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Még csak néhány napja járják a város útjait, de 
a jelek szerint a miskolciak máris megkedvel-
ték az új CNG buszokat. Az MVK Zrt. folyamatosan 
figyeli az utazóközönség visszajelzéseit. 

Az önkormányzati képviselők egyhangúan 
elfogadták a Miskolci Egészség-
fejlesztési Intézet létrehozásá-
ról szóló javaslatot a csütörtö-
ki rendkívüli közgyűlésen. 

3.
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KorszAKos jelentőségű  
proGrAMról DöNTöTTEK

MIsKolCI MEssI KErEsTETIK –  
egészségfejlesztési modell városunKbAn 2.
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Már nemcsak a villamost szeretjük…
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Miskolcon egy gondoskodó vá-
rost építünk, ahol a különböző 
társadalmi csoportokat megcélzó 
fejlesztések összekapcsolódnak – 
mondta el Kriza Ákos. A polgár-
mester a rendkívüli közgyűlésen 
kiemelte: A Salkaházi Program a 
szépkorúaknak szól, a különböző 
foglalkoztatási programok ered-
ményeképpen mintegy 5 ezer fővel 
többen dolgoznak most Miskol-
con, mint 7-8 évvel ezelőtt. A gyer-
mekek egészségének fejlesztése, a 
betegségek minél korábbi kiszű-
rése pedig a mostani ciklus egyik 
legfontosabb célkitűzése.

Miskolc polgármestere a Megyei 
Jogú Városok Szövetsége Egész-
ségügyi Bizottságának elnökeként 
tanulmányozta a hazai települé-
sek hasonló jellegű programjait. 
– Nem találtam köztük olyat, amit 
egységesen átvehetett volna Mis-
kolc. Tanulmányoztam a nemzet-
közi példákat is, de nincs olyan, 
ami beilleszthető lenne a magyar 
egészségügyi rendszerbe. Ezért 
aztán úgy döntöttem, hogy saját, 
miskolci programot alakítunk ki 
és indítunk el, bevonva mindazo-
kat a szereplőket, akik az egész-
ségügyben eddig is tettek, tesz-
nek a gyermekeink egészségéért. 
Továbbra is közösen fogunk ezért 
dolgozni. Egy kiváló szakember-
rel, Papp Csaba egészségpolitikai 
szakértővel közösen indítottuk 

el a program kialakítását. Ennek 
első lépése a Miskolci Egészségfej-
lesztési Intézet létrehozása, amiről 
most dönt a közgyűlés – fogalma-
zott Kriza Ákos.

– Azt várjuk a programtól, 
hogy rövid időn belül átfogó ké-
pet lássunk a miskolci gyermekek 
egészségi állapotáról és előre lép-
ve az egészségfejlesztésüket rövid 
időn belül el tudjuk indítani. Az 
új egészségügyi szűrőrend szer 
arra is képes lesz, hogy a városi 
sportiskolának, az egyesületek-
nek, sportágak szerint tudja aján-
lani a gyerekeket, aszerint, hogy 
melyik gyerek melyik sportban 
tudja leginkább kamatoztatni ké-
pességeit. Egy hosszú távú prog-
ramról van tehát szó, amelyik 
gyermekeink egészségéről szól. 
Tovább fogunk azonban lépni: a 
következő lépés a dolgozó embe-
rek egészségének megóvása lesz – 
hangsúlyozta a polgármester, aki 
korszakos jelentőségűnek nevezte 
a programot.

„Miskolcon egy gondoskodó 
várost építünk”

Papp Csaba egészségpolitikai 
szakértő elmondta, nagyon jól is-
meri a témát, annak hátterét. Mitől 
lesz a miskolci rendszer első és pél-
daértékű? Egyebek mellett attól – 
hangsúlyozta –, hogy a polgármes-
teri hivatal egészségügyi kabinetje 
is alkotóeleme lesz a rendszernek, 
a háziorvosok és a gyermek házi-
orvosok intézményi taggá válnak. 
Intézményi rendszerbe szervezik 

tehát az alapellátásban résztvevő 
szakembereket.

– Az intézetben elvégzik a kötelező 
szűrővizsgálatokat, aminek eredmé-
nyei eljutnak minden szakemberhez. 
Egységesített vizsgálatokat tudnak 
végezni a központban, de egyebek 
mellett fogászati prevencióra lesz le-
hetőség. A sportoló gyermekek ké-
pességeit is felmérhetik itt – sorolta 
az egészségpolitikai szakértő.

A sportoló gyerMekek  
képességeit is felMérhetik

Kovács László (Fidesz-KDNP) 
képviselő (képünkön) frakcióik ne-
vében üdvözölte és támogatásáról 
biztosította a javaslatot. Úttörőnek, 
innovatívnak nevezte a miskolci 
modellt, kiemelve annak prevenci-
óban játszott szerepét. Nagy-Kor-
sa Judit (DK) képviselő jónak ne-
vezte a célkitűzéseket, javasolta 
ugyanakkor egy egészségbank 
vagy gyógyszerbank felállítását, 
ahol a krónikus beteg gyermekek 
ingyen, vagy olcsóbban megkap-
hatják a gyógyszereiket. Pakusza 
Zoltán (Jobbik) képviselő az előze-
tes hatástanulmányt hiányolta és 
véleménye szerint logisztikai, szer-
vezési problémák lehetnek majd a 
központban. Simon Gábor (MSZP) 

felvetette, miért van szükség azért 
egy intézetre, hogy az információk 
eljussanak az egyik szakembertől a 
másikig? A sportorvosi részt ille-
tően szülőként egy új és hatékony 
rendszert üdvözölne – tette hozzá. 
Kriza Ákos polgármester az ellen-
zéki önkormányzati képviselők fel-
vetéseire válaszul kiemelte, rendkí-
vül modern műszerekkel szerelik 
fel az intézetet, az iskolaorvosok-
nál kevés ilyen van. Emiatt viszik 
majd oda a gyerekeket, ott végzik el 
a vizsgálatokat, közben egészségfej-
lesztési előadásokat hallgathatnak. 
Molnár Péter (Fidesz-KDNP) inno-
vatívnak, jövőbe mutatónak nevez-
te az intézetet. Ezzel is azt üzenjük 
– fogalmazott a kereszténydemok-

raták frakcióvezetője –, hogy a vá-
rosvezetés elkötelezett a miskolci-
ak egészségének védelme mellett. 
Hollósy András (Fidesz-KDNP) 
örömét fejezte ki, hogy a miskolci 
sportiskolával közös program in-
dul.

Miskolci Messi kerestetik – egészségfejlesztési  
Modell VárosuNkbAN Korszakos jelentőségű programról döntöttek
Az önkormányzati képviselők egyhangúan elfogadták a Miskolci Egészségfejlesztési Intézet létrehozásáról szóló javas-
latot a csütörtöki rendkívüli közgyűlésen.

 „Úttörő és innovatív miskolci modell”

Miskolcon az egészség-
ügyi alapellátást 89 felnőtt 
háziorvosi, 33 házi gyer-
mekorvosi, 74 fogorvo-
si, 60 területi védőnői, 27 
iskolavédőnői, 11 iskola-

orvosi körzet és az 
ezekhez tartozó 

ügyeleti rend-
szerek alkotják. 
A cél egy olyan 
egészségfej-

lesztési intézet létrehozása, amely a mostani tagolt 
struktúrát összefogva, hatékony egészségvédel-
met tud nyújtani a fiatal korosztálynak.

A szűrővizsgálaton minden miskolci gyermek 
részt tud majd venni. Az országban teljesen egyedi 
rendszerrel nagyon sok, csak később, felnőttkor-
ban megjelenő betegség előzetes tüneteit is ki lehet 
majd szűrni. – Az intézet egy egységes rendszerbe 
fogja majd össze az egészségügyi alapellátás sze-
replőit; ma még nincs meg a rendszeres kapcsolat 
közöttük, nem kellő mértékű az információcsere 
és a hatékonyságon is lehet javítani – mondta el 

Kiss Gábor alpolgármester. – Lehet tehát a mos-
tani szűrési rendszernél jobban csinálni, lehetnek 
előremutató céljaink, ezek megvalósításához min-
den lehetőség rendelkezésre áll.

Miskolc lehet az első város Magyarországon 
– de Európában is kevés hasonló példa van rá –, 
ahol minden évben, szervezetten, minden gyerek 
pedagógus, iskolaorvos és védőnő kíséretében el-
látogat egy ilyen központba, s ott egy nagyon át-
gondolt szűrőprogramon vesz részt. Kiss Gábor 
kiemelte, ez nem egy egyszeri „akció” lesz, sok 
évre előre gondolkodnak.

 – Egy ilyen központ nemcsak az egészség-
ügyi problémák kiszűrésében adhat fontos szak-
mai hátteret, hanem az egészségfejlesztésben, a 
prevencióban és a tehetségek felfedezésében is – 
emelte ki Kiss Gábor. Az új központ a Gyermek-
városban kap helyet. Az alpolgármester szerint az 
intézet ide helyezése újrapozícionálja ezt a hely-
színt, akár sportegészségügyi központtá is fejlőd-
het.

– Az előzetes szakmai egyeztetés megtörtént, 
minden érintett tud róla és a szakmai szereplők 
egyöntetűen fontosnak tartják a kezdeményezést, 
támogatásukról biztosítottak minket – hangsú-
lyozta Kiss Gábor.

Évadnyitó tudományos ülést tartottak nem-
régiben a miskolci Semmelweis Kórházban. Az 
ünnepségen hagyományosan bemutatkozhat-
tak az intézményben dolgozó rezidensek, fiatal 
szakorvosok a szakmai közönség előtt.

A tudományos munka nélkülözhetetlen a 
gyógyításban, az uniós forrásokhoz is csak új-
szerű kutatási eredmények felmutatásával lehet 
hozzá jutni. Az új uniós ciklusban az egész-
ségügyre szánt pályázatok jelentős része a ku-

tatás, fejlesztés, innováció témakörben jelenik 
meg. A megyében csak a MISEK-ben van le-
hetőségük a fiatal orvosoknak, hogy tudomá-
nyos eredményeiket szervezett fórumon vitas-
sák meg kollégáikkal. – Itt rutint szereznek az 
előadásban a tudományos munka készítésé-
ben. Megismerjük a munkájukat, látjuk, hogy 
mennyire okos az utánpótlás az a fiatalság, 
amely továbbviszi a munkát, amit elkezdtünk 
- mondta el Tiba Sándor, a MISEK igazgatója.

Egységes rendszerben az egészségügyi alapellátás szereplői

Évadnyitó tudományos ülés a MISEK-ben



Intelligens kamera- és elektroni-
kus jegyrendszer – ilyen fejlesz-
tések várhatók a jövőben Miskol-
con. A fejlesztési lehetőségekről és 
elképzelésekről az Észak-Magyar-
országi Informatikai Klaszter 
Smart City találkozóján beszél-
getett Kiss Gábor alpolgármester 
különböző cégek képviselőivel.

