be. 

A magyar beatzene élő legendá-
ját mindennapjairól, terveiről, az Il-
lés együttesről és természetesen az 
István a király rockopera nagy port 
kavart előadásairól kérdeztük. Mint 
mondta, néha még színpadra áll, né-
hány szám erejéig, de ez nem mond-
ható általánosnak. – Szükségem van 
rá, de nem erőn felül. Nem akarom, 
hogy a produkció mennyisége a mi-
nőség kárára váljon. Szeretném to-
vábbra is biztosítani a tőlem meg-
szokott igényességet – hangsúlyozta 
a művész, aki úgy fogalmazott: „Illés 

nincs – az már a vitrinben van” Azt 
is elárulta, nem szereti az Illés-szá-
mokat saját felvételeikről hallgatni, 
mert mindig attól fél, hogy talál ben-
ne hibát: egy rossz mikrofont, egy 
hangot, ami esetleg rosszabbul szólt.

Amikor viszont a Miskolci Illés 
Emlékzenekarról kérdeztük, Szö-
rényi Levente úgy nyilatkozott: – 

Nem szégyel-
lem bevallani, 

hogy mikor elő-
ször hallottam 
őket, azt mond-
tam: ezek jobbak, mint mi voltunk! 

Elmondta, a rövid fellépések mel-
lett filmezéssel és fotózással foglalko-
zik, de szigorúan csak szórakozásból. 
– Nemrég vágtam össze egy felvételt 
a családi nyaralásunkról. Megtanul-
tam a számítógépen lévő filmszer-
kesztő programot és nagyon élveztem 
ezt a munkát. Csodálatos főcím, át-
úszások, aláfestő zene. Nem áll tőlem 
távol ez a tevékenység, hiszen annak 

idején az Illést is felvettem London-
ban, csak akkor még szuper nyolcas-
sal. Az utóbbi időben jöttem rá, hogy 
fotózni is nagyon izgalmas. Ebbe is 
belevetettem magam – mesélte lelke-
sen Szörényi Levente, akinek tervei 
között szerepel még, hogy a mintegy 
száz darabos bakelitgyűjteményének 
hanganyagát átvegye számítógépre. 
– Van egy program, amivel ki lehet 
vágni a felvételekből a lemez pattogá-

sát és így gyönyörű hangzást hozha-
tok létre – mondta el. Mindemellett a 
hetven éves művész kihangsúlyozta: 
nem tervezi, hogy fotós vagy filmes 
pályára lép.

A legendás István a király rock-
opera feldolgozásairól nyilatkozva 
elmondta, a 2013-as előadásban vé-
leménye szerint leginkább a zenét 
tették tönkre. – Egyetértettem Alföl-
di Róbert rendezésének egyes eleme-

ivel, másokkal viszont nem. Na-
gyon nehezen éltem meg azokat 
a támadásokat, amiket akkori-
ban még a barátaimtól is kaptam, 

a feldolgozás miatt. Ma is csak azt 
tudom mondani: mi Bródyval meg-
írtunk egy darabot, amelynek azóta 
számos feldolgozása született és vél-
hetően még születik is majd. Az vi-
szont túlzás, hogy rajtunk verjék el a 
port mások koncepciói miatt. A ta-
valyi előadássorozatnak, több ere-
deti főszereplővel – Nagy Feróval, 
Deák Bill Gyulával, Varga Miklós-
sal - azonban hatalmas sikere volt. 

Ezt Novák Péter rendezte. Azt gon-
dolom, ezzel helyrebillent a „rend”. 
Ez az előadás ugyanis pontosan ki-
töltötte azt az igényt, amire a közön-
ség az István, a király kapcsán vá-
gyik – hangoztatta Szörényi Levente, 
elmondva, hogy a jövő héten már 
szőlőjébe készül, hogy metszőollót 
ragadjon, és a szőlőkultúrának szen-
telje magát a szeptemberi szüretig. 
De azért a színpadtól sem válik meg: 
a miskolci közönség legközelebb áp-
rilis 16-án találkozhat vele a Művé-
szetek Házában, a jubileumi Miskol-
ci Illés Emlékzenekar koncertjén.

Fődíjunkat, egy 2 személyre szóló 2 éjszakás szállást félpanziós ellátással, komfort típusú apart-
manban a Gyulai Hőforrás Hotel és Üdülőpark jóvoltából Szűcs-Bárczy Gabriella (Miskolc) nyerte. 

1-1 MIKOM-ajándékcsomagot nyertek: 
1. Jankovics János (Felsőzsolca), Kalafusz Lászlóné 

(Miskolc), dr. Szalay László (Tiszafüred), Puklus Ferencné 
(Miskolc), Gunda Zoltánné (Miskolc).

1-1 üveg pezsgőt nyertek az Unio Coop jóvoltából:
Borbélyné Pozsa Erzsébet (Miskolc), Végh Dudás Lász-

ló (Miskolc), Petrovszky Ágnes (Miskolc), Molnár Béláné 
(Miskolc), Binó Imréné (Kazincbarcika). 

Gratulálunk a nyerteseknek, köszönjük, hogy velünk 
játszottak! A fődíjat és a MIKOM-ajándékcsomagokat a 
Miskolci Kommunikációs Kft. titkárságán vehetik át, a 
pezsgőt pedig a Búza téri Unió Coop áruházban, személyi 
okmány felmutatásával. 

Közélet Miskolci Napló8
ExKluzív iNtErjú SzöréNyi lEvENtévEl

Március 15-én a magyar 
sajtót is ünnepeljük. Mint 
ismert, 1848-ban ezen a 
napon nyomtatták ki a 
magyar sajtó első szabad 
termékeit, a 12 pontot és a 
Nemzeti dalt. Pénteken, a 
városházán köszöntötték 
ebből az alkalomból a mé-
dia képviselőit, s – immár 
hagyományosan – elisme-
réseket is átadtak. Az Év 
szerkesztője címet ezúttal Nagy Erika, a Mis-
kolc Televízió szerkesztője kapta, az Év ripor-

tere pedig Tóth Éva, az Európa Rádió munka-
társa lett. 

