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A miskolci Bosch gyár kilencmilliárdos fejlesztésének bejelenté-
se múlt év szeptemberében a Külügyminisztériumban

Soós Attila: „Új fejlődési pályára állt a város!”
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Miskolc és térsége 
az ipari és kereske-
delmi beruházások 
kiemelt helyszínévé 
vált. A megyei 
jogú városok között  
a második legtöbb 
forráshoz, több mint 
35 milliárd forint-
hoz jut 2020-ig 
– hangzott el hét-
főn Miskolcon, az 
Észak-Magyarorszá-
gi Gazdasági Fóru-
mon. 3.
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áldott HÚSvéti ÜnnepeKet!
Miskolc a beruházások kiemelt helyszínévé vált
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Áldott húsvéti 
ünnepeket
kívánok!

Miskolc önkormányzata március 
30-án, szerdán 16 órától fórumot 
szervez az avasi pincetulajdonosok 
és civil szervezetek számára.

A téma a történelmi Avas revitali-
zációs programja lesz. Pfliegler Péter 
alpolgármester és az önkormányzat 
szakemberei tájékoztatják a fórumon 
résztvevőket a jövőbeli elképzelések-
ről, tervekről és várják az érdeklődők 
témához kapcsolódó javaslatait, ész-
revételeit, kérdéseit. A helyszín a pol-
gármesteri hivatal közgyűlési terme 
lesz, a Hunyadi utca 2. szám alatt.

FóruM a Megújuló 
törtéNelMi aVasról

Március 27-én és 28-án vasár-
napi, illetve – azon járatok esetén, 
melyeknél nincs külön vasárnapi 
menetrend – a munkaszüneti napi 
menetrend szerint közlekednek az 
MVK járatai, kivéve a ME járatot, 
amely március 27-én nem közleke-

dik, illetve a Búza térről 05.11-kor 
és a Takata gyártól 06.15-kor induló 
43-as járatot, amely húsvétkor nem 
közlekedik. 

Március 27-én, vasárnap hajnali 
2-kor állítjuk előre 3-ra az órákat, 
ezzel elkezdődik a nyári időszámí-

tás. A villamosok egész éjjel 30 per-
cenként közlekednek. A buszjáratok 
közül téli időszámítás szerint köz-
lekedik a Repülőtérről 01.07-kor, a 
Farkas Antal utcától 01.27-kor, il-
letve a Hejő-parkból 01.30-kor in-
duló 14-es járat. Nyári időszámítás 

szerint közlekedik a Tiszai pá-
lyaudvarról 02.30-kor, illetve az 
Avas kilátótól 02.55-kor induló 
31-es járat, a Szondi György ut-
cáról 02.52-kor induló 1YÉ járat, 
illetve a Repülőtérről 02.07-kor 
induló 35R járat.

Az ENSZ március 22-
ét a víz világnapjává 
nyilvánította. 1992-től 
ünneplik világszerte, 
a Föld vízkészletének 
megóvása érdekében. 

A világnap és az ehhez 
kapcsolódó programok 
célja, hogy tudatosítsa az 
emberekben: a víz min-
den élet alapja és egész-
ségünk feltétele. – A MI-
VÍZ Kft. több mint száz 
éve szolgáltatja az ivóvi-
zet Miskolc lakosságának 
– mondta el Nagy Mik-
lós, a MIVÍZ Kft. igazga-
tója. – A Miskolc környéki források vizét a bükki 
karszt biztosítja, amely kiváló minőségű vizet ad 
városunknak. Az utóbbi években a városvezetés a 
magyar kormány és az Európai Unió támogatásá-
val csaknem tízmilliárd forint értékben fejlesztette 
Miskolc ivóvízbiztonságát és a szennyvízkezelést – 
emelte ki az igazgató. 

A víz világnapja alkal-
mából a MIVÍZ Kft. a 
város több pontján szer-
vezett programot. Meg-
koszorúzták Pazár István 
sírhelyét, nyílt napot tar-
tottak középiskolásoknak 
a szennyvíztisztító tele-
pen, bemutatták a mis-
kolctapolcai víztisztítót. 