Új villamosok, új buszok, ener-
giagazdálkodás – számos példa bi-
zonyítja, hogy Miskolc már most 
is Smart, azaz „okos” város. A fej-
lődés pedig nem áll meg, Kiss Gá-
bor elmondása szerint a következő 
időszakban is komoly fejlesztések-
kel számolnak.  – A városnak a kor-
mányzattal kötött megállapodásá-
ban, a Modern Városok Programban 
önálló fejezet foglalkozik az „okos” 
város, „okos” Miskolc fejlesztéssel. 
Ebben 13 további projekt van neve-

sítve – hangsúlyozta. Az egyik fontos 
fejlesztés a jövőben a kamerarend-
szer kiépítése lesz. Ez azt jeleni, hogy 
500-600 nagyfelbontású intelligens 
kamera kerül majd ki a város külön-
böző pontjaira. Az egyik informa-
tikai cég olyan térfigyelő rendszert 
fejlesztett ki, amely egy algoritmus 
segítségével minden észlelt emberre 
és autóra ráközelít, és külön felvételt 
készít róluk. Így nincs szükség ope-
rátorokra, akik figyelik a kamerák 
képeit. Az intelligens kamerarend-
szeren kívül a város tervei között sze-
repel még egyebek mellett az elektro-
nikus jegyrendszer fejlesztése.
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Miskolc,  
az „okos” Város 

Még csak néhány napja jár-
ják a város útjait, de a jelek 
szerint a miskolciak máris 
megkedvelték az új buszo-
kat. Azt mondják, könnyebb 
rá felszállni, tágasabb és így 
az utazás is komfortosabb. A 
sűrített földgázzal üzemelő 
buszok halkan közlekednek és 
a környezetet sem szennyezik.

Mint ismeretes, az első CNG-k janu-
árban érkeztek meg Miskolcra, és nem-
régiben, a buszok éjszakáját követően, 
mind a 75 busz forgalomba állt. A kis-
mamáknak már most a ked-
vence lett. – Nagyon szeretem 
a tömegközlekedést, gyakran 
utazom gyerekkel, s ezeken az 
új buszokon ez lényegesen köny-
nyebb. Még csak néhány nap 
tapasztalata van meg, de már 
most elmondhatom, könnyű rá 
feltenni a babakocsit, kényelme-
sen lehet rajta ülni, úgyhogy ne-
kem nagyon tetszik – mondta el 
egyikük, Kiss Alicia.

A nagyobb gyerekekkel utazók is 
hamar megkedvelték az új járműve-
ket, mert láthatóan kényelmesebbek és 
csendesebbek, mint elődeik voltak. A 
CNG buszok sűrített földgázzal mű-

ködnek, így a környezetet sem 
szennyezik. – Jövünk a piac-
ról és olyan csendes ez a busz, 
hogy még a gyerek is elalszik 
rajta – nyilatkozta Csábrági 
Zsoltné.

A közlekedési társaság fo-
lyamatosan figyeli az utazó-
közönség visszajelzéseit, bár-
ki elmondhatja, megírhatja 

a buszokkal és utazással kapcsolatos 
tapasztalatait. – Szép számmal érkez-
nek az utasoktól észrevételek a társasá-
gunk közösségi oldalára, illetve ügy-
félszolgálati felületeinkre. Az utasok 

visszajelzései nagyon pozití-
vak az új CNG buszokról, el-
vétve kapunk negatív észrevé-
telt – mondta el Juhász János, 
az MVK Zrt. forgalomtámo-
gatási osztályvezetője. Ilyen 
volt például, hogy az utasok 
szerint kicsit hangosabb a 
megszokottnál a leszállást jel-
ző csengő – a jelzett problé-
mákat az MVK-nál folyama-
tosan javítják.

Már nemcsak  
a villamost szeretjük…

Új négykerék meghajtású tar-
tálykocsit vásárolt nemrégiben a 
MIVIKÖ Kft., amely a miskolci 
háztartási szennyvíz begyűjtését 
és szállítását végzi. A 28 millió 
forintos autóval a nehezen járha-
tó területeket is könnyedén meg 
tudják közelíteni.

Miskolc csaknem 98 százaléka 
csatornázott, de négyezer ingatlan-
hoz még mindig szippantós kocsik 
járnak. – Az új jármű biztonsággal 
be tud menni a nehezebben meg-
közelíthető helyekre is, biztosíta-
ni tudjuk a közszolgáltatás mara-
déktalan elvégzését – mondta el 
Schweickhardt Gyula, a MIVIKÖ 
Kft. ügyvezetője. A jármű beszer-
zését önerőből finanszírozták, az 
autó a szennyvíz elszállításán kí-
vül bevethető havaria helyzetekben 
pl. a házak pincéjében összegyűlt 
víz kiszippantására is. A 2011–ben 

módosított önkormányzati rende-
let háromszorosára emelte a bírsá-
got, így olcsóbb lett a szennyvizet 
elszállíttatni, mint a bírságot fizet-

ni. Azóta több mint tízszer any-
nyi szennyvizet szállít a MIVIKŐ, 
mint előtte. Ezért is fejlesztik folya-
matosan a gépjárműparkot. Miskolc Magyarországról egye-

düliként került be a legjobb tíz 
európai pályázó közé a 2015-ös 
Európai Mobilitási Hét rendez-
vénysorozatával. 

Városunkban tavaly több mint 20 
szervezet támogatásával, csaknem 
háromezren kapcsolódtak be a város-
részeket megmozgató programokba. 
Az elmúlt évben Miskolc már elnyer-
te a legjobb szervező önkormányzat 
díját. A napokban pedig 19 ország 53 
pályázója közül választotta városun-
kat a legjobb tíz közé az Európai Bi-
zottság. A díjat április 20-án Brüsz-
szelben vehetik át a város képviselői. 
– Az a folyamatos és egyöntetű mun-
ka, amelyet a zöld város és az okos 
város megteremtése érdekében Mis-
kolc vállalt és végez, itt is meghozta a 

gyümölcsét. Valóban elmondhatjuk, 
hogy Európa most Miskolcra figyel – 
nyilatkozta a sikerről Pfliegler Péter 
alpolgármester.

„Elmondhatjuk, hogy  
Európa Miskolcra figyel”

Folyamatosan fejlesztik a gépjárműparkot

A Miskolci Városgazda Kft. a korábban be-
szerzett aszfalt-újrahasznosító gépével a tava-
szi időszakban is képes melegaszfaltos kátyú-
zásra, ha az időjárás engedi. 

A Városgazda Kft. – készülve az útjavításra – 
a jobb minőségű felmart aszfaltból a tavalyi év 
során nagyjából 100 tonnát tárolt el telephelyén, 
amivel 1000-1200 négyzetméternyi, a tél folya-
mán újonnan kialakult veszélyes kátyút tud meg-

szüntetni. A gép képes arra is, hogy a helyben ki-
bontott aszfaltot is újrahasznosítsa, a szennyező 
anyagok eltávolítása után. Pásztor Imre, a Mis-
kolc Holding Zrt. kommunikációs vezetője el-
mondta, a fontossági sorrendet a tavaszi kátyú-
zásnál a közvetlen balesetveszély elhárítása adja. 
A napokban az Álmos, Lehel, Huba, Blaskovics, 
Bogáncs, Bajcsy Zsilinszky, Baross Gábor, Zsig-
mondy, Várközi, Besenyői, Sajószigeti és Repülő-
téri utakon végeztek, végeznek kátyúzást. 

Ha száraz az idő, tavasszal is  
kátyúznak Miskolcon



A Bárczay kúriában és Görömbölyön, a református temp-
lomban is ünnepségekkel emlékeztek az 1848/49-es forra-
dalom és szabadságharc eseményeire. 

A Bárczay kúriá-
ban Csöbör Katalin 
országgyű lési és Barta 
Gábor önkormányzati 
képviselő megemlékezé-
süket követően koszorút 
helyeztek el Bárczay Mik-
lósnak, a szabadságharc 
egykori századparancsno-
kának az emléktáblájánál, 
akinek a sírját is megko-
szorúzták a Mécses utcai 
református temetőben, 
Hejőcsabán. 

A görömbölyi reformá-
tus templomban immár ha-
gyományai vannak a március 15-i 
megemlékezéseknek. A résztve-
vők idén is verssel, énekkel, előadá-
sokkal emlékeztek a forradalomra, 
majd megkoszorúzták a göröm-
bölyi kopjafát. Csöbör Katalin kö-
szöntőjében kiemelte 1848. már-
cius 15-e egyediségét, azt a sajátos 
helyet, amit a magyar történelem 
forgatagában, s a magyarság éle-
tében betölt. – Március 15-én a 
magyar szabadságot, a magyar függetlenséget ünnepeljük 
mindannyian, minden magyar, nemtől, kortól, felekezeti és 
párthovatartozástól függetlenül – hangsúlyozta a politikus.

Csöbör Katalin Miskolcon, a városi megemlékezések egyik 
fő helyszínén, az Erzsébet téren is beszédet mondott, melyben 
kiemelte: A magyar szabadság és a magyar haza olyan fogal-

mak, amelyekre nem nagyon 
gondolunk, ha megvannak. Vi-
szont ha nélkülözzük vagy ve-
szélyben érezzük ezeket, folyton 
rájuk gondolunk. Most közvetlen 
veszély fenyegeti a szabadságun-

kat és a függetlenségün-
ket – hangsúlyozta az or-
szággyűlési képviselő. 

Csöbör Katalin em-
lékeztetett, most kato-
nákkal kell védenünk 
határainkat. Úgy fogal-
mazott, a hazát védjük, 
a magyar létet védjük 
és ezáltal a gyermeke-
ink jövőjét védjük. – Szá-
munkra tökéletesen ide-
gen emberek lepték el 
köztereinket, ráadásul 
nyíltan kimondják, hogy 

nem akarnak európaivá válni. Ez a legújabb kori, fegyvertelen 
hódító háború. Ideje szembenézni a valósággal és ideje elkez-
deni gondolkodni! A magyaroknak fel kell rázniuk Európa 
vezetőit. Nagyon fontos a mai ünnep, aktuálisak a költő sza-
vai: „Talpra magyar, hí a haza! / Itt az idő, most vagy soha!” – 
idézte végül a politikus.

Az 1848-49-es forradalom és sza-
badságharc évfordulójának meg-
emlékezései március 15-én idén is a 
Petőfi téren kezdődtek, ahol Kriza 
Ákos, Miskolc polgármestere mon-
dott ünnepi beszédet.

– A világ ma átalakulóban van. Ma-
gyarországnak, a nemzetnek, minden 
magyar embernek tisztában kell len-
nie történelmi felelősségével hazája 
és a keresztény Európa iránt. Mert a 
mostani időszak esemé-
nyei, döntései biztosan be-
kerülnek majd a krónikák-
ba – hangsúlyozta Kriza 
Ákos. 