Március 13-a, 
vasárnap idén két-
szeresen is fontos 
időpont a Szent 
Anna Plébánia 
életében. Szarvas 
Péter plébános 
elmondása sze-
rint több évtizede 
szerveznek gyűj-
tést, sokszor segí-
tettek a miskolci rászoruló családokon cukor-
ral, olajjal, liszttel, tésztával és konzervekkel. 
Aki szeretné széppé tenni az említett csalá-
dok számára közelgő ünnepet, vasárnapig 
még eljuttathatja az adományait a plébániára.  

A másik aktualitás március 13-án a negye-
dik éve megrendezett keresztút lesz. – A ke-
resztény egyház legnagyobb ünnepe a hús-
vét. Előtte van a nagyböjti időszak, amikor 
végigjárhatjuk Jézus szenvedésének útját. A 
középkorban a Szentföldről indult ez a szép 
imádságos szokás. Ott Pilátus helytartóságá-
tól a Golgotáig az úgynevezett Via Doloro-

sán, mintegy más-
fél kilométeren át 
vonultak végig a 
zarándokok, ke-
reszttel a vállukon. 
Azoknak, akik 
nem tudtak eljut-
ni a Szentföldre, 
úgynevezett stá-
ciókat készítettek 
idehaza a templo-

mok belső falára, festmények, domborművek 
vagy szobrok formájában. Most már hagyo-
mányosan ezek elé járulunk nagyböjt minden 
péntekjén – mondta el a plébános.  

A vasárnapi keresztút ennek egy hosszabb 
változata lesz, délután 3 órakor a Szent Anna 
templomtól indulnak a hívek és egészen a 
mindszenti templomig sétálnak. – A tanúság-
tevő keresztút közben énekelünk, imádkozunk 
és elmélkedéseket olvasunk fel a különböző ál-
lomásokon – hangoztatta Szarvas atya. – Ezek 
az állomások Jézus Krisztus szenvedéstörténe-
tének egy-egy momentumát jelenítik meg. 

Az Illéstől az István, a királyig, a filmvágástól a szőlőkultúráig

Elismerések a magyar sajtó napja 
alkalmából

A 2016-os Miskolci Kalendárium  
nyereményjátékainak nyertesei
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Vasárnaptól keddig tart a diósgyőri temp-

lomban a nagyböjti lelkigyakorlat. A 17.30 
órakor kezdődő szentmisék keretében Veress 
Zoltán homrogdi plébános mond szentbeszé-
deket. 

Hétfőn, március 14-én, a Kolping Aka-
démia keretében tart előadást a Szent Anna 
Kolping házban dr. Csiba Gábor, a megyei 
kórház főigazgatója a Máltai Szeretetszolgálat 
miskolci tevékenységéről. 

A jövő hét végén, 18–20-a között két mis-
kolci templomban is tartanak nagyböjti lel-
kigyakorlatot. A mindszenti templomban a 
18.30 órai szentmise keretében Szűcs Zoltán 
tarcali plébános, a Szent Anna templomban a 
18 órai szentmiséken P. András Attila jezsui-
ta mond lelkigyakorlatos beszédeket.

Szombaton, 19-én újra lesz szentmise a Di-
ósgyőri vár Szent Hedvig-kápolnájában, 14 
órai kezdettel.

EgyházI hírEK, EsEMényEK

A NEgyEdiK KErESztútrA KéSzülNEK 
A SzENt ANNA tEMploMbAN
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A DVTK Aluinvent csapata nyerte a 
női kosárlabda magyar kupát, mivel 
múlt a pénteki döntőben idehaza 
legyőzte a címvédő Sopront. (Aluin-
vent DVTK Miskolc-Uniqa Sopron: 
69-60.)

A miskolci döntőben a magyar női 
kosárlabda két élcsapata találkozott. Ta-
valy a kupafináléban és a bajnoki dön-
tőben is összecsaptak – akkor mindkét 

alkalommal a soproniak győztek. A sa-
ját közönsége által buzdított Aluinvent 
DVTK erős első negyedet produkált, 
hat ponttal elhúzott az előzetesen esé-
lyesebbnek tartott ellenféltől, s a csa-
pat a következő játékrészben sem „fé-
kezett”. A nagyszünetre így 12 pontos 
vezetés birtokában vonulhattak el a lá-

nyok.  A harmadik negyed kiegyenlítet-
tebb küzdelmet hozott, de a Sopron így 
is csak megszorítani tudta a Diósgyőrt. 
A záró játékrészben a DVTK Aluinvent 
csapatának annyi feladata maradt, hogy 
magabiztos előnye birtokában „kihúz-
za” a végső dudaszóig, ezt pedig töké-
letesen végrehajtották, megérdemelten 

hódították el a kupát. Maikel López ve-
zetőedző elmondta, nagyon örül a győ-
zelemnek, a kupaarany még hiányzott a 
„gyűjteményéből”. – De nem csak a si-
ker, hanem annak a módja is örömteli. 
Hazai pályán, saját, fantasztikus közön-
ségünk támogatásával, egy rendkívül 
erős csapat ellen sikerült elnyernünk a 
magyar kupát! – emelte ki az edző. 

Szerdán Franciaországban, a Bas-
ket Landes otthonában lépett pályára 
az Aluinvent DVTK a női kosárlabda 
Európa Kupa negyeddöntőjének első 
mérkőzésén. Sajnos a tíz mérkőzéses 
győzelmi széria itt megszakadt, de a to-
vábbjutás csak a következő mérkőzésen 
dől el. Folytatás szombaton, a Generali 
Arénában. (EK: Basket Landes – Aluin-
vent DVTK 89-65)

9

Kétszer is talpra állt és na-
gyon fontos pontot hozott 
el szombaton a Ferencváros 
otthonából a DVTK. 