A víz világnapját már 
évek óta megünneplik 
a Szirmai Református 
Óvodában. Most a MI-
VÍZ szakemberei is jelen 
voltak. Lajtos kocsival 
érkeztek, amelyből friss 
és tiszta vizet osztot-

tak a kicsiknek. – Fontos, hogy ezt a nevelést 
már a gyerekeknél elkezdjük – mondta Szabó 
Györgyné, az óvoda vezetője. – Nem csak a víz 
világnapján, egész évben arra tanítjuk a gyere-
keket, hogy becsüljék meg a vizet, ne pazarol-
ják. Tapasztalataink szerint meg is fogadják ezt 
– tette hozzá. 

A régi és az új buszok károsanyag-kibocsá-
tását vizsgálják a Közlekedéstudományi 
Intézet munkatársai Miskolcon. A vizsgá-
lat egyedülállónak számít az országban, 
városunk az első, ahol ilyen méréseket 
végeznek.

A szakembe-
rek a régi, dí-
zeles járművek 
károsanyag-ki-
bocsátását ha-
sonlítják ösz-
sze az új CNG 
buszokéval. A 
v i z s gá l atok at 
úgy kell elvé-
gezni, hogy a 
buszok terhe-
lése és az útvo-
nal is megfelel-
jen annak, ami 
az átlagos, napi 
közlekedésükre 
jellemző. Uta-
sok helyett viszont a mérések idején homok-
zsákokkal terhelik a járműveket. – Minden 
adat számszerűsítve lesz, ki lehet majd mu-
tatni, – mondjuk tonnában – mennyi az a 
káros anyag, amennyivel kevesebb kerül vá-

rosunk levegőjébe, az új buszok forgalomba 
állításának köszönhetőn – mondta el Juhász 
János, az MVK forgalomtámogatási osztály-
vezetője. 

Miskolcon jelenleg 83 dízel és 75 új CNG 
busz közlekedik. A méréseket a napokban 
a régi buszokon kezdték, s hamarosan az új 

buszokon is el-
végzik majd. A 
konkrét ered-
ményekre tehát 
még várni kell, 
de Szabados 
György, a KTI 
Közlekedéstu-
dományi Inté-
zet Nonprofit 
Kft. laboratóri-
umvezetője ér-
deklődésünkre 
megelőlegezte: 
nagy különbség 
lesz a kétféle busz 
levegőszennye-
zése között. – A 

két üzem összehasonlításából arra lehet szá-
mítani, hogy a CNG üzemű autóbuszok a 
legtöbb komponens tekintetében sokkal job-
bak lesznek, mint a dízel üzemű autóbusz – 
nyilatkozta a szakértő. 

Jelentősen csökkenhet a  
levegőszennyezés Miskolcon

a Víz VilágNapjáN
„Fontos, hogy ezt a nevelést már a gyerekeknél elkezdjük”

Az MVK Zrt. közlekedési információi az ünnepi hétvégére



– Az utóbbi években látványos fejlődésnek 
indult Miskolc. Rangos pozíciót vívott ki az 
országban, de regionálisan is  – nyilatkoz-
ta lapunknak Kocziszky György közgaz-
dász-kandidátus, a Magyar Nemzeti Bank 
Monetáris Tanácsának korábbi tagja.

Kocziszky György a Miskolci Egyetemen vég-
zett, itt szerzett közgazdasági kandidátusi fo-
kozatot. 1984-ben, tíz évvel később habilitált az 
egyetemen, amelynek rektorhelyettese volt hat 
évig. 2006-2014 között a Gazdaságtudományi 
Kar dékáni feladatait látta el. 2011. április 5. és 
2015. július 6. között a Magyar Nemzeti Bank 
kamatdöntő testülete, a Monetáris Tanács tag-
ja. Jelenleg a Gazdaságtudományi Kar Világ- és 
Regionális Gazdaságtan Intézet tanára.