– 1848. március 15-én 
és a forradalmi napot kö-
vető időszakban a világosi 
fegyverletételig a magyar-
ság nemzetként tudott vi-
selkedni. A társadalmi, va-
gyoni különbségek ellenére 
minden magyar ember kö-
zösen, vállvetve küzdött a jogaiért, az 
ország- és a nemzet szabadságáért. 
Ahogy történt ez 1956-ban is – fogal-
mazott Miskolc polgármestere.

– Persze amikor nemzetként csele-
kedtünk, annak sokan nem örültek. 
Forradalmaink, szabadságharcaink 
vérbe fulladtak és szörnyű megtorlá-

sok követték őket. Ám jöhetett terror, 
kivégzések, száműzetések, börtön, 
vagy épp kommunista gulág, próbál-
kozhattak évtizedeken át tartó törté-
nelemhamisítással, a nemzetet nem 
sikerült megtörni. Az erkölcsi győze-
lem ugyanis mindig a miénk maradt 
és előbb-utóbb eljött az idő, amikor 
végül ki lehetett mondani az igazsá-
got! – emelte ki Kriza Ákos.

Magyarországon sikerült kivívni a 
szabadságot. Szabadon választhatunk, 

egyenlők vagyunk a törvény előtt, gya-
korolhatjuk az önrendelkezés, a gyü-
lekezés, a véleménynyilvánítás jogát. 
Szabad a gondolat, s szabad a vélemény 
is mára. S ez így jó, így helyes, és így 
igazságos! – szögezte le a polgármester.

Beteljesült tehát, amiért a márci-
usi ifjak, majd az 56-os forradalmá-

rok, és a rendszerváltók küzdöttek. 
– 2011-ben pedig mindezen küzdel-
mek eredményét végre új alkotmány-
ba foglalhattuk. Alaptörvényünkben 
végre kimondtuk: „Büszkék vagyunk 
arra, hogy Szent István királyunk 
ezer évvel ezelőtt szilárd alapokra 
helyezte a magyar államot és hazán-
kat a keresztény Európa részévé tet-
te. Büszkék vagyunk az országunk 
megmaradásáért, szabadságáért és 
függetlenségéért küzdő őseinkre. 

Büszkék vagyunk a ma-
gyar emberek nagyszerű 
szellemi alkotásaira. Büsz-
kék vagyunk arra, hogy 
népünk évszázadokon át 
harcokban védte Európát, 
s tehetségével, szorgalmá-
val gyarapította közös ér-
tékeit.”  – A mai vészjósló 
népvándorló időkben is Pe-
tőfi és Kossuth lánglelkére, 
valamint Deák és Eötvös 
bölcsességére van szüksé-

günk ahhoz, hogy megmaradjunk 
Európában, a Kárpát-medencében, 
Magyarországon és itt Miskolcon 
magyarnak. Ehhez ad erőt minden 
esztendőben a márciusi forradalmi 
emlékezés és főhajtás nagy elődeink 
előtt. Emeljük hát fel szívünket! – 
zárta beszédét a polgármester.
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Nemzeti ünnepünk alkalmából 
hagyományosan megkoszorúz-
ták múlt pénteken Görgey Artúr 
szobrát a Herman Ottó Múzeum 
előtt, és megemlékezést tartottak 
a diósgyőri országzászlónál is. 

Az országzászlónál 1994 óta 
minden évben megünneplik már-
cius 15-ét. Az ünnepség elején a 
Himnusz hangjainál vonták fel a 
magyar zászlót a Diósgyőri Gim-
názium tanulói, majd Lukács Irén, 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Kormányhivatal főigazgatója 
mondott beszédet. 

– Ma a szívekhez a legközelebb 
álló ünnep március 15-e. Ezt min-

denki magáénak vallja, 
rendszertől és párttól 
függetlenül. Az 1848-
as események nemcsak 
a szabadságról és a for-
radalomról szólnak, ha-
nem a haladásról, az 
ifjúságról, a közép-eu-
rópaiságról, az euró-
paiságról és a tavasz-

ról, vagyis a megújulásról. Fontos, 
hogy ezekre az értékekre alapoz-
zuk a jövendőt. Nemzetté a közös 
haza szeretetével válunk. Idejében 
fel kell ismernünk a hazánkat fe-
nyegető veszélyeket és egysége-
sen kell tennünk ellene. Tekint-
sük tanításnak a múlt eseményeit! 
– hangsúlyozta beszédében a kor-
mányhivatal főigazgatója. 

Az ünnepi beszédet követően a 
Miskolc-diósgyőri Református Ál-
talános Iskola tanulói adtak mű-
sort, majd a kormányhivatal és 
pártok, intézmények vezetői, kép-
viselői helyezték el a kegyelet és a 
megemlékezés koszorúit a diós-
győri országzászlónál.

– A Jobbik Miskolci Ifjúsági Ta-
gozata immár hagyományosan 
részt vesz az IT országos kokárda-
osztási akciójában. Ennek kereté-
ben országosan harmincezer, Mis-
kolcon ötszáz kokárdát osztottak 

ki a nemzeti ünnep alkalmá-
ból - tájékoztatott hétfői köz-
leményében Göndör Ákos, a 
párt miskolci ifjúsági tagoza-
tának elnöke. Mint írta: sze-
retnék, ha a kokárdát min-
den magyar ember büszkén 

viselné, magáénak érezve márci-
us 15-ét. A kokárda kezdetektől 
fogva szimbóluma ennek az ese-
ménynek, amely a mai szétaprózó-
dó társadalomban az összetarto-
zásunkat is kifejezi. 

Hagyományosan fák-
lyás felvonulással emléke-
zett Miskolcon az MSZP 
hétfőn az 1848-49-es for-
radalom és szabadságharc 
évfordulójára. Az Erzsé-
bet téren többen felszólal-
tak, köztük Hiller István, 
az országgyűlés alelnöke, az MSZP 
oktatási kabinetjének vezetője va-
lamint Gúr Nándor és Varga Lász-
ló országgyű lési képviselők Varga 
László emlékeztetetett, a rendszer-
váltás óta Miskolcon mindig meg-
tartja a párt ezt a fáklyás felvonu-

lásos rendezvényt. - Most azonban 
különös jelentőséget ad a rendez-
vénynek, hogy Miskolcot sokan a 
„szabadság fővárosának” is tartják 
– fogalmazott a képviselő, emlé-
keztetve a február 3-ai kormányel-
lenes tüntetésre.

„Minden magyar  
embernek tisztában  
kell lennie történelmi  
felelősségével”

„A MAgyAroKNAK fel Kell rázNiuK  
Európa vEzEtőit!”

„a szívekhez a legközelebb  
álló ünnep március 15-e”

Kokárdát osztott a Jobbik 
ifjúsági Tagozata

fáKlyás felvoNulássAl  
eMléKezeTT Az MszP



Kossuth-díjat vehetett át nemzeti 
ünnepünk alkalmából Áder János 
köztársasági elnöktől Serfőző Si-
mon költő, író és drámaíró életpá-
lyájának elismeréséül.

A Zagyvarékason született gyer-
mek, a nálánál erősebb lelket is pró-
bára tevő „Gyerekidő” után költözött 
Miskolcra. Ő is, mint sokan mások, 
akiket szüleik faluról, a tanyákról a 
városok felé irányítottak abban a re-
ményben, hogy arra felé kell keresni a 
boldogulást – írja róla Györgyei Géza, 
a Magyar Írószövetség Észak-Magyar-
országi Csoportjának miskolci titkára.

Költői pályája kez-
detét az 1966-ban 
megjelent Hozzátok 
jöttem című verses-
kötete jelentette, amit 
napjainkig számos 
verseskötet, regény 
és drámakötet köve-
tett. A városban töltött 
évek e tájékon is szem-
besítették a nyolcvanas 
évek végén, a „majd-
nem-rendszerváltás” 
idején a „valótlan vi-
lággal”, hogy Miskolc 
gyáraiból, melyeknek 
tövében élt, szinte egyik pillanatról 
a másikra, húszezer szak- és betaní-
tott munkás találta magát az utcán. 
„Mit érezhettek akkor az emberek, 
ki ad számot róla?” – tette fel az azó-

ta is megválaszolatlan kérdést. Ezek, 
és a hasonló testi-lelki bánatot hozó 
emberi sorsok megragadtak nemzeti 
érzelmű műveiben napjainkig is. Az 
elmúlt években kapott, jelentősebb 
irodalmi díjai: Radnóti-díj, Szabó 
Lőrinc-díj, Kölcsey-díj, Arany János 
–díj, Miskolc város irodalmi díja, 

József Attila-díj. Birtokosa a Köz-
társasági Érdemrend tisztikeresztjé-
nek, a Balassi Bálint emlékkardnak, 
a Magyar Érdemrend középkereszt-
jének és Miskolc város Pro Urbe- dí-

jának. Az alkotás mellett betöltötte a 
hajdani miskolci „Napjaink” folyó-
irat, versrovatvezetői, majd a szin-
tén Miskolcon megjelenő „Holnap” 
című irodalmi és művészeti folyóirat 
főszerkesztői posztját.

Életének jelentős állomása a To-
kaji Írótábor megalapításában való 

részvétel, majd kuratóriumi 
tagsága. Jelenleg a Felsőma-
gyarország Kiadó vezetője, 
ahol a Kárpát-medence je-
les alkotóinak műveit gon-
dozza és az e-tájékon al-
kotni készülő, alkotó fiatal 
tehetségek támogatója. Ezt, 
mint a kiadó vezetője és 
mint a Magyar Írószövet-
ség választmányának tagja 
teheti. A fent felsoroltak a 
szükséges előszobája a most 
megkapott Kossuth-díjnak, 
melyek dokumentált bizo-
nyítékok, hogy arra méltó-

képp érdemes „miskolci irodalmár” 
kapta e kimagasló kitüntetést. „Le-
gyünk RÁ büszkék mi, miskolciak!” 
– írta Györgyei Géza a minap.hu fel-
kérésére.

A Komlóstetői Általános Iskola „Magyar va-
gyok – Határtalanul” címmel miskolci és ha-
táron túli magyar iskolások számára hirdetett 
rajzpályázatának kiállításával kezdődött az idei 
március 15-i ünnepség-
sorozat Miskolcon.

Idén beérkezett több 
mint 400 pályamunkát 
küldtek be a diákok ha-
táron innen és túlról. 
Ezek közül, a szakmai 
zsűri értékelése alap-
ján több mint kétszáz-
húsz képet állítottak ki 
a Művészetek Háza ga-
lériájában. A legjobb 

alkotások készítői ajándékokat vehettek át. – A 
kezdeményezés alapvetően azzal a céllal jött lét-
re, hogy megszólítsa a gyerekeket és egy aktív te-
vékenység kapcsán alkalmat biztosítson számuk-

ra, hogy megjelenítsék a 
rajzlapon a hazaszeretet-
tel, nemzettudattal, ma-
gyarsággal kapcsolatos 
gondolataikat. Ezt azért 
is nagyon jó ötletnek tar-
tom, mert ezek viszony-
lag elvont fogalmak, s 
a gyermekek maguk-
tól ritkán gondolkoznak 
el rajtuk – mondta el az 
ünnepségen Kiss Gábor 
alpolgármester.