Az FTC büntetőből szer-
zett vezetést, amit Bog-
nár István távoli bombával 
egyenlített ki. A hajrában 
ismét a hazaiaknál volt az 
előny, de a lefújás előtt nem 
sokkal jött Novothny Soma 
és pontot mentett a DVTK-
nak. Mindkét gólpassz Ne-
mes Milán nevéhez fűződik, 
a balhátvéd az első félidő-
ben egy szabad labdát gyűj-
tött be, majd továbbított 
Bognár Istvánnak, majd na-
gyot küzdve egy már-már 
elveszett labdát brussztolt 
az egyedül álló Novothny 
Soma elé. (OTP Bank Liga 
23. forduló Ferencvárosi 
TC – Diósgyőri VTK 2-2)

Szerdán a Videotont fo-
gadta a DVTK. A 33. perc-
ben Bacsa Patrikot lök-
tél fel hátulról a 16-oson 
belül. Barczi állt a bün-
tetőpontra letett labda mögé 
és kilőtte a jobb alsó sarkot. 
Kovácsik eltalálta az irányt, 

szinte megnyúlt, de nem ér-
hette el a pontos lövést (1-0). 
A 43. percben egyenlített a 
Videoton. Egy jobbolda-
li szabadrúgást Nego mellel 
vett át a 16-oson belül, majd 
fordulás után 12 méterről a 
hálóba lőtt (1-1). A 91 perc-
ben Novothny szerzett lab-
dát a 16-oson belül, Eleknek 
passzolt, aki visszaadta. A 
DVTK házi góllövőlistájá-
nak vezetője lekezelte a lab-
dát, felnézett és a kapu jobb 
oldalába lőtt. (OTP Bank 

Liga 24. forduló: Diósgyőri 
VTK – Videoton FC 2-1).

– Nem most hoztuk a leg-
jobb formánkat, egy rendkí-
vül erős játékosállománnyal 
rendelkező, jó csapatot sike-
rült két vállra fektetnünk. Az 
a töretlen győzni akarás, ami 
ma jellemzi a Diósgyőrt ered-
ményezte, hogy nem csak a 
Ferencvárossal, hanem a Vi-
deotonnal szemben is képe-
sek voltunk győzelemre ját-
szani a hajrában – értékelt 
Egervári Sándor vezetőedző. 

Egyre jobb formában a DVTK

Kupagyőztes a DVtK  
női KosárlabDa csapata!

A bajnokság középszakaszának második 
mérkőzését győzelemmel zárta a Miskolci 
Vízilabda Club. A szombat délután játszott 
első osztályú bajnokin a Pécs ellen, már 7-2-
re is vezetett a házigazda, de a folytatás a 
vendégeknek sikerült jobban és az izgalmas 
végjáték után, 9-8 arányú miskolci siker szü-
letett. 

Marco Petkovic ötméteresből lőtt találatával 
szerezte meg a vezetést a Pannergy MVLC, ez 
volt a bajnokin az első gól. Aztán a csapatok 

igyekezetek bepótolni, ami addig kimaradt, 
mert hamarosan megjött az első vendéggól is. 
A folytatásban a jó kapus teljesítménynek és 
persze a védekezésnek is köszönhetően lehúz-
ták a rolót a hazaiak, ezzel egy időben pedig 
beindult a gólgyártás és a félidőhöz érve már 
7-2-re vezettek a miskolciak. Ám a harmadik 
negyedtől nagyon összekapta magát a vendég-
csapat, sikerült felzárkózniuk és a találkozó 
legvégén az egyenlítésért támadhattak, de a 
hazai védelem jól zárt így 9-8 arányú miskolci 
siker lett a vége.

izgalmas lett a VégjátéK

Múlt vasárnap 13 hazai és 3 külhoni csapat küzdött a helyezésekért a Kemény Dénes Uszodában, 
a huszadik alkalommal megrendezett víz világnapi úszóversenyen.  A legjobbaknak járó elismeré-
seket olimpiai bajnokunk, Kovács Ágnes adta át. A kétszeres világ- és hétszeres Európa-bajnok, vi-
lágkupa győztes, örökös magyar bajnok úszót rengeteg sportoló példaképének tekinti. 13 évig volt 
tagja a magyar úszóválogatottnak, ez idő alatt minden nemzetközi versenyt pontszerző helyen zárt. 
Többször megválasztották Európa legjobb úszójának, a világ legjobb sportolói között emlegetik.

jubileumi 
úszóverseny

Az alapszakasz győzelem után 
a szombaton kezdődő dön-
tőben a MOL Liga megnyeré-
se a cél a DVTK Jegesmedvék 
számára – fogalmazta meg 
elvárásait Egri István 
klubelnök. 

A MOL Liga 
címvédő miskolci 
együttes első embe-
re, a Városi Szabadidőközpont veze-
tőjeként is ünnepi hétvégére készül, 
ugyanis szombaton és vasárnap a 
jégkorong döntő mérkőzései mellett, 
szombaton este kosárlabda Euró-
pa Kupa negyeddöntő visszavágót is 
rendeznek a népkerti csarnokban. 

Valószínűleg sosem felejtik el a szur-
kolók azt az estét, amikor Jesse Dudas 
bombagóljával megnyerte a 2015-ös 
MOL Ligát a DVTK Jegesmedvék csa-
pata. Ezeket a csodálatos pillanatokat 
újra átélhetik majd a sportág barátai, 
ugyanis szombaton és vasárnap Mis-
kolc ad otthont a jégkorong döntő első 
két mérkőzésének. Ezzel elkezdődik a 
2016-os finálé, ahol a címvédő miskolci 
csapat ellenfele, hihetetlenül izgalmas 
elődöntő után, a MAC Budapest lesz. 

– Természetesen azt vá-
rom, hogy megnyerjük a 
MOL Ligát. Azért dolgozik 
mindenki, azért indul el egy 

bajnokságban minden csa-
pat, hogy nyerjen min-

dent, amit lehet. Mi is 
ezt várjuk és azt gon-
dolom ez a csapat al-
kalmas rá – mondta 
el Egri István.