– Hogyan látja most Miskolc helyzetét?
– Az utóbbi években látványosan fejlődött a 

város és rangos pozíciót vívott ki az országban, 
de regionálisan is! Az elmúlt öt-hat évben olyan 
kulturális attrakciókkal gazdagodott, amelyet 
vétek nem megismerni. Megújult a Diósgyőri 
vár, a lillafüredi Palotaszálló környéke, felébredt 
Csipkerózsika álmából Miskolctapolca és még 
sorolhatnám.

Örömmel tapasztalom, hogy a kilencvenes 
évek pangása után, amikor diplomásaink nem 
tudtak elhelyezkedni a városban és elhagyták 
Miskolcot, a tudatosan épülő helyi ipari háttér-
nek köszönhetően maradnak, sőt vezető beosz-
tásban kapnak állást. Végre mérnököket is fog-

lalkoztatnak a technológiában és termékekben 
világszínvonalú üzemek, ami azt jelenti, érde-
mes Miskolcon tervezni a jövőt, de az ideláto-
gató hazai és külföldi vendégeknek is tartalmas 
kikapcsolódást nyújt a város.

– A gazdaság számos területén dolgozott, il-
letve dolgozik, tanácsot ad regionális és határon 
átnyúló programokhoz, tanít. Milyennek látja a 
város jövőjét?

– Izgalmasnak! A helyi kis- és középválla-
latok megerősödését várom, amelyek jelentős 
beszállítókká válhatnak. Bíztató, hogy a város 
ipari parki kapacitásának bővítését tervezi, ami 
további fejlődéshez vezethet. A Miskolci Egye-
tem jó kapcsolatot ápol a helyi vállalkozókkal, 
tovább szövődnek kutatási és nemzetközi kap-
csolataink a Felvidékkel és Kárpátaljával is, ami 
jót tesz a gazdaságnak.

Március 22-én tartotta 
bemutatkozó rendez-
vényét Miskolcon a B.-
A.-Z. Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara 
megújult önkormány-
zati szekciója. Az ese-
ményen előadást tartott 
Csepreghy Nándor mi-
niszterhelyettes is (képünkön).

A következő hét évben 35 milliárd 
forintot költhet Miskolc gazdasági fej-
lesztésekre. Ebből más beruházások 
mellett, a miskolctapolcai strand és 
a vár is tovább épül majd. Kiss János 
alpolgármester elmondta, a pénzt úgy 
kell befektetni, hogy az a következő 
években a városnak újabb fejlesztési 
forrásokat generáljon.

Hét év alatt összességében 1500 
milliárd forintnál is több uniós pénz 
jut a magyarországi településeknek. 
Ebből megyénkben 93 milliárd forin-
tot költhetnek fejlesztésekre. A pén-
zek felhasználásában segít a BOKIK 

önkormányzati szekció-
ja, melynek elnöke, Sza-
bó Gergely elmondta, 
igyekeznek megmutatni 
minden gazdaságfejlesz-
tési lehetőséget, tervet, 
területet az önkormány-
zatoknak, hogy azok 
tudjanak tervezni. Mint 

elhangzott, megyénk gazdasági fej-
lesztésének súlypontja lehet Miskolc, 
Tiszaújváros, Mezőkövesd és Sáto-
raljaújhely, de a falvak, községek is 
megerősíthetik gazdaságukat az uni-
ós pénzből. Csepreghy Nándor, a Mi-
niszterelnökség miniszterhelyettese 
kiemelte, cél olyan együttműködések 
kialakítása a helyi gazdasági közös-
ségekkel, amelyeknek a végén, 2020-
ban, garantálható, hogy akkor is lesz-
nek fejlesztési források, ha azok már 
nem az EU-tól érkeznek, hanem a he-
lyi adóbevételekből származnak. Már 
az idén 1025 milliárd forint gazdaság-
fejlesztési forrásra adhatnak be pályá-
zatokat a települések. 
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Tízmilliárdok  
fejleszTésekre

Miskolc és térsége az ipari és ke-
reskedelmi beruházások kiemelt 
helyszínévé vált. A megyei jogú 
városok között a második legtöbb 
forráshoz, több mint 35 milliárd 
forinthoz jut 2020-ig – hangzott 
el hétfőn Miskolcon, az Észak-Ma-
gyarországi Gazdasági Fórumon. 