Magyarország köztársasági el-
nöke nemzeti ünnepünk alkal-
mából a Magyar Érdemrend kö-
zépkeresztje (polgári tagozata) 
kitüntetést adományozott Cso-
mós József, a Tiszáninneni Refor-
mátus Egyházkerület püspöke, a 
Gönci Református Egyházközség 
lelkipásztora részére, példaértékű 
elhivatottsággal ellátott lelkészi 
szolgálata, valamint az egyházke-
rület gyülekezeteinek összefogása 
és vezetése terén, illetve a régió ér-
dekében végzett kimagasló színvo-
nalú munkája elismeréseként. 

Kossuth-díjas lett  
Serfőző Simon
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Március 11-14. 
között rendez-
te meg a Miskol-
ci Kórusfeszti-
vál Alapítvány, a 
Magyar Rádió és 
a Hassler Éneke-
gyüttes a XXVII. 
Miskolci Nemzet-
közi Kamarakó-
rus Fesztivált. A 
rendezvénysoro-
zatot pénteken az 
Avas-déli római 
katolikus temp-
lomban nyitották 
meg, ahol Kiss Gábor alpolgármester Kodály 
Zoltán gondolatait idézte: „- Lehet élni zene nél-
kül is, mint ahogy a sivatagon keresztül is ve-
zet út, de mi azt akarjuk, hogy az emberek ne 
úgy éljék az életüket, mintha csak egy sivatagon 
haladnának át, hanem úgy, mintha virágos ré-
teken járnának.” A találkozót 1990 óta rende-

zi meg a Miskolci Kórusfesztivál Alapítvány. 
A fesztiválra a helyi és környékbeli együttesek 
mellett számos európai ország kórusa meghí-
vást kapott. A miskolci nemzetközi kamarakó-
rus fesztiválon idén mintegy húsz kórus lépett 
fel. A hangversenyek résztvevői több miskolci 
templomban és Szerencsen is bemutatkoztak. 

Wass Albert és más magyar írók, költők 
műveiből tartottak nemrégiben 25 órás 
felolvasást a Miskolc-avasi Református 
Egyházközség gyülekezeti termében.

A résztvevők kö-
zül legtöbben egész 
éjszaka kitartottak, a 
maratoni rendezvé-
nyen. Szinte minden 
korosztály képviselve 
volt, összesen 60-an 
vettek részt a felolva-
sáson. A szervezők 
célja a közösségfor-
málás és léleképítés 
volt a kezdeménye-
zéssel. Az esemény 
mottójának egy Má-
rai idézetet adtak. 

Hangóné Birtha Melinda, a Miskolc-avasi 
Református Egyházközség lelkipásztora ki-
emelte, betűvel és szóval is lehet nemzetet, 
lelket építeni. 

Egy kevesek által is-
mert népcsoport 
hagyományaival és 
kultúrájával ismerked-
hetnek meg az érdek-
lődők a Herman Ottó 
Múzeum papszeri 
épületének egyik új 
kiállításán.

A barkókat a palócok keleti ágá-
hoz tartozó, Ózd környéki települé-
sek alkotják. Szövés, viseletvarrás, 
hímzés, bútorfestés és bőrműves-
ség – a kiállított munkák a királdi 
Művésztanyán készültek. Ez 2012 
őszén nyitotta meg kapuit, megál-
modói, mozgatói az Ózd térségi fi-
atalok. Céljuk egy olyan alkotóház, 
módszertani központ létrehozása 
volt, mely otthont nyújthat mind-
azoknak a fiataloknak, időseknek, 
akik fogékonyak a helyi kulturális 
örökség, a barkóság értékeinek fel-

kutatására, a rég elfeledett mester-
ségek visszatanulására, művelésére. 

Az időszaki kiállítás a „Gyűjtők 
és gyűjtemények” című kiállítási 
sorozat második rendezvénye. Tóth 
Arnold, a múzeum igazgató-helyet-
tese elmondta, a cél az, hogy ráirá-
nyítsák a figyelmet arra, hogy a 
múzeumon kívül is nagyon sok 
olyan alkotó, gyűjtő, személy és kö-
zösség létezik, akik az örökséggel, 
hagyományokkal, az értékekkel a 
múzeumhoz nagyon hasonló mó-
don foglalkoznak. A „Nyiss ajtót a 
barkóságra” című kiállítás május 
29-ig várja az érdeklődőket.

FelolvaSáS WaSS albert műveiből

„magyar vagyok – Határtalanul”

„Nyiss ajtót a barkóságra!”

Nemzetközi kamarakóruS FeSztivál

Serfőző Simon nemrégiben II. Rákóczi Ferenc 
Könyvtár vendége volt. 

elnöki elismerés a református püspöknek



Hirdetés Miskolci Napló

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink!
Adják fel apróhirdetésüket 
kedvezményes áron a Mis-
kolci Naplóban hétköznap 
8.00 és 16.00 óra között!

Hirdetésszervezőink  
az alábbi címen érhetők el:

3530 Miskolc, Kis-Hunyad u 9.
Fax.: 46/358-200,  
Tel.: 46/503-501
E-mail: info@mikom.hu
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március 16–22-ig

ITT A HÚSVÉT!
SÜSSÜNK-FŐZZÜNK EGYÜTT! 

Abaúj félzs. túró 250 g, egységár: 796 Ft/kg 199 Ft
Miskolci búzafinomliszt 1 kg 119 Ft
COOP Csemege uborka 6–9 cm, 680/350g, egységár: 711 Ft/kg 249 Ft

és még számos akciós termék.
Húsvéti figurális termékek nagy választékban kaphatók!

Keresse COOP üzleteinket!

Ász füst.  
főtt tarja                  

1 kg

1199 Ft

COOP  
zöldborsó                   

1 kg

399 Ft

- COOP 
vödrös tejföl                 
850 g, 12%, egységár: 411 Ft/kg       

349 Ft

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 garantálják 
a minőségi munkavégzést. Az előkészítő és fújási folyamatokra 
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
Kisgyermekei vannak és néha azt érezi, 
hogy jó volna egy kis pihenés? Segít a Mis-
kolci Otthon Segítünk Alapítvány. Hívjon 
minket! miskolciotthonsegitunk@gmail.
com, 30/905-8113.
Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 63 900 
Ft-tól, továbbá nyílászárók (műanyag, fa, 
alumínium), garázskapuk cseréje óriási 
kedvezménnyel, teljeskörű árnyékolástech-
nikával. Tel./fax: 46/402-292, mobil: 30/336-
5528, web: www.aluport.hupont.hu, bemu-

tatóterem: Miskolc, Bükk áruház I. emelet. 
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, 
kerti házak és egyéb famunkák készítése; Vel-
ux ablakok beépítése, cseréje; íves fedések és 
hajlatok készítése; tetők szellőztetése. www.
kerekgyarto-acs.hu. Tel.: 06-20/460-6775.

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

ÁpriliSbAN újrAiNdul  
A HÁzHoz MeNő  

zöldHullAdéK gyűjtéS
A MireHuKöz Nonprofit Kft. 2016. április 
4-től folytatja a házhoz menő zöldhulla-
dék gyűjtését.

A zöldhulladékot kizárólag a MiReHuKöz Non-
profit Kft. logójával ellátott zöldHullAdéK 
gyűjtőzSÁK feliratú  zsákokban szállítjuk el, 
illetve az új kommunális hulladékgyűjtő edé-
nyek (szürke színű) osztásával párhuzamosan 
lehetőség nyílik majd zöldMAtriCA igény-
lésével a korábbi – lakos tulajdonában lévő – 
edények zöldhulladék gyűjtésre való haszná-
latára.
Március utolsó két hetében a megszokott mó-
don a postaládákba helyezik el az első gyűj-
téshez szükséges zsákokat. További zsákok 
kérhetők majd a gyűjtést végző gépjármű sze-
mélyzetétől, a miskolci hulladékudvarokban, 
valamint a MiReHuKöz Nonprofit Kft. ügyfél-
szolgálatain.
A zsákokba, illetve gyűjtőedénybe helyezhe-
tő falevél, ágnyesedék, vágott fű, gyom, stb. 
A közterületet nem szennyező módon a na-
gyobb méretű faágak legfeljebb 2 cm átmé-
rőig és 1 méter hosszúságúra darabolva, kö-

tegelve helyezhetők el a zsákok mellett. A 
MiReHuKöz Nonprofit Kft. munkatársai a nem 
kötegelt ágakat nem szállítják el!
Kérjük, ügyeljenek arra, hogy a zsákokba és 
gyűjtőedényekbe kizárólag zöldhulladék ke-
rüljön! Amennyiben a szolgáltató cég mun-
katársai a zöldhulladékos zsákokban és edé-
nyekben háztartási vagy egyéb nem odavaló 
anyagot találnak, akkor azokat nem szállítják el.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a tavalyi évhez 
hasonlóan, a zöldhulladék elszállítását kéthe-
tente végezzük. Kérjük, a megtelt zsákokat és 
edényeket a gyűjtési időpontoknak megfele-
lően reggel 7 óráig helyezzék ki az ingatlan elé.
Változásként jelenik meg ebben az évben, 
hogy az eddigi gyakorlattól eltérően a 2000 
fő alatti települések esetében is bevezetés-
re kerül a házhoz menő zöldhulladékgyűjtési 
rendszer a MiReHuKöz Nonprofit Kft. szolgál-
tatási területén.
A zöldhulladék elszállításának időpontjai-
ról honlapunkon a www.mirehukoz.hu ol-
dalon a  saját településük nevére kattintva 
a ii. negyedévre vonatkozó hulladéknap-
tárból tájékozódhatnak.

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 

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

Motip termékek  
széles választékban kaphatók!