A szombati napon, a MOL Liga 
döntő első mérkőzése mellett, egy 
női kosárlabda Európa Kupa mér-
kőzés is lesz a népkerti csarnokban. 
Éppen ezért úgy szervezték az ese-
ményeket, hogy ne keresztezzék egy-
mást. A jégkorong döntő első mérkő-
zése szombaton 17 órakor kezdődik, 
ezek után 20 órakor pedig a Szabad-
időközpontban, a női kosárlabda Eu-
rópa Kupa negyeddöntő visszavágó-
ján indul útjára a labda. Éppen ezért 
arra kérnek mindenkit a szervezők, 
hogy időben induljon el a mérkő-
zésekre. A jégkorong döntő első két 
találkozójára már csak korlátozott 
számban kaphatók jegyek, így cél-
szerű először telefonon érdeklődni a 
vásárlási lehetőségekről. 

„a mol liga  
megnyerése a cél”



Miskolci NaplóHirdetés10
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!

március 9–14-ig

TAVASZI AKCIÓ VALAMENNYI  
COOP ÜZLETÜNKBEN!

Rama margarin kocka  250 g, egységár: 796 Ft/kg 199 Ft
COOP Szuper és COOP ABC áruházainkban Pick és Sága termékek reklám áron:

Pick Békebeli füst. kötözött sonka 1 kg 1990 Ft
Sága füstli  klasszikus, sajtos 140 g, egységár: 1779 Ft/kg 249 Ft

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

Minden nap 
trappista sajt                  

1  kg

999 Ft

Eh. egész 
csirkecomb                   

1 kg  
(baromfit árusító üzl).       

579 Ft

Eh. csontos 
csirkemell                 

1 kg  
(baromfit árusító üzl).       

999 Ft

ÚJ ReNDSzeRŰ LOMtALANÍtÁS  
A MiReHuKÖz NONPROFit KFt.  

SzOLGÁLtAtÁSi teRüLetéN
A MiReHuKöz Nonprofit Kft. 2016. évtől szol-

gáltatási területén bevezeti a házhoz menő 
rendszerű lomtalanítást. A korábbi gyakorlatnak 
megfelelően a lakosoknak továbbra is évente 
két alkalommal térítésmentesen van lehetősé-
ge a lomtalanítási szolgáltatás igénybevételére. 
Változás viszont az előző évhez képest, hogy a 
közterületek rendjének és tisztaságának meg-
őrzése érdekében a lomtalanítást nem előre 
meghirdetett napokon, hanem a lakosság 
igénybejelentése alapján, előre egyeztetett 
napon végzik el. 

Az igénybejelentés történhet személyesen 
az ügyfélszolgálati irodákban (Miskolc, Erenyő 
utca 1., Miskolc, József Attila utca 53. alatt) a  
www.mirehukoz.hu oldalról előzetesen letöltött 
Igénybejelentő lap segítségével, e-mailben az 
info@mirehukoz.hu címen, vagy az internetes 
oldalon megtalálható elektronikus űrlap kitölté-
sének a segítségével.

Ahhoz, hogy rögzíteni tudják a lomtalanítási 
igényt a következő adatokra lesz szükségük:

• A lomhulladék típusa
• A lomhulladék várható mennyisége (m3)
• A lomok elszállításának kívánt időpontja
• Az igénylő címe és elérhetőségei (név, cím, 

ügyfélkód, telefon, e-mail)

A lomtalanítás időpontjának pontos megha-
tározása a fentiek és a szolgáltató belső járatter-
vének figyelembevételével történik. Ezért a Mi-
ReHuKöz Nonprofit Kft munkatársai kérik, hogy 

folyamatosan jelezzék igényeiket, mivel azokat 
csak ütemezve tudják elvégezni.

A lakossági igény beérkezése után, kollégá-
ik egyeztetik az igényeket és a szolgáltató cég 
lehetőségeit, majd visszajeleznek a lakosnak az 
általa megadott elérhetőségek valamelyikén. 
Az általuk visszaigazolt napra kell kikészíteni a 
lom hulladékot az ingatlan elé és munkatársa-
ik a megjelölt napon 6-14 óra között végzik el a 
begyűjtést.

A lom továbbra sem tartalmazhat háztartá si 
hulladékot, veszélyes anyagot tartalmazó fém-
hulladékokat, azbesztet tartalmazó hulladéko-
kat, veszélyes anyagokat tartalmazó faforgácsot, 
oldószereket, szerves oldószereket, savakat, lú-
gokat, nehézfém tartalmú hulladékot, olajos ron-
gyokat, fáradt olajat, olajszűrőket, fertőző hul-
ladékokat (állati tetem, trágya), gyógyszereket, 
éles-hegyes eszközöket (injekciós tűk, fecsken-
dők, vágó- szúróeszközök), permetsze re ket és 
azok dobozait, építési törmeléket, épü let bon-
tásból származó hulladékot, gumiköpenyt, autó-
bontásból származó hulladékot, autóroncsokat, 
elektronikai hulladékot.

A lakosság részére továbbra is lehetőség van 
elektronikai hulladék, építési törmelék, zöldhul-
ladék, veszélyes hulladék, gumiabroncs leadá-
sára a miskolci hulladékudvarok egyikében.

ezÚtON tÁJéKOztAtJÁK A LAKOSSÁGOt, 
HOGY A BeJeLeNtéS NéLKüL tÖRtéNŐ HuL-
LADéK KiHeLYezéSe iLLeGÁLiS HuLLADéK-
LeRAKÁSNAK MiNŐSüL.

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 

További ajánlatok, információ és foglalás:
Hőforrás Hotel*** 5700 Gyula, Rábai Miklós u. 2. 