– Miskolc belé-
pett azon városok 
körébe, amelyek az 
utóbbi években a 
magyar gazdaság 
egyik hajtóerejévé 
váltak. Részben a 
járműipar, részben egyéb gazdasági ese-
mények és tevékenység kapcsán. Jelen-
tősen nőtt a miskolci ipar, főleg a gépipar 
és a vegyipar. Ez a gazdasági növekedés 
szakembereket igényel, amiből a térség-
ben hiány van – mondta el Bihall Tamás, 
a B.-A.-Z. Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara elnöke a rendezvényen.

Ádám Imre, 
a Vállalkozók és 
Munkáltatók Or-
szágos Szövetségé-
nek soros elnöke 
úgy vélte, a nagy 
lehetőségek ideje 

jött el a vállalkozások számára. – Most 
van az a lehetőség, az uniós pénzcsapok 
idézőjelbe tett „megnyitásával”, hogy 
a vállalkozásokat fejleszteni, s új inno-
vatív megoldásokkal sikeresebbé, fel-
szereltebbé, versenyképesebbé lehessen 
tenni – fogalmazott. Parragh László a 
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
elnöke arra emlékeztetett, hogy a ka-
mara volt az első, amely megfogalmaz-
ta, hogy az uniós pénzeknek a 60 szá-
zalékát a gazdaságba kellene forgatni és 
abból kellene építkezni, amit a gazdaság 
megtermel. Nagyon fontos a területfej-
lesztési operatív programok kérdése, 
hiszen azok most kezdenek felpörögni 
– emelte ki a kamarai elnök. Pfliegler 
Péter alpolgármester arról szólt, Mis-

kolc a megyei jogú városok között a 
második legtöbb forráshoz, több mint 
35 milliárd forinthoz jut 2020-ig. Ki-
emelte: Miskolc és térsége az ipari és 
kereskedelmi beruházások kiemelten 
kedvelt színhelyévé vált. Megépült a Ta-
kata, bővített a Bosch és a Vodafone, tíz 
év után újra kinyitott a tapolcai strand. 
Új villamosok és új buszok járnak a 
városban, tavaly pedig Orbán Viktor 
és Kriza Ákos polgármester megálla-
podott, hogy egy ezerhektáros új ipari 
parkot építenek Miskolcon. A város te-
vei között szerepel a Miskolc-Kassa au-
tópálya megépítése, az okos város prog-
ramon belül 5-600 új térfigyelő kamera 
elhelyezése és több oktatási, turisztikai 
fejlesztés is.

A Fidesz-KDNP és a Kriza Ákos polgármester nevével fémjel-
zett várospolitikai programok mára alaposan átformálták a 
település életét, a Miskolcról szűkebb és tágabb közvélemény-
ben kialakult képet – emelte ki hétfői sajtótájékoztatóján Soós 
Attila, a Fidesz miskolci képviselő-csoportjának vezetője.

– A városvezetés és Kriza 
Ákos polgármester immár ha-
todik éve folyamatosan viszi 
végig a miskolciak számára 
megígért választási program-
ját – fogalmazott Soós Attila. 
A frakcióvezető az elért ered-
mények, illetve folyamatban 
lévő ügyek között kiemelte 
egyebek mellett a miskolcta-
polcai strandot, a Diósgyőri 
várat, az új villamosokat és bu-
szokat, vagy éppen a Salkahá-
zi Sára Programot, a nyomor-
telepek felszámolását, illetve 
a „fészekrakók” kiköltözteté-
sét. De ide sorolhatjuk a kü-
lönféle foglalkoztatást segí-
tő erőfeszítéseket is, amiknek 
eredményeképpen ma már öt-
ezerrel kevesebb a munkanél-
küli a városban. – Ezek mind 
azt mutatják, hogy Miskolc 

ma már egy teljesen másik 
város, mint amit 2010-ben a 
Fidesz-KDNP megörökölt – 
szögezte le Soós Attila.