A Miskolc Holding zrt. munkatársat 
keres a Miskolci ingatlangazdálkodó 
zrt.-hez az alábbi munkakörbe:
MűSzAKi MuNKAtÁrS
A leendő munkatárs feladatai:

•  A forgalomképes önkormányzati és a MIK Zrt. tulajdonában 
lévő ingatlanok kezelési, üzemeltetési, állagmegóvási,  
karbantartási feladatainak koordinációja

• Bérlemények átadás-átvétele
• Kezelői, üzemeltetői feladatok ellátása
• Helyszíni műszaki állapotfelmérések
• Nyilvántartási rendszer vezetése
• Ügyfélszolgálati tevékenység elvégzése
•  A kezelt ingatlanokkal kapcsolatos bérlői panaszok  

kivizsgálása
• Hivatalos levelezések lebonyolítása

A pályázókkal szemben támasztott elvárások:
•  Legalább középfokú szakirányú végzettség  

(műszaki/építőipari)
•  Ingatlanok karbantartásában, üzemeltetésében  

szerzett gyakorlat
• Ügyfélszolgálati területen szerzett tapasztalat előnyt jelent
• Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek
• B kategóriás jogosítvány, vezetési gyakorlat
• Kiváló kommunikációs készség
• Rugalmasság, megbízhatóság
• Hatékony, precíz munkavégzés

Ajánlatunk: 
• Stabil háttér, szakmai fejlődési lehetőség
• Változatos feladatok és munkakörnyezet
• Béren kívüli juttatások

Munkavégzés helye:  3530 Miskolc, Széchenyi u. 60.,  
Miskolc város közigazgatási területe

Jelentkezéseket fényképes szakmai önéletrajz csatolásával és 
a pályázni kívánt munkakör megjelölésével a mhhrpalyazat@
miskolcholding.hu e-mail címre vagy a 3530 Miskolc, Petőfi u. 
1-3. címre várunk 2016. március 31- ig.
Tagvállalat: MiK Miskolci ingatlangazdálkodó zrt.
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1891. augusztusában Miskolcon, 
Bársony János városi tiszti ügyész 
házának alapozásakor az építőmun-
kások három különleges formájú le-
letre bukkantak. Bársony János a két 
nagyobb darabot először elajándé-
kozta. A ma a Herman Ottó Múze-
umban őrzött darabot Széll Farkas 
debreceni táblabíró kapta, míg a leg-
nagyobbat a kor 
híres polihiszto-
ra, Herman Ottó 
vehette át, mint-
egy ajándékként, 
1892 karácso-
nyán. 

A tudós azon-
nal felismerte a 
lelet jelentőségét 
és hamarosan al-
kalmat kerített 
a másik két da-
rab vizsgálatá-
ra is. Tisztában 
volt azzal, hogy 
a környék geo-
lógiai viszonyai-
nak felmérését is 
figyelembe véve 
a „szakócák” al-
kalmasak lehet-
nek arra, hogy 
bizonyítsák az addig sokak által ta-
gadott feltételezést: Magyarország 
területén is élt a jégkorban (őskőkor-
ban) ember. (A szakóca egy kőből 
(kvarcitból, vulkáni kőzetből, kova-

féléből) a három-
szöghöz közelítő 
formára, pattin-
tással kialakított 
többcélú marok-
kő eszköz (kézi 
balta).

 A megtalá-
lás körülménye-
inek, a leletek ti-
pológiájának és 
a környezet geo-
lógiájának alapos 
vizsgálata után 
1893-ban részle-
tes elemzést je-
lentetett meg az 
Archaeológiai 
Értesítőben. Itt 
egyértelműen a 
„szakócák” ős-
kőkori (paleoliti-
kus) eredete mel-
lett foglalt állást.

Herman Ottót a Bársony-háznál 
és a következő években Miskolc több 
más pontján (pl. az avasi reformá-
tus temetőben vagy a Petőfi u. 12. 
sz. alatt) előkerült leletek inspirálták 

arra, hogy a környék földtani viszo-
nyainak felülvizsgálatát szorgalmaz-
za jó barátjánál, az akkori földmű-
velésügyi miniszternél, Darányi 
Ignácnál. E munka részeként kapott 
megbízást Kadić Ottokár, a Magyar 
Állami Földtani Intézet geológusa a 
Bükk hegység barlangjainak átku-
tatására. A munkálatokat a Kecs-
ke-lyuk és a Büdös-pest nevű bar-
langokban kezdte, eredménytelenül. 
Ezután Herman Ottó javaslatára a 
Szeleta-barlangban folytatta ásatá-
sait, ahol is az 1906-tól 1913-ig tartó 
feltárásokkal immár megdönthetet-
len bizonyítékokat szerzett a kár-
pát-medencei jégkori emberek egy-
kori létezésére.

A Bársony-házi „szakócák” és 
a szeletai kb. 2000 kőeszközből és 
gyártási hulladékból, valamint szá-
mos ősállatcsontból álló leletegyüt-
tes előkerülése óta a mai Magyar-
ország területén több mint száz 
barlangi és szabad ég alatti lelőhely-
ről ismerjük az őskőkori ember ha-
gyatékát. A hagyomány szerint a ma-
gyarországi őskőkorkutatás kezdetét 
1891-től számítjuk.

Nem kezdődhet el a tavasz Mis-
kolcon a messze híres Ásvány-
fesztivál nélkül – az idén márci-
us 12-13. között várta látogatóit 
a 34. Miskolci Nemzetközi Ás-
ványfesztivál. Különleges ás-
ványbemutatók, ismeretterjesztő 
programok, földtudományi ját-
szóház, kiállítások, előadások és 
ásványkülönlegességek kísérték 
az érdeklődőket a természet rej-
tett értékeinek különleges világá-
ba az Egyetemvárosban.

A hétvégi fesztivált 11-én, pénteken szak-
mai nap előzte meg: a „Monográfiák Ma-
gyarország ásványairól” címmel zajló ülés 
Koch Sándor „Magyarország ásványai” 
című könyvének 50 évvel korábbi megjele-
nésére emlékezett. A Pannon-tenger Múze-
umban tartott előadások a magyar minera-
lógia történetében mérföldkővé lett könyv 
és szerzője, Koch Sándor előtt tisztelgett a 
Magyarország ásványairól szóló jelentősebb 
monográfiák ismertetésével. Itt mutat-
ták be a miskolci szerzők, Szakáll Sán-
dor, Fehér 
Béla és Tóth 
László: Ma-
gyarország 
ásványai 
című leg-
újabb köte-
tét is a Geo-
litera kiadó 
publikálásában.

Másnap, szombaton délelőtt 10 óra-
kor megnyíltak az Ásványfesztivál kapui a 
nagyközönség előtt: a szervezők számos ér-
dekességgel vártak mindenkit, aki érdeklő-

dik a természet, az ásványok, az ékkövek és 
kövületek sokunk számára titokzatos, isme-
retlen értékei iránt. 

A csiszolt és csiszolatlan ásványokat, fél-
drágaköveket, különböző különleges kőze-
teket bemutató kiállítók elsősorban a szemet 
gyönyörködtették, de vásárolni is lehetett. A 
sokszínű börze mellett kiállítások várták az 
érdeklődőket.

A hétvégét ismeretterjesztő programok is 
színesítették. A Magyarhoni Földtani Tár-
sulat „Legyél te is természettudós!” címmel 

izgalmas, új 
program-
mal várta az 
érdeklődő-
ket. Az in-
teraktív fog-
lalkoztató 
programon 
a vállalkozó 

kedvű kíváncsiak testközelből ismerhet-
ték meg a 2016-os év ásványát, a gránátot, 

és a 2016-os év ősmaradványát, a nummuli-
test. Kicsik és nagyok egyaránt bepillanthat-
tak a geológus mikroszkópjába és kipróbál-
hatták azt is, milyen nehézségei és örömei 
vannak a paleontológiai gyűjtőmunkának. 
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Miskolc  
értékei 10.

Miskolcra érkezett a napokban a Magyar 
Vidéki Múzeumok Szövetségének kezdemé-
nyezésére, 2015-ben indult vándorkiállítás, 
amely a jeruzsálemi Izrael Múzeum gyűjte-
ményéből válogat. 

A kiállítás megnyitó-
ján részt vett Ilan Mor, 
Izrael budapesti nagy-
követe is, aki rendsze-
resen tart történelem 
órákat a tanintézmé-
nyekben, hogy népe 
hagyományait minél 
szélesebb körben meg-
ismertesse. – Sajnos mi 
zsidó emberek a törté-
nelem folyamán számos alkalommal kényszerül-
tünk elhagyni a hazánkat. Szerte a világon élnek 
zsidó közösségek, akiket a héber nyelv és közös 
kultúrkincsünk, hagyományaink tartanak össze 
– hangoztatta a nagykövet. 

Kiss Gábor alpolgár-
mester kiemelte, meny-
nyire fontos, hogy meg-
ismerjük más népek 
kultúráját, gondolko-
dásmódját, ebből sok 
mindent megérthetünk, 
s megkönnyítheti más 
emberek elfogadását. 

A tárlat egyik kuriózuma, az 1947-ben 
Qumrában felfedezett Holt-tengeri tekercsek 
egyike, amelyek kicsinyített másolatát a táro-
ló cserépedénnyel állítottak ki a Herman Ottó 
Múzeum papszeri épületében.

Zsidó kéziratok, szertartási tárgyak kiállítása

Régi jelmezekkel, színla-
pokkal, újságcikkekkel idé-
zi meg a múlt század első 
felének legendás, miskolci 
primadonnáját az a kiállítás, 
amely kedden délután nyílt, 
a Színészmúzeum Thália- 
házban.

Az 1894–ben született Ko-
ronkay Rózsi igazi színészdi-
nasztia tagja volt. Dédnagyap-
ja, nagyanyja, szülei is mind 
ezt a hivatást választották. 
1914-ben lett az Országos Szí-

nészegyesület tagja. A miskol-
ci közönség számtalan operett 
primadonnaszerepben lát-
hatta – többek között Husz-
ka Jenő Lili bárónőjeként, 
Szirmai Albert Mágnás Mis-

kájában Rollaként, A bajadér 
című Kálmán Imre-operett 
Odettjeként. A tárlatot Die-
nes Ágnes jelmeztervező mű-
vész ajánlotta az érdeklődők 
figyelmébe.

Egy miskolci primadonna jelmezei 
és szerepei

BársoNy-háZi  
„sZAkócák”

Miskolc területe a 19. század második felében, a 20. század elejére megnőtt, 
1912-ben a belső, lakott terület 10,29 négyzetkilométer volt, ahol közel 60 000 
ember élt. A bővülő városhatárt, illetve a belváros utcahálózatának alakulá-
sát a városon áthaladó utak befolyásolták. A Diósgyőr felé vezető országút je-
lentősége csökkent, a Sajószentpéter felé vezető út városi szakasza áthelyezésre 
került, a Zsolcai kapu, illetve a kelet felé haladó közlekedés fontossága viszont 
megnőtt. A beépített területek növekedésével a városkapuk távolabbra kerül-
tek a centrumtól. A helyi tömegközlekedésben először omnibuszok alkalma-
zására tettek - nem túl hosszú életű - kísérletet, de a legnagyobb lépést az 1897. 
július 11-én elindult villamos jelentette: Csáthy Szabó István vállalkozó a Ti-
szai pályaudvar és a Szent Anna-templom között járatott 13 kocsit. 1906-ban a 
villamosvonalat nyugati irányban meghosszabbították Diósgyőr, illetve Diós-
győr-Vasgyár felé. 1910-ben a Forgó-hídtól („Villanyrendőr”) indult villamos-
járat Hejőcsabára.                                                                     fotó: Mocsári LásZLó

BEMutAtók, küLöNLEgEsségEk  
A 34. MiskoLci ásváNyfEsZtiváLoN



Az Újpest 1-0-ra legyőzte a Diósgyőrt 
múlt szombaton a labdarúgó OTP Bank 
Liga 25. fordulójában.