Tel.: 36-66/463-722, 463-740,
E-mail: info@hoforrashotel.hu,  

www.hoforrashotel.hu

Húsvéti ünnep Gyulán,  
a Hőforrás Hotel és dülőparkban 

2016. 03. 25.–03. 28. / 3 éj
Húsvéti csomagunk  tartalma:

•  félpanziós ellátás (svédasztalos reggeli  
és menüválasztásos vacsora)

•  1 alkalomra belépőjegy  
a gyulai várfürdőbe

•  gyermekeknek Húsvéti alkotóház  
és szabadtéri programok parkunkban

•  díjmentes parkolás, fitness terem  
és teniszpálya használata, free Wifi 

•  elhelyezés: 2 ágyas, pótágyazható   
standard szobában

•  csomag ára: 28 700 ft/fő/ 3 éj,  
2 fő felett pótágyon: 24 800 ft/fő/ 3 éj
Az ár az idegenforgalmi adót nem tartalmazza.  

SZÉP kártyát elfogadunk!

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

Bonyhádi 
edények 
széles 

választékban 
kaphatók!



Írország védőszentje, 
Szent Patrik halálának év-
fordulóján világszerte fel-
vonulásokat tartanak. Mis-
kolcon is megünnepik az 

évfordulót, az idei felvonu-
lás március 19-én, délután 
16 órától indul a Szinva te-

raszról. A Belvárosi Liget-
hez érkezve folytatódik a 
buli, ahol Magyarország 

első számú dudás bandája, 
a Budapest Highlander Pipe 
Band szóra koztatja majd a 
közönséget – mondta el Sas-
halmi László szervező.

A miskolci Bartók Béla Ze-
neművészeti Szakközépisko-
la szeretettel várja a zene-
kedvelő miskolciakat 2016. 
március 17-én, csütörtökön 
16 órától a Zenepalota Bar-
tók-termében a katowicei 
Karol Szymanowski Állami 
Zeneművészeti Szakközépis-
kola növendékeivel és taná-
raival megrendezésre kerülő 
közös hangversenyére. 

2007-ben a magyar országy-
gyűlés és a lengyel sejm már-
cius 23-át a lengyel–magyar 
barátság napjává nyilvánítot-

ta. A rendezvények páros év-
ben magyar, páratlan évben 
lengyel város szervezésében, 
a két ország köztársasági el-
nökeinek fővédnöksége alatt 

zajlanak. 2015-ben Miskolc 
lengyel testvérvárosa, Ka-
towice kapta meg az esemény 
megrendezésének lehetőségét, 
az egyik program a miskol-

ci Bartók Béla Zeneművészeti 
Szakközépiskola és katowicei 
partneriskolája, a Karol Szy-
manowski Állami Zeneművé-
szeti Szakközépiskola növen-
dékeinek közös hangversenye 
volt. 2016 március 18-19-én 
Budapest ad otthont a 10. ju-
bileumi lengyel – magyar ba-
rátság napjának. A budapesti 
lengyel intézet programsoro-
zatában a Karol Szymanowski 
Állami Zeneművészeti Szak-
középiskola növendékei már-
cius 18-án lépnek fel, de előtte 
felkeresik miskolci barátaikat, 
egy közös koncert erejéig.

Miskolc, az 
elmúlt évekhez 
hasonlóan, idén 
is csatlakozik a 
WWF Föld Órá-
ja Fővárosa ak-
cióhoz. A világ-
méretű önkéntes 
k e z d e m é n y e -
zéssel a környezetszeny-
nyezés és a túlfogyasztás 
okozta problémákra kíván-
ják ráirányítani a figyel-
met.  Az idén tízéves kezde-
ményezéshez kapcsolódva, 
a világ számos országában 
meghirdetik a „Föld Órája 
Fővárosa” cím elnyeréséért 
folyó versenyt. Március 19-
én, szombaton 20.30-21.30 

óra között Miskolcon is le-
kapcsolják az Avasi Kilátó 
és a Diósgyőri vár díszkivi-
lágítását, valamint részlege-
sen a színház megvilágítá-
sát. Arra kérik a lakosságot, 
csatlakozzon a kezdemé-
nyezéshez, háztartásaiban 
lehetőség szerint kapcsol-
ja le egy órára a fölösleges 
áramfogyasztást. 

Március 13. vasárnap 
PillAntÁS A hídról 
színmű két részben 19:00 
| KAMARA Bérletszünet 
Jegyvásárlás

Március 16. szerda EGY 
órA VErSEK KÖZt 
MŰVÉSZEinK tÁrSA-
SÁGÁBAn 17:00 | JÁTÉK-
SZÍN Jegyvásárlás

lilioM KülVÁroSi 
lEGEndA 19:00 | NAGY-
SZÍNHÁZ Lehár (Alap, 
Arany, Ezüst) bérlet Jegyvá-
sárlás

A nAGY GAtSBY ro-
mantikus pop art táncjáték 
két részben 19:00 | KAMA-
RA Bérletszünet Jegyvásárlás

Március 17. csütörtök li-
lioM KülVÁroSi lE-
GEndA 16:30 | NAGY-
SZÍNHÁZ Zrínyi ifj. bérlet 
Jegyvásárlás

QUiXotE táncelőadás 
19:00 | JÁTÉKSZÍN Jegy-
vásárlás

MiSKolc diXiElAnd 
BAnd 20:00 | CSARNOK 
Dixie Klub Jegyvásárlás

Március 18. péntek 
MoMo zenés játék felnőt-
teknek gyerekekről, gye-
rekeknek felnőttekről Mi-
chael Ende regénye alapján 