A múlt heti, rendkívüli köz-
gyűlés ismét egy meghatározó 
jelentőségű előterjesztést tár-
gyalt és fogadott el, emlékez-
tetett a politikus. Ennek értel-

mében Miskolcon egy európai 
viszonylatban is páratlan – de 
az országban mindenképpen 
annak számító – intézményt 
hoznak létre Miskolci Egész-
ségfejlesztési Intézet néven.

– Kriza Ákos polgármes-
ter – és egyben ötletgazda 
– szakembertársaival egye-
temben azt várja az új prog-
ramtól, hogy évente, min-
den általános iskolás gyerek 
egészségi állapotától készül 
majd egy átfogó, számítógé-
peken dokumentált kép – is-
mertette a frakcióvezető. – 
Ezután pedig az egészségügyi 
alapellátás minden egyes 
szereplője, orvostól, fogor-
voson, sportorvoson át egé-
szen a védőnőkig tud majd 
konzultálni egymással és 
természetesen a szülőkkel a 
vizsgálatokon szerzett infor-
mációkról. A sporttehetsé-
gek kiválasztása is igen fontos 
része lesz a jelenleg európai 
szinten is egyedülállónak ne-
vezhető kezdeményezésnek.

fidesz-kdNP: „ez a miskolc  
már Nem az a miskolc!”

„Városunk rangos pozíciót vívott 
ki magának”

miskolc és térsége  
a beruházások  
kiemelt helyszínévé vált

Orbán Viktor és Kriza Ákos 
a miskolci Takata gyár 

alapkő-letételénél,  
2014 tavaszán

Végre beköszöntött a tavaszi jó idő, a Városgazda munkatársai elkezdték 
felfrissíteni a közterületi virágágyásokat, ahová hamarosan további 70 570 
egynyári növényt ültetnek ki. Így mintegy 2200 négyzetméternyi terület 
borul majd virágba Miskolcon.  

Megkezdődtek a tavaszi munkák
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A Miskolcz-Revital és a Ködmön 
TSE párosai (és miskolci vegyespá-
rosok) sikert sikerre halmoztak az 
utóbbi hetekben. 

Trénereik – a szintén miskolci Süttő 
Roland és Tombácz Anikó – elmon-
dása szerint nagyon kemény felkészü-
lési időszak áll mögöttük, s ez meg is 
hozta az eredményét. Párosaik közül 
többen is magyar és területi bajnokok, 
érmesek, dobogósok lehettek. 

Helyezéseik (a teljesség igénye nélkül): 
Ifjúsági Latin Magyar Bajnokság, Szi-
getszentmiklós: Gáspár Patrik-Mátyus 
Maja (vegyespáros): 1. hely. Junior II La-
tin magyar bajnokság, Szigetszentmik-
lós: Somoskői László-Pós Polett: 3. hely. 
Kelet-magyarországi területi bajnok-
ság, Nyíradony: Antal Gergő-Hercsik 
Zsuzsanna (vegyespáros): felnőtt A la-
tin 2. hely; Gáspár Patrik-Matyus Maja: 
ifjúsági B latin: 1. hely; Somoskői Lász-
ló-Pós Polett: junior II B latin 1. hely; 

Maczkó Márk-Bakos Rebeka: junior II 
B latin: 2. hely; Sárkány Egon-Tóth Ber-
nadett: junior II D latin: 1. hely, junior 
II E standard 2. hely; Tollár Gergő-De-
ményi Boglárka: felnőtt C standard 
3. hely; Flekács Laszló-Csorba Viktó-
ria: junior II D standard 3. hely; Havas 
Márk-Karsza Panna: junior I D latin 3. 

hely; Nemes Márk-Kiss Dorka: ifjúsá-
gi E standard 3. hely; Nagy Antal-Vécsi 
Hédi: felnőtt C standard 5. hely; Visz-
lai Márk-Schultz Vera: felnőtt C latin 5. 
hely. Budapest (Területi) Bajnokság: Bá-
tor Tamás-Fügedi Laura (vegyespáros): 
ifjúsági B latin 1. hely, ifjúsági B stan-
dard 1. hely.