Sok szabálytalanság jellemezte a mérkőzést, 
ennek ellenére számos gólhely-
zetet dolgoztak ki a csapatok, 
változatos volt a játék. Balajcza 
Szabolcsnak és Ivan Radosnak 
több bravúrt be kellett mutat-
nia a kapuban. A második fé-
lidőben is sok gólszerzési le-
hetőség adótott, újpesti részről 
Angelov, majd a meccs egyik 
legnagyobb ziccerét kihagyó 
Andric, diósgyőri oldalon pe-
dig többek között Egerszegi le-
hetett volna eredményes. A 93. 
percben, amikor már szinte 

mindenki elkönyvelte a gól nélküli döntetlent, 
Nemanja Andric egy jobb oldali beadást köve-
tően nyolc méterről a hálóba lőtt, ezzel lezárult 
az újpestiek négy meccsből álló nyeretlenségi 
sorozata. (Újpest FC-Diósgyőri VTK 1-0 (0-0))

Az Aluinvent DVTK Miskolc hazai 
pályán 58-57-re legyőzte a francia 
Landes együttesét múlt szombaton 
a női kosárlabda Európa Kupa má-
sodik negyeddöntőjének visszavá-
góján. Mivel azonban nem tudta 
ledolgozni az első mérkőzésen ösz-
szeszedett 24 pontos hátrányát, et-
től a sorozattól búcsúznia kellett.

A lányok korábban, az első mérkőzésen tíz 
győzelem után szenvedték el első vereségüket 
az Európa Kupában, véget vetve az EK 2003 
óta íródó történetében a leghosszabb magyar 
sikersorozatnak. A hátrányt a múlt pénteken 
fennállása harmadik Magyar Kupa trófeáját 
elhódító DVTK már nem tudta ledolgozni. 

Maikel Lopez vezetőedző értékelésében el-
mondta: 12 mérkőzésük volt az EK-ban, ebből 
csak egyet veszítettek el, de az a kiesést jelen-
tette. – Tény, hogy nagyon fárasztó időszakon 
vagyunk túl, de most is végig küzdöttek a lá-
nyok, büszkék lehetünk rájuk – tette hozzá a 
spanyol tréner.

A DVTK labdarúgói egy közös-
ségi portálról értesültek, hogy 
egy súlyos égési sérüléseket szen-
vedett kislány szülei segítséget 
kérnek.

A 4 éves nyírlugosi kislányt feb-
ruárban érte baleset, testének mint-
egy ötven százaléka megégett egy 
konyhai balesetben. Életveszélyes 
állapotban került a miskolci Gyer-
mekegészségügyi Központba. Az 
orvosoknak köszönhetően Csenge 
most már sokkal jobban van, de még 
sokáig kórházban kell maradnia. 

Édesanyja folyamatosan vele van, 
édesapja pedig két éves öccsére vi-
gyáz otthon. A szülőket lelkileg és 
anyagilag is megviselte a baleset. Az 
egyik közösségi por-
tálon kértek segítsé-
get. Ezt látta meg a 
DVTK egyik focistá-
ja Koman Vladimir, 
aki a Ferencváros – 
DVTK mérkőzés után 
azt javasolta társai-
nak, hogy a meccsért 
kapott prémium egy 
részét adják oda a csa-
ládnak. Ezt a klub is 

támogatta. - Nagyon nehéz helyzet-
be kerültünk, de most, hogy kaptunk 
támogatást a focistáktól meg tudtuk 
oldani a problémákat. Nagyon örü-
lünk neki és hálásak vagyunk a se-
gítségért – nyilatkozta Balogh Kitti, 
Csenge édesanyja.

Makkai Orsolya, a DVTK szóvi-
vője elmondta, a DVTK több kíván 
lenni, mint egy sport klub, egy iga-
zi nagy családot akarnak alkotni a 
szurkolókkal.  - Nem csak kimagasló 
sporteredményekkel szeretnénk kö-
zel kerülni a szurkolókhoz, szimpa-
tizánsokhoz, hanem kicsit az életük 
részévé válni az élet más területein – 
például az olyan jótékony célú kez-
deményezésekkel, mint amilyen ez is 
– hangsúlyozta.

A DVTK Jegesmedvék csapata 
megvédte címét a jégkorong MOL 
Ligában, miután a döntő negyedik 
mérkőzésén 5-2-re legyőzte a MAC 
Budapestet a Tüskecsarnokban.

A DVTK nagy iramban kezdett és 
egy óriási védelmi hibából Somogyi 
higgadtan emelt a kapuba. Változatla-
nul nyomás alatt volt 
az újonc MAC és a 
12. percben 18 má-
sodperc alatt újabb 
két gólt kapott. 
Előbb Pavuk kipat-
tanóból talált be, 
majd Booras nem 
hibázott. Az ameri-
kai légiósnak ez már 
az ötödik találata és 
kilencedik pontja 
volt a fináléban.

A második játék-
részt is vendéggól 
vezette be, Hajós 
járt túl Bálizs eszén. Gyorsan szépí-
tett a MAC, Silló idénybeli első fel-
nőtt gólját ütötte. Ám nem volt visz-
szaút: Somogyi hatalmas lövése is 
beakadt, s ugyan Saarenpää szóló 
után szépített, a címvédő így is ural-
ta a meccset fáradó riválisával szem-
ben.

A záróharmadban Clarke és Terbócs 
ökölcsatája hozott izgalmakat, s a vé-
gén még a MAC kapusának is volt né-
hány bravúrja, ám újabb gól már nem 
esett. A Macik ezzel összesítésben 4-0-
ra nyerték meg a párharcot és másod-
szor diadalmaskodtak a MOL Ligában. 
(MOL Liga, döntő, 4. mérkőzés: MAC 

Budapest-DVTK Je-
gesmedvék 2-5 (0-
3, 2-2, 0-0)) – El-
képesztő idény ez 
az edzőváltással és 
mindennel, amin 
keresztülmentünk. 
A srácok nagyon 
keményen dolgoz-
tak, minden dicsére-
tet megérdemelnek. 
Nem lehet elvárni, 
hogy az elődöntőben 
és a döntőben is söp-
réssel nyerjünk, de 

szenzációsak voltunk, főleg, amikor a 
döntő második mérkőzésén mínusz há-
romról visszajöttünk. Az összes soro-
zatra úgy készülünk, hogy meg akarjuk 
nyerni, úgyhogy most kicsit pihenünk, 
aztán felkészülünk a Magyar Kupára, 
mert szeretnénk begyűjteni – értékelt 
Jason Morgan vezetőedző.
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Múlt vasárnap újabb 
hokis nyílt napra vár-
ták az érdeklődőket 
– elsősorban persze 
a fiatalabb korosz-
tályt a Miskolc Városi 
Szabad időközpont  
jégpályáján.

Az érdeklődőket 
szakképzett edzők ve-
zették be a korcsolyázás és a jéghoki rejtel-
meibe, az sem volt probléma, ha valakinek 
nem volt korcsolyája. Erre az alkalomra a 
szervezők bárkinek biztosították a korcso-
lyát, sőt, ha kérte, akár a hokiütőt is. Első-
sorban olyan 5 és 12 év közötti fiúk és lányok 

jelentkezését várták, akik még nem próbál-
ták ki magukat a jégkorong sportágban, de 
érdeklődnek iránta és szívesen kipróbálnák 
magukat a jégen – akár hosszabb távon is. A 
korábbi alkalmakhoz hasonlóan, érdeklő-
dőkben ezúttal sem volt hiány. 

Megvédte bajnoki címét  
a DVTK Jegesmedvék csapata!

Hat ország utánpótlás versenyzői kö-
zött állt helyt március második hétvé-
géjén, Dortmundban a Miskolc Városi 
Sportiskola (MVSI) atlétikai szakosz-
tályának fiatal tehetsége, Farkas Orso-
lya, aki két érmet is haza hozott.

A Hallensportfest Kreis Dortmund nevet 
viselő kétnapos, németországi fedett-pályás 
nemzetközi versenyen a Nomád Terepfutó 
Suliban „nevelkedett”, majd pályafutását az 
MVSI-ben folytató, 11 éves Farkas Orsolya 
a gyermek korcsoportban volt érdekelt. Az 

első napon egyéni csúccsal ezüstérmes lett 
az U12-es korcsoport 800 méteres számá-
ban, majd másnap saját korosztályának, az 
U11-nek a 800 méteres futamában bronzér-
met érdemelt ki. A szervezők által különdíj-
jal is jutalmazott Orsi jelentősen hozzájárult 
a magyar csapat összetett első helyéhez.

FarKaS OrSOlya  
DuplázOTT  
DOrTMunDban

a hOSSzabbíTáSban
győzött az Újpest

„gyógyulj meg 
KicSi lány!” 

hOKiS nyílT napOT TarTOTTaK

az európa Kupában  
nem siKerült  
a bravÚr
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Tojásfa, nyuszisimogatás, 
zsákba macska, vadhúské-
szítmény várja az érdeklő-
dőket a márciusi Miskolci 
Termelői Napon. „Zsákban 
hoz majd meleget” - tema-
tikával a tavaszi frissesség 
és üde meleg mellett hely-
ben vagy a környéken ké-
szült finomságokat, kézmű-
ves termékeket, táncházat 
és népzenét, bábelőadást, 
változatos programot, kós-
tolókat hoz a Miskolci Ter-
melői Nap az Erzsébet tér-

re március 16-án, vasárnap 
délelőtt 9 órától délután 1 
óráig. Ezúttal Arnót község 
mutatkozik be tojásfa-állí-
tással, helyben nevelt virá-
gokkal, nyuszisimogatóval, 
népi viselettel és a telepü-
lés egyik fiatal tehetségé-
vel. Mindezek mellett ter-
mészetesen ott lesznek a 
megszokott mézes, füstölt 
húsos, sajtos, szörpös, házi 
csokis, házi lekváros, zöld 
füves, ékszeres, textiles, ko-
sárfonó árusok is.