14:00 | KAMARA Bérlet-
szünet Jegyvásárlás

ZorBA, A GÖrÖG 
Musical 19:00 | NAGY-
SZÍNHÁZ Földes ifj. bérlet 
Jegyvásárlás

MindEnt A KErtBE! 
színmű 19:00 | KAMARA 
Upor (Arany) bérlet Jegyvá-
sárlás

Március 19. szombat FEl-
olVASó SZínhÁZi ESt 
– Esther Gerritsen: És reg-
gel ugyanúgy... felolvasó 
színház 17:00 | JÁTÉKSZÍN 
Jegyvásárlás

toScA Opera három 
részben 19:00 | NAGY-
SZÍNHÁZ Katona (Alap, 
Arany, Ezüst) bérlet Jegyvá-
sárlás

tótÉK tragikomédia 
két részben 19:00 | KAMA-
RA Bérletszünet Jegyvásár-
lás

2016. március 12. | 10. hét | Xiii. évfolyam 10. szám
Miskolci napló – A város lapja

prograMajánló
program/közélet

Művészetek Háza
Március 13. 16 óra.  JÓTÉKONYSÁGI ESTÉLY 

AZ AVAS-DÉLI REFORMÁTUS GYÜLEKE-
ZETI HÁZ ÉS TEMPLOM ÉPÍTÉSÉNEK JA-
VÁRA. Közreműködnek: Borbély Lász-
ló, Komáromi Júlia, Németh-Lányok, 
Bolyki Sára, Gaál Eszter, Nemcsik Kinga, 
Golda János, Pazár Béla, Magyari Éva, 
Bencze Zoltán, Oltvai András, Oltvai Ta-
más, Luther Kórus, Wágner, Gábor, Oláh 
Bernadett, Kósa József, a gyülekezet kó-
rusa, a gyülekezet vezetői és tagjai.

Március 19. 10 óra. BÓBITA BÁBSZÍNHÁZ 
- TORZONBORZ, A RABLÓ zenés báb-
játék. 

Március 19. 17 óra. A REMÉNYI EDE KA-
MARAZENEKAR JUBILEUMI HANG-
VERSENYE. A Reményi Ede Ka-
marazenekar 2016-ban ünnepli 
megalakulásának 35. évfordulóját.

Kossuth utcai református templom
Március 13. 10 óra. Honszeretet - ünnepi 

megemlékezés, istentisztelet. Közre-
működik többek között Hermann Ró-
bert hadtörténész.

Csodamalom Bábszínház
Március 13. 10:30 óra. Vitéz László című 

előadás.
Miskolci Egyetem
Március 12-13. 34. Miskolci Nemzetközi 

Ásványfesztivál. A Herman Ottó Mú-
zeum Ásványtára két kiállítást (Az 
év ásványa: Gránátok; 50 éve jelent 
meg Koch Sándor „Magyarország ás-
ványai” című könyve) rendez az Ás-
ványfesztiválra. 

Miskolci Galéria Rákóczi-ház)
Március 15. Tárlatvezetések a Kövesi Ist-

ván titkos gyűjteménye - Remekmű-
vek Aba-Nováktól Zifferig c. kiállítás-
ban. Időpontok: 9.30, 11.00, 12.30, 
14.00, 15.30. Regisztráció: latogato@
hermuz.hu, 0646/500-680.

József Attila Könyvtár
Március 17. 14 óra. A „Dallamok a gép-

zongorán” című kiállítás megnyitója. 
A tárlaton Velok István írógépművész 
munkái és Ács Árpád gyűjtő muze-
ális írógépei láthatók. A megnyitón 
köszöntőt mond: Blachné Papp Eleo-
nóra, az Őszi Napsugár Otthon intéz-
ményvezetője és Szlobodnik László, 
a Lépj Tovább Abaújban! Alapítvány 
kuratóriumi elnöke. 

Kaffka Margit Könyvtár
Március 17. 17 óra. Húsvéti készülődés 

virágokból, Balla Annamária virágkö-
tő vezetésével. 

Petőfi Sándor Könyvtár
Március 19. 9–12 óra. Húsvétváró csa-

ládi délelőtt. Hímestojás-készítéssel, 
csibés és báránykás játékokkal, locso-
lóvers-tanulással, kézműveskedéssel 
várják a kicsiket és nagyokat. A rész-
vétel ingyenes, 2 keményre főtt tojást 
vigyen magával mindenki!

Tompa Mihály Könyvtár
Március 17 és 18. 14 óra. Várjuk együtt a 

tavaszt! Vetítéses foglalkozás általá-
nos iskolásoknak. Mézes Judit: Tavasz 
című meséje. Zenehallgatás tavaszi 
képekkel: Vivaldi: Négy évszak. Hús-
véti díszek készítése.

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár
Március 19. 10–12 óra. Játszóházak 

ünnepről ünnepre. Húsvéti kézmű-
veskedés. A játszóházat a gyermek-
könyvtárosok vezetik. 

Nyilas Misi Ház
Március 20. 10 óra. Húsvéti kézműves 

délelőtt a Miskolc-belvárosi refor-
mátus egyházközség szervezésében. 
Program: éneklés, bibliai történet, 
kézműves foglalkozás.

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.

Barta gábor önkormányzati képviselő, la-
kossági fogadóórát tart 2016. március 16-án 
(szerdán), 16-18 óráig a Kaffka Margit Könyv-
tárban (Park u. 8. sz.).

glatz Katalin önkormányzati képviselő, la-
kossági fogadóórát tart 2016. március 17-én 
(csütörtökön), 17 órától a Herman Ottó Álta-
lános Iskolában.

Fodor Zoltán önkormányzati képviselő, 2016. 
március 21-én (hétfőn), 17 órától lakossági fo-
gadóórát tart a Széchenyi Általános Iskolában 
(Hajós u. 5.).

Eperjesi Erika és Molnár péter ön-
kormányzati képviselők a körze-
tüket érintő közösségi közlekedés-
sel kapcsolatos lakossági fórumot 
tartanak, a szolgáltatóval közösen, 2016. március 17-én 
(csütörtökön), 17 órától a megyei könyvtárban.

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA, LAKOSSÁGI FÓRUM
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S z í n h Á z I  M ű S O R
Március 13. – március 19.

Miskolci olvasóink elé-
gedetlenek a társasházi 
közös képviselő munkájá-
val, szeretnék felmenteni, 
azonban, a közös képvi-
selő nem hajlandó össze-
hívni az ehhez szükséges 
közgyűlést. Kérdezik, mit 
tudnak tenni ebben az 
esetben?