Zsuponyóné Ujváry Mária, a putno-
ki Gömöri Múzeum és Holló László 
Galéria vezetője nyitotta meg a hús-
véti hímes tojásokból álló kiállítást 
virágvasárnap a Diósgyőri Kézmű-
ves Alkotóházban. 1997-től tagja a 
házban tevékenykedő Fügedi Márta 
Népművészeti Egyesületnek, gömö-
ri tojásfestőként.

– 1990 tavaszán ismerkedtem meg 
Hárskúti Imrénével, Erzsike nénivel, 

aki Ragályról járt a múzeum-
ba gyerekfoglalkozásokra, gö-
möri hímes tojásokat írózni. 
Már az első bemutatkozása le-
nyűgözött és igyekeztem 
a többiekkel együtt én 
is ellesni a technikát – 
emlékszik vissza első 
élményére a festő. 
– Régen hagyomá-
nyosan a főtt tojás 
héjára íróztak, de 
napjainkban már 
a kifújt tojáshéjat 
használjuk. Ez ha-
marabb átmelegszik, 
könnyebb rávinni a vi-
aszt és persze az sem 
utolsó szempont, hogy 
ezt a tojást meg lehet 
enni! – tette hozzá. 

A gömöri tojásfestés-
hez egy kevés forró mé-
hviaszra és gyufaszálra vagy fogvá-
jóra van szükség. A tojásfestő szerint 
a fogvájó használata egyszerűnek 
tűnik, mégis sok évnek kell eltelnie, 

mire biztosak lesznek a vo-
nalhúzások. 

– A tojásfestékeket több-
féleképpen előállíthatjuk 

– hangsúlyozta. – Ha 
természetes anyagot 
szeretnénk használ-
ni, akkor különbö-
ző növényekből, 
például hagyma-
héjból tudunk to-
jásfestéket gyárta-
ni. Ez a legrégebbi 

és mai napig a legel-
terjedtebb „technika”. 
De ma már a boltok-
ban is kaphatók tojás-
festő tabletták és po-
rok. Használhatunk 
ételszínezéket vagy 
esetleg ruhafestéket is.

A művésznő által 
készített gömöri hí-

mes tojások szerepeltek már Német-
országban nemzetközi kiállításon, 
de eljutottak Finnországba és Fran-
ciaországba is. – Németországban 

legkedveltebbek a karcolt és festett 
tojások, Lengyelországban, Szerbiá-
ban, Szlovákiában színezik a viaszt 
– itt készítenek drótos tojást. Cseh-
országban szalmával díszítik, Ukraj-
nában aprólékos mintákat rajzolnak 
bele, Szerbiában karcolják, de na-
gyon szépeket csinálnak a szlovénok 
is. Mind közül azonban a magyar 
hímes tojásokat tartják a legérdeke-
sebbeknek nyugaton is – mondta el 
a népművész. Nemrégiben például 
a berlini televízióban hang-
zott el: „Tudjuk, hogy Ke-
let-Európában szép hímes 
tojásokat készítenek, de ezek 
közül is kiemelkedik a ma-
gyar.” 

Díszítési technika még az 
úgynevezett berzselés – ami 
levélrátétet jelent -a horgo-
lás, az áttörés vagy azsúro-
zás, a batikolás, az arany-
porozás, a magragasztás, 
a sósavval maratás, sőt, a 
patkolás is, amit többen űznek Ma-
gyarországon. A technikákon túl 
azonban nem mindegy a mintázata 
sem a tojásnak, ez tájegységenként 
eltérő. 