Március 20. vasárnap 
Tosca Opera három rész-
ben 15:00 | NAGYSZÍN-
HÁZ Déryné (Alap, Arany, 
Ezüst) bérlet Jegyvásárlás

Március 22. kedd Vá-
nya bácsi színmű két 
részben - fordította Makai 
Imre 19:00 | JÁTÉKSZÍN 
Jegyvásárlás

Március 23. szerda Tos-
ca Opera három részben 
17:00 | NAGYSZÍNHÁZ 
Latabár ifj. bérlet Jegyvá-
sárlás

Március 24. csütörtök 
ZűrZaVaros éjsZaka 
vígjáték 19:00 | KAMARA

LiLiom küLVárosi 
Legenda 19:00 | NAGY-
SZÍNHÁZ Madách (Alap, 
Arany, Ezüst) bérlet Jegyvá-
sárlás

Március 25. péntek LiLi-
om küLVárosi Legen-
da 19:00 | NAGYSZÍNHÁZ 
Vörösmarty (Alap, Arany, 
Ezüst) bérlet Jegyvásárlás

Március 26. szombat LiLi-
om küLVárosi Legen-
da 19:00 | NAGYSZÍN-
HÁZ Egressy (Alap, Arany, 
Ezüst) bérlet Jegyvásárlás

ZűrZaVaros éjsZa-
ka vígjáték 19:00 | KA-
MARA Latinovits (Arany, 
Ezüst) bérlet Jegyvásárlás
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prograMajánló
program/közélet

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
Március 21. hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc 

Ma, hírműsor 18.23 ProgramPont 18.30 Miskolci Napló, közéleti magazin 19.00 Mis-
kolc Ma, hírműsor 19.23 ProgramPont 19.30 Nő az egészség 20.00 Miskolc Ma, hír-
műsor 20.23 ProgramPont 20.30-06.00 Képújság

Március 22. kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Mis-
kolc Ma, hírműsor 18.23 ProgramPont 18.30 Sportpercek 19.00 Miskolc Ma, hírmű-
sor 19.23 ProgramPont 19.30 Mérkőzés 21.19 Miskolc Ma, hírműsor 21.42 Program-
Pont 21.46–06.00 Képújság

Március 23. szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 10.00 Képújság 18.00 Mis-
kolc Ma, hírműsor 18.23 ProgramPont 18.30 Helyzetkép 19.00 Miskolc Ma, hírműsor 
19.23 ProgramPont 19.30 Tudomány a hétköznapokban 20.00 Miskolc Ma, hírműsor 
20.23 ProgramPont 20.30-06.00 Képújság

Március 24. csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 
Miskolc Ma, hírműsor 18.23 ProgramPont 18.30 Promenád, a Miskolc Televízió kul-
turális magazinja 19.00 Miskolc Ma, hírműsor 19.23 ProgramPont 19.30 Üzleti ne-
gyed 20.00 Miskolc Ma, hírműsor 20.23 ProgramPont 20.30-06.00 Képújság

Március 25. péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Mis-
kolc Ma, hírműsor 18.23 ProgramPont 18.30 Egészségpercek 19.00 Miskolc Ma, hír-
műsor 19.23 ProgramPont 19.30 Ez Miskolc ism. 20.00 Miskolc Ma, hírműsor 20.23 
ProgramPont 20.30–06.00 Képújság

Március 26. szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 18.00 
Hírpont 18.08 No Comment 18.30 Promenád ism. 19.00 Hírpont 19.08 No Comment 
19.30 Sportpercek ism. 20.00 Hírpont 20.08 No Comment 20.30–07.00 Képújság

Március 27. vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 18.00 
Krónika, heti hírösszefoglaló 18.30 Hívőszó ism. 19.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 
19.30 Nő az egészség ism. 20.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 20.30-07.00 Képújság

Művészetek Háza
Március 19. 17 óra. A REMÉNYI EDE KA-

MARAZENEKAR JUBILEUMI HANG-
VERSENYE. A Reményi Ede Ka-
marazenekar 2016-ban ünnepli 
megalakulásának 35. évfordulóját.

Március 21. 19 óra. Filharmónia szezon-
bérlet 6.  Nemzeti Filharmonikus Ze-
nekar. Vezényel: Kocsis Zoltán. Szólis-
ta: Ingrid Fliter – zongora. 

Március 22. 19 óra. Hangforrás bérlet – Kiá-
radó szeretet. Haydn: Krisztus utolsó hét 
szava a keresztfán. Miskolci Szimfonikus 
Zenekar. Ének: Szutrély Katalin, Balogh 
Eszter, Korbász Viktor, Borka Ákos. Km.: 
Purcell Kórus. Vezényel: Vashegyi György. 

Március 25. 18 óra. Dumaszínház. Dombó-
vári István, Kovács András Péter, Janklo-
vics Péter. Közreműködik: Illés Ferenc. 

Diósgyőri vár
Március 19. 18.45 órától. Legendás kard-

forgatók éjszakája. Rettegett har-
cosok, legendás fegyverek és heves 
párviadalok várják a látogatókat a vár 
újabb titokzatos éjszakáján. 

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!

Március 24. 16.30 óra. Az arany Prága és 
Kutna Hora. Rózsa György vetítéssel 
egybekötött előadása. 

Diósgyőri Kézműves Alkotóház
Március 20. 15 óra. Húsvéti hímesek, tex-

tilek… A kiállítást megnyitja: Zsu-
ponyóné Ujváry Mária, muzeológus. 
Közreműködik: Juhász Judit versmon-
dó lány. A megnyitó után: „Van ma-
goknak virágvasárnapjok?” Virágva-
sárnapi népszokásaink jelentősége 
- Dukai Ditta néprajzos előadása, böjti 
ételek kóstolása.  

Feledy-ház
Március 23. 17 óra. Vendégségben a 

Múzsák kertjében. Téma: Húsvét a 
képzőművészetben, bibliai történe-
tek festményeken át. A Herman Ottó 
Múzeum – Miskolci Galéria és a Múz-
sák Kertje Alapítvány rendezvényének 
előadója: Máger Ágnes festőművész.

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

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

Március 22. 16.30 óra. Beszélgessünk... sze-
minárium filozófusokkal, Gondolkodjunk 
versek segítségével! (Johann Wolfgang 
Goethe) A beszélgetést vezeti: Makai Pé-
ter, a Miskolci Egyetem oktatója.

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-Magyar-
ország Flórája Faunája Alapítvány.

Fodor Zoltán önkormányzati képviselő, 2016. 
március 21-én (hétfőn), 17 órától lakossági foga-
dóórát tart a Széchenyi Általános Iskolában (Ha-
jós u. 5.).

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA

Vassné Papp Nóra közrendvédelmi referens 2016. márci-
us 21-én 8 – 10 óráig fogadóórát tart a Bűnmegelőzési Cent-
rumban (Miskolc Széchenyi utca 12/b).

REFEREnSI FOGADÓÓRA
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S Z Í n h á Z I  M Ű S O R
Március 20. – március 26. a hétvégén, szombaton és 

vasárnap fejeződik be két 
miskolci templomban a 
nagyböjti lelkigyakorlat. 

A mindszenti templom-
ban a 18.30 órai szentmi-
sék keretében Szűcs Zoltán 
tarcali plébános, a Szent 
Anna templomban a 18 órai 
szentmiséken P. András At-
tila jezsuita mond lelkigya-
korlatos beszédeket.

Szombaton, 19-én újra 
lesz szentmise a Diósgyőri 
vár Szent Hedvig kápolná-
jában, 14 órai kezdettel, me-
lyet Sedon László kanonok, 
hejőcsabai plébános mutat 
be.

Vasárnap, 20-a, virágva-
sárnap. A mindszenti Mil-
lenniumi teremben 16 órá-
tól passiójátékot mutatnak 
be a hittanos gyermekek. 

A nagyhét programjai 
közül: szerdán 15 órától 
Lillafüreden végeznek ke-
resztutat a minorita atyák 
vezetésével. Nagypéntek 
szigorú böjti nap. A szent 
három nap liturgiái a na-
gyobb templomokban a 
következő időpontokban 
kezdődnek: Mindszent: 
csütörtök és péntek 18.30, 
szombat 20 óra. Minorita: 
cs. és p. 18, sz.: 20 óra. Diós-
győr: cs. 17.30, p: 16.30. sz.: 
19 óra. Szent Anna: mind-
három nap 18 óra. Selyem-

rét: mindhárom nap 17 óra.  
A katolikus templomokban 
az irgalmasság kilencede 
nagypénteken kezdődik, 
mindenhol a meghirdetett 
időpontokban.

a miskolci görög-kato-
likus egyházmegye szer-
tartásainak rendje, a nagy-
boldogasszonyról nevezett 
püspöki székesegyházban: 

Március 19. Lázárszom-
bat: este virrasztás barka-
szenteléssel. 

Március 20. Virágvasár-
nap: miroválás, barkaosztás. 

Március 21–23. 17.00 
- Előszenteltek liturgiája 
evangéliummal. Lelkigya-
korlat, vezeti Juhász Géza 
püspöki helynök. 

Március 24. 10.00 - Nagy 
Szent Bazil liturgiája vecser-
nyével – antimenzion- és 
mürószentelés, vezeti Orosz 
Atanáz megyéspüspök. 

Március 25. Nagypéntek és 
Örömhírvétel ünnepe 17.00 - 
Sírbatételi nagyvecsernye és 
Szent Liturgia, vezeti Orosz 
Atanáz megyéspüspök. 

Március 26. 16.00 – Nagy 
Szent Bazil liturgiája ve-
csernyével, vezeti Orosz 
Atanáz megyéspüspök.

Húsvét éjjelén 
23.30 – Éjféli zsolozsma
24.00 – Feltámadási szer-

tartás körmenettel, vezeti 
Orosz Atanáz megyéspüs-
pök.

EgyháZi hírEk, EsEMényEk

hElybEn hElyit húsvéti 
hangulatban!

március végén új bemutató-
ra készül a miskolci színház. 
ion Luca caragiale vígjáté-
kát, a Zűrzavaros éjszakát 
állítja színpadra a kamara-
színházban rusznyák gá-
bor rendező. caragiale-t a 
román irodalom legnagyobb 
drámaírójaként szokták em-
legetni, művét székely csa-
ba, a mai magyar irodalom 
ünnepelt, kiváló humorú 
drámaírója fordította és dol-
gozta át.

– A ro-
mán nyelv 
da l lamos-
ságából fa-
kadó nyel-
vi játékok 
megváltoz-
tatják, ki-
fordítják a 
szavak je-
lentését, ez 
a fő humor-
forrása Ca-
ragiale írá-
sainak. És 
persze a vígjátéki helyzetek 
mögött mindig ott van a társa-
dalmi szatíra is, ismerni kell az 
ottani közeget, helyzetet. Nem 
könnyű feladat tehát átültet-
ni ezt magyar nyelvre. Mi Szé-
kely Csaba szövegét használjuk, 
akit Marosvásárhelyen kértek 
fel egy főiskolai vizsga kapcsán 
a darab lefordítására. Egy saját 

nyelvet talált ki, ami nagyon jól 
működteti a nyelvi játékokat – 
mondta el a rendező.