A társasházakról szó-
ló 2003. évi CXXXIII. tör-
vény egyértelműen kimond-
ja, hogy a közgyűlés a közös 
képviselőt bármikor fel-
mentheti. A közös képvise-
lő – ha megbízatása alól fel-
mentik – köteles az új közös 
képviselő részére a megvá-
lasztásától számított har-
minc napon belül írásbeli 
jegyzőkönyv alapján, a tár-
sasházra vonatkozó összes 
iratot, az erről szóló teljességi 
nyilatkozattal együtt átadni.

A közgyűlést a közös 
képviselő hívja össze, s va-

lamennyi tulajdonostár-
sat írásban kell meghívni. 
A meghívó egy példányát a 
társasházban – jól látható 
helyen – ki kell függeszteni. 
A törvény szerint kötelező 
a közgyűlés összehívása, ha 
azt a tulajdoni hányad 1/10-
ével rendelkező tulajdonos-
társak a napirend, az ok és 
a közgyűlési határozatra tett 
javaslat megjelölésével írás-
ban kérték.

Ha a közös képviselő a 
kérés kézhezvételétől szá-
mított 30 napon belüli idő-
pontra a közgyűlést nem 
hívja össze, azt a harminca-
dik napot követő 15 napon 
belüli időpontra a számvizs-
gáló bizottság, ennek elmu-
lasztása esetén az összehí-
vást kérő tulajdonostársak 
vagy az általuk írásban meg-
bízott bármely tulajdonos-
társ jogosult összehívni.

StRASSbURGER GyULA 
üGyVÉD

a jogásZ válasZol

KözöS KÉPVISELŐ 
FElMEntésE

sZEnt patriK napján

tojásfa, nyuszisi-
mogatás, zsákba 
macska, vadhús-
készítmény várja 
az érdeklődőket a 
márciusi Miskolci 
termelői napon

„Zsákban hoz majd mele-
get” – tematikával a tavaszi 
frissesség és üde meleg mel-
lett helyben vagy a környéken 
készült finomságokat, kéz-
műves termékeket, tánchá-
zat és népzenét, bábelőadást, 
változatos programot, kós-
tolókat hoz a Miskolci Ter-
melői Nap az Erzsébet térre 
március 16-án, vasárnap dé-
lelőtt 9 órától délután 1 óráig.

Már megszokhatták a 
miskolciak és az ide látoga-
tó turisták a termelői napok 
jó hangulatát és a szemet 
gyönyörködtető portékákat 
minden hónap harmadik 
vasárnapján belvárosban. 
Az állandóság mellett min-
den alkalommal újdonsá-
gok is várják a látogatókat. 

Márciusban Arnót község 
mutatkozik be tojásfa-állí-
tással, helyben nevelt virá-
gokkal, nyuszisimogatóval, 
népi viselettel és a telepü-
lés egyik fiatal tehetségével. 
A civil szervezetek közül 
a B.-A.-Z. Megyei Család, 
Esélyteremtési és Önkén-
tes Ház szervez bábszín-
házat, táncházat, zsákban 
futást és érzékenyítő ját-
szóházat. A barlangok hó-
napja alkalmából pedig a 
Bükki Nemzeti Park vár-
ja természetismereti kvízre 
az érdeklődőket. Mindezek 
mellett természetesen ott 
lesznek a megszokott mé-
zes, füstölt húsos, sajtos, 
szörpös, házi csokis, házi 
lekváros, zöld füves, éksze-
res, textiles, kosárfonó áru-
sok is.

2014. június 28-án Miskolcon ünnepelték 
a magyarországi lengyelség napját

hELybEn hELyIt húSVÉtI 
hAnGULAtbAn

A FöLD ÓRÁjA FŐVÁROSA 

LEnGyEL-MAGyAR KÉt jÓ bARÁt



Villamos ütközött a Győri 
kapuban

Villamos ütközött személyautóval március 3-án reggel Miskol-
con, a Győri kapuban. A Városgazda Kft. telephelye előtti útszaka-
szon történt a karambol, a menetrend szerint közlekedő villamos egy 
BMW oldalának koccant neki. Az autó sofőrje valószínűleg köny-
nyebben sérült, a mentősök a helyszínen ellátták. A helyszínelés ide-
jén nem közlekedtek villamosok Diósgyőr irányába, de a belváros 
felé a forgalom zavartalan maradt. A villamos utasai közül tudomá-
sunk szerint senki nem sérült meg, de az anyagi kár jelentős.

Reggeli csattanás Perecesen
Két személyautó ütközött 

március 4-én reggel Mis-
kolc külvárosában, a Faller 
Jenő utcában. A balesetben 
az egyik sofőr megsérült, 
őt a mentők látták el. A bal-
esethez a miskolci hivatásos 
tűzoltókat riasztották, akik 
áramtalanították a jármű-
veket és elvégezték a műsza-
ki mentést.

Hamar elfogták a rablókat
Rablás bűntett elköveté-

sének megalapozott gya-
núja miatt indított bün-
tetőeljárást a Miskolci 

Rendőrkapitányság K. János 46 éves helyi és N. Krisztián 20 éves 
tiszalúci lakossal szemben. A nyomozás adatai szerint a gyanúsí-
tottak Miskolcon, a Baross Gábor utcában március 2-án kora este 
bántalmaztak egy férfit, erőszakkal elvették készpénzét és az iratait, 
majd elmenekültek a helyszínről. A bejelentést követően a rendőrök 
a helyszín közelében azonosították, elfogták, majd a rendőrkapitány-
ságra előállították a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan 
gyanúsítható férfiakat.

Vastag faág szakadt a villanyvezetékre 
A tűzoltóknak kellett beavatkozniuk március 7-én Miskolcon, a 

Világ utcában, mivel egy útmenti fáról vastag gally szakadt egy vil-
lanyvezetékre. Barta Gábor önkormányzati képviselő helyszíni be-
járást tartott a területen, amikor észrevették az esetet, értesítették a 
Városgazda Kft. szakembereit, majd a tűzoltókat is, akik rövid időn 
belül a helyszínre értek és megszüntették a balesetveszélyes helyzetet. 
A levágott gallyak elszállításáról a Városgazda Kft. gondoskodott.

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) Ha hisz abban, hogy meg tudja 
valósítani a kitűzött célt, akkor sikerülni is fog a dolog. Ne hagy-
ja, hogy bárki is elbizonytalanítsa. Ezen a héten olyan kihívá-

sokkal is szembe kell néznie, amelyek befolyásolhatják a karrierjét. 

Bika (április 21 – május 20) Válaszokat vár valakitől, és azt 
reméli, hogy szavai megnyugtatják majd. Ő azonban nem tud-
hatja, hogy ezen a héten más események is felkavarhatják Ön 

körül az állóvizet. Lehet azonban, hogy ez az Ön számára kijelölt út.

Ikrek (május 21 – június 21) Apró nehézségek szegélyez-
hetik az útját ezen a héten, de még így sem tudja eltántorítani 
semmi a valódi céljától. Ne is vegye most könnyedén a dolgo-

kat, mert lehet, hogy valaki figyeli a teljesítményét.

Rák (június 22 – július 22) Minél többször fut neki vala-
minek, annál jobban kiismeri a helyzetet, és annál ügyesebb 
lesz a próbálkozásban. Érdekes lehetőségeket fedezhet fel, 

amelyek új kapukat nyithatnak meg jövőbeni céljai felé. 

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Különösen fontos 
most az Ön számára a pozitív visszacsatolás, mert nem túl 
nagy az önbizalma ezen a héten. Makacsul törjön előre, bár-

ki próbálná lebeszélni vagy eltántorítani, az idő végül Önt igazolja majd. 

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Érdemes néha egy kis 
szünetet tartani, de nem szabad hagynia, hogy ez elsodorja a cél-
jaitól. Álljon ki önmagáért, hiszen kemény munka van az eredmé-

nyei mögött. Ne hagyja, hogy mások ellopják az érdemeit. 

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Kicsit nehezére esik 
most, hogy annak lássa a dolgokat, amik. Ha kell, legyen egy ki-
csit szigorúbb önmagával, különben könnyen olyan útra tévedhet, 

amin nem szeretne járni. Emlékezzen rá, hogy egyszer már megégette magát.

Skorpió (október 24 – november 22) Minden körülmény ké-
szen áll arra, hogy belevesse magát a boldogságba, Ön mégis 
habozik. Ne tegye, Ön az egyetlen, aki megtalálhatja a megol-

dást és ezt érzi is. Nagy lesz a nyomás, de végül minden sikerül.

Nyilas (november 23 – december 21) Nehéz beszélgetésre 
kerülhet sor a héten, de ha egyszer túl lesz rajta, legalább tudni 
fogja, hogy melyik irányba induljon. Egy kis pihenőre van szük-

sége, a szünet után a régi lendülettel lép majd vissza a pályára.

Bak (december 22 – január 20) Nem tud elengedni vala-
mit, amiről már mindenki más lemondott, de még az is lehet, 
hogy végül Önnek lesz igaza. Ha tényleg nagyon akarja, akkor 

semmi sem akadályozhatja meg a megvalósításban.

Vízöntő (január 21 – február 19) Próbáljon egy kicsit eltávo-
lodni a problémáktól, mert most túlságosan elmerült bennük és 
ez akadályozza abban, hogy megtalálja a megoldást. Ne küzde-

ni próbáljon, ha egy mód van rá, hanem együttműködni.

Halak (február 20 – március 20) Ne szalasszon el valamit, 
amit most megtehet, mert később hiányozni fog a lehetőség. Ra-
gadja meg az alkalmat és a héten próbáljon kicsit a pillanatnak 

élni. Ez az egyetlen helyes módja a továbblépésnek.
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Immár tizennegyedik alkalommal rendezték meg múlt vasárnap Miskolcon, a Generáli Arénában a Kézműves Kupát, amely Nem-
zetközi Meghívásos Fodrász, Kozmetikus, Műkörömdíszítő és -építő Bajnokság is volt egyben. Bihall Tamás, a rendezvényt szervező 
BOKIK elnöke megnyitó beszédében örömét fejezte ki, hogy ismét ilyen nagy létszámban neveztek fiatalok a versenyre. Mint mondta, 
a Kézműves Kupa fővédnökei között a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a helyi kamara és ter-
mészetesen a szakma kiválóságai is megtalálhatók. Ez pedig azt mutatja, hogy országos érdeklődés kíséri a rangos megmérettetést. – A 
kiváló szakemberek képzése ma Magyarországon az egyik legfontosabb feladat – hangsúlyozta az elnök.               Fotó: Mocsári LászLó 

Forró nyoMon

Miskolci városrészek
1

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben néhány mis-
kolci városrész neveit rejtettük el. Kérjük, a megfejtéseket 
együtt, egy levélben vagy e-mailben, legkésőbb 2016. áp-
rilis 13-án éjfélig juttassák el szerkesztőségünkbe (3525 
Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.) vagy az info@mikom.hu e-ma-
il címre. A helyes megfejtéseket beküldők között egy-egy 
2016-os Miskolci Kalendáriumot sorsolunk ki.
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Kiss Attila az MVSI versenyzője két számban is a második helyen 
végzett Berlinben, az International Swim Meeting-en, Európa egyik 
legnépesebb úszó seregszemléjén. A versenyre 26 nemzet 162 csapa-
ta nevezett, több mint 1400 sportolóval. Kiss Attila 400 m gyorson, 
majd 1500 méteren is ezüstérmet szerzett a nyílt kategóriában. Ké-
pünkön: a 400 m gyors két magyar dobogósa, Cseh László középen, 
Kiss Attila balra. 

Ezüstös hétvége 

A hét fotója

KézMűVEs KuPA