A darabválasztás kapcsán 
Rusznyák Gábor elárulta, jó 
vígjátékot találni nehéz, hi-
szen ebben a műfajban köny-
nyű elcsúszni a jó ízlés, a 
minőség mentén. – Nagyon 
szívesen vállaltam, hogy meg-
rendezem ezt a darabot, hi-
szen rendkívül színészköz-
pontú. Nehéz a szöveg, erősen 

kitekert nyelvezete van, így 
a nézők számára is egyfajta 
szellemi játék lesz majd meg-

fejteni ezeket a 
mondatokat – me-
sélte. 

Dumitrache, a kereskedő 
és polgárőrkapitány szerepé-

ben Gáspár Tibort láthatjuk, 
aki szerint bár a történet maga 
egy mondatban összefoglalha-
tó, mégis, ami körülötte van, az 
maga az élet. Dumitrache fiatal 
feleségét, Vetát Ullmann Mó-

nika alakítja, aki először 
dolgozik együtt a ren-
dezővel és a színészek 
többségével. – Nagyon él-
vezem a próbákat, rend-
kívül szórakoztató a da-
rab és remek hangulatban 
zajlik a munka– mesélte 
nevetve a színésznő.

Lajos András játssza 
Rica Venturiót, a képvi-
selői álmokat dédelgető 
újságírót. – Azt gondo-
lom, hogy a komédiában 
a lehető legkomolyabban 
kell vennünk magunkat 
és mindent, amit éppen 
csinálunk. Igazából sze-
relmesnek, dühösnek, 
szomorúnak kell lennünk 
ahhoz, hogy a nézők is el-

higgyék azt, ami a színpadon 
történik – nyilatkozta.

sZatirikus huMor, sZínEs sZóvirágok

ZŰRZAVAROS ÉjSZAKA 



Vigyázzunk az internetes 
ismerkedéssel!

A rendőrök két napon belül 
elfogták azt a nőt és élettár-
sát, akik ismerkedés indokával 
csaltak Mezőcsátra egy férfit, ott azonban kirabolták. A megyei ren-
dőr-főkapitányság rablás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja 
miatt folytat büntetőeljárást K. László 22 éves és P. Enikő 18 éves árok-
tői lakosokkal szemben. A sértett egy internetes oldalon lévő hirde-
tés alapján ismerkedett meg márciusban P. Enikővel. Néhány hívás, 
illetve szöveges üzenetváltás után személyes találkozót beszéltek meg 
Mezőcsát üdülőövezeti részében március 6-án az esti órákra. A talál-
kozó létre is jött, azonban néhány 
másodperc után a nő közelben el-
rejtőző társa egy késsel fenyegette 
meg a sértettet és így kényszerí-
tette a nála lévő pénzének, illetve 
ékszereinek az átadására. A ren-
dőrök a feljelentést követően két 
napon belül azonosították és el-
fogták a két feltételezett elkövetőt.

Eltűnt egy 22 éves lány
A Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság a lakosság segítségét kéri egy 

22 éves sátoraljaújhelyi lány, Molnár Mária Brigitta eltűnése ügyében. 
A képen látható, keresett személy 2016. február 7-én elszökött a test-
vérétől, azóta ismeretlen helyen tartózkodik. A lány önálló ügyvitelre 
alkalmatlan, értelmi képességei korlátozottak. Magassága körülbelül 
160 centiméter, súlya 58 kilogramm, normál testalkatú, arcformája 
hosszúkás, haja színe szőkésbarna és derékig érő. Utolsó ismert ruhá-

zata: tigrismintás nadrág, barna 
színű kabát, fekete színű csizma. 
Különös ismertetőjegye: a nya-
ka baloldalon plasztikázott, régi 
forrázásból keletkezett seb hegei 
még jól láthatóak. A Sátoraljaúj-
helyi Rendőrkapitányság (3980 
Sátoraljaújhely, Kazinczy utca 37-
39.) kéri, hogy aki bármilyen in-

formációval rendelkezik az 
eltűnt személlyel kapcsolat-
ban, hivatali munkaidőben 
hívja a 47/523-007-es tele-
fonszámot. 

Idős férfit fosztott ki
Kifosztás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt foly-

tat büntetőeljárást a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság O. Anna 37 
éves helyi lakossal szemben. A nyomozás adatai szerint a gyanúsított 
Mezőkövesden, a Liliom utcában március 8-án kora este a vásárlás-
ból hazafelé tartó, koránál és betegségéből adódóan védekezésre kép-
telen 87 éves sértett zsebéből elvett közel tízezer forintot, majd elment 
a helyszínről. A sértett bejelentését követően a nyomozók két órán be-
lül azonosították, elfogták, majd a rendőrkapitányságra előállították 
a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható nőt. 

Tetten érték a drogdílereket
Kábítószer kereskedelem, illetve kábítószer birtoklása bűntett el-

követésének megalapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást a B.-
A.-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság B. Tamás 43 éves erdőbényei, N. 
Zoltánné 39 éves budapesti, illetve Sz. Zsolt 34 éves és B. Anita 31 éves 
budapesti lakosokkal szemben. A nyomozás adatai szerint március 
10-én B. Tamás és N. Zoltánné egy mezőkövesdi benzinkútnál érté-
kesítette a saját maga által előállított marihuánát Sz. Zsolték részére. 
Közben azonban a megyei rendőr-főkapitányság és a repülőtéri ren-
dőr igazgatóság felderítő osztályainak munkatársai tetten érték őket. 
A nyomozók házku-
tatást tartottak egy – 
B. Tamás és N. Zol-
tánné használatában 
lévő – erdőbényei 
ingatlanban, ahol az 
elkövetők kereske-
delmi mennyiség-
ben termesztették 
a marihuána alap-
anyagául szolgáló 
növényeket.

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) Minden alkalmat megragad, 
hogy kicsit közelebb kerüljön valakihez és ezt jól is teszi. Ez a 
hét különösen kedvez a kapcsolatai fejlesztésének. Ha most 

időben lép, minden a tervei szerint alakul majd.

Bika (április 21 – május 20) Nem akar arra figyelni, ami 
megzavarhatja a belső békéjét. Jól is teszi, tanulja meg élvezni 
a kiérdemelt boldogságot. Ugyanakkor válaszút elé is érkezik, 

és lehet, hogy valamit fel kell majd áldoznia. Tegye bátran.

Ikrek (május 21 – június 21) Ezen a héten különösen sok 
időt fordít arra, hogy megértse a saját gondolatait és vágyait. 
Gondolja végig, hogy mi a valódi motiváció a cselekedetei mé-

lyén. Érdemes egy kicsit erőltetni valamit, amit fontosnak tart. 

Rák (június 22 – július 22) Nagy lendülettel fog bele vala-
mibe, de a gyors eredmények Önt is megijesztik egy kicsit. Ha 
kell, hagyjon időt arra, hogy megszokja az új helyzetet. Min-

dennek megvan az ára, de van olyan, amire jó pénzért is nemet mond.

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Készen áll arra, hogy 
megújítsa magát, vagy a környezete egy olyan részét, ami ed-
dig fontos része volt az identitásának. Ne féljen megmutatni, 

ki is valójában. Új célokat tűz ki maga elé és lesz, aki segít megvalósítani. 

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Egyelőre kicsit fél szem-
benézni a saját vágyaival, de ha megismeri és elfogadja őket, rálép-
het a boldogság útjára. Új vállalkozásba fog és lesznek majd, akik 

nem bíznak a sikerben. Önnek azonban kristálytiszták az elképzelései.

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Tisztán és világosan fo-
galmazza meg az elvárásait, és reméli, hogy teljesítik is azokat. Ha 
nem, akkor készen áll arra, hogy továbblépjen. Újabb feladatokat 

vállal el, szerencsére lesz, aki segítő kezet nyújt a megvalósításban. 

Skorpió (október 24 – november 22) Nem akar hazudni sen-
kinek, de még nem érzi magadat készen arra, hogy elmondja 
az igazságot. Próbáljon időt nyerni magának, míg eldönti, mit 

érez. Kicsit át kell értékelnie a feladatait, mert rendeznie a prioritásokat. 

Nyilas (november 23 – december 21) Amúgy is sok most a dol-
ga és mások sem könnyítik meg a helyzetét. Próbáljon nyugodt 
maradni, és a megoldásokat keresni. Figyelmes lesz valakivel egy 

nehéz helyzetben és ezt ő is értékeli. Hamarosan viszonozza majd a kedvességet.

Bak (december 22 – január 20) Válaszokat keres, de való-
jában már eddig is Ön előtt voltak a megoldások, csak nem 
akarta észrevenni őket. Ne féljen szembenézni velük, ha mer 

lépni, még éppen időben cselekszik, hogy elrendezzen valamit. 

Vízöntő (január 21 – február 19) A megfelelő alkalomra 
vár, hogy őszintén beszélhessen az érzéseiről. Merje kimondani 
őket, mert gyorsan kiderül, hogy megfelelő környezetbe talál-

nak. Higgyen magában, ezen a héten sikerrel járhat majd.

Halak (február 20 – március 20) Nagyon fontos az Ön számá-
ra, hogy megtartson egy ígéretet, és ezért mindent meg is tesz. 
Ne feledje azonban, hogy a saját korlátait is tiszteletben kell tar-

tania. Ezen a héten szinte minden a kezére játszik, jól alakulnak a dolgai. 
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Idén is az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emblematikus szereplői, a világszerte híressé vált magyar huszárok ve-
zetésével járták végig városunkban a történelmi emlékhelyeket miskolciak március 15-én, az ünnepi megemlékezésen. A ha-
gyományos menet Petőfi Sándor szobrától indult, majd a tisztelet és a kegyelet koszorúit, virágait helyezték el Batthyány Lajos 
emléktáblájánál, Deák Ferenc szobránál, Lévay József emlékművénél, Szemere Bertalan szobránál, illetve annál a Városház 
téri épületnél, ahol valamikor Petőfi Sándor szállása volt. Széchenyi István szobrát is megkoszorúzták az ünneplők, majd Kos-
suth Lajos szobránál emlékeztek a 168 évvel ezelőtti, március 15-i eseményekre.                                                             Fotó: F. kaderják Csilla

Forró NyoMoN

Miskolci városrészek
2

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.

Előző rejtvényünk helyes megfejtései: 1. Ferenc István; 2. Kabdebó Lóránt; 3. Kama-
rás Máté; 4. Müller Péter Sziámi. Nyertesek: Galba Marianna (Miskolc), Kocsárdi 
János (Miskolc). Nyerteseinknek gratulálunk, nyereményüket postán küldjük el.
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2016

Március 15-én, a Petőfi Sándor szobránál tartott városi megemléke-
zésen, Tolcsvay Béla Kossuth-díjas gitáros, énekes, zeneszerző énekel-
te el az öccse, Tolcsvay László által megzenésített Nemzeti Dalt, dél-
után pedig „Az én szerelmem Magyarország” címmel adott koncertet.

„A magyarok istenére...

...Esküszünk” A hét fotója
F. kAdErják CsIllA  

FElvéTElE

TIszTElET A báTrAkNAk