– A gömöri motívumok elneve-
zései: rozmaringos vagy fenyőágas, 
leveles, búzavirágos, napos és mar-

garétás – sorolta a tojásíró. – Ezek 
váltakozva történő elhelyezése, pon-
tokkal kiegészítve adja a díszítést.  
A már elkészült remekműveket ha-
gyományosan kis kosarakba vagy 
szakajtóba helyezzük. Újabban pedig 
felfűzzük, és barkaágra akasztjuk, 
amivel a húsvéti asztalt díszítjük.

A tojásfestő művésznek ötszáz 
darabos gyűjteménye van. Segített 
a Míves Tojás Gyűjtemény katalo-
gizálásában Zengővárkonyban és 

gyermekfoglalkozásokon is próbál-
ja megszerettetni a tojásfestés mű-
vészetét a kicsikkel. Szeretné, ha a 
mostani csaknem félszáz tojásfestő 
mester mellett sokan mások is ked-
vet kapnának Magyarországon en-
nek a népművészeti ágnak a műve-
léséhez.
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Csütörtökön a Zenepalotában 
tartotta mesterdiploma-kon-
certjét Eperjesi Erika, a Miskolci 
Nemzeti Színház primadonnája.

A mesterdiploma megszerzé-
sének előfeltétele, hogy egy 45-50 
perces önálló koncertet kell adni, 
ahol a különböző zenei stílusok és 
korszakok, a barokktól a 20. száza-
dig képviseltetik magukat – mond-
ta el érdeklődésünkre Eperjesi Eri-
ka. Hozzátette, egy ilyen koncerten 
több nyelven – egyebek mellett  né-
metül, olaszul, angolul és magyarul 
– is énekelni kell. A műsorban Mo-
zart mellett felcsendültek Handel, 
Schumann, Donizetti és Kodály 
darabok is. - Szakmailag számom-
ra ez egy nagyon fontos állomás, 
örülök, hogy elértem erre a szint-
re. Úgy tartom, az ember életében 

fontos, hogy folyamatosan tovább 
képezze magát – nyilatkozta a Mis-
kolci Nemzeti Színház színművé-
sze, aki jelesre vizsgázott a szakmai 
bizottság és a mesterdiploma-kon-
cert közönsége előtt.

Nádasdy Kálmán-dí-
jat vehetett át Szabó Máté, 
a Miskolci Nemzeti Szín-
ház művészeti vezetője, ki-
emelkedő zenés színházi 
rendezői tevékenysége elis-
meréseként. 

A díjat Balog Zoltán, em-
beri erőforrások miniszte-
re adta át március 11-én, 
a Pesti Vigadóban.  – Az 

ember vágyik a megbecsülésre, már 
azt is igazi jutalomnak tekintem, ha 
egy jó próbafolyamatot jó előadás 
követ. Természetesen jól esik az el-
ismerés, igazán jól pedig az esne, ha 
nagyobb lenne a színház és a kultú-
ra megbecsülése, hiszen a sok tör-
ténés, a zajló események közepette, 
a lényegünket veszítjük el, ha nem 
figyelünk – fogalmazott a kitünte-
tett művész. 

„A magyar hímes tojásokat tartják  
a legérdekesebbeknek”

Eperjesi Erika  
mesterdiploma-koncertje

TArolTAK A MisKolci TáNcosoK

ElismErés a művészEti vEzEtőnEk



A keresztények legnagyobb ünnepe 
a húsvét. Ezt előzi meg a nagyhét, 
amikor Jézus Krisztus kínszenvedé-
sére, kereszthalálára és feltámadá-
sára emlékeznek a hívek. A miskolci 
egyházközsé-
gekben is szá-
mos ünnepi 
szertartást tar-
tottak és tar-
tanak, szerdán 
délután keresz-
tutat végeztek 
Lillafüreden a 
minorita atyák 
vezetésével.

A nagyhét 
első három nap-
ján kora dél-
utántól nyitva 
volt a minorita 
templom, gyón-
tatási ügyeletet tartottak. Kalna 
Zsolt tartományfőnök elmondása 
szerint ilyenkor több száz hívő tér 
be a templomba. – Nagycsütörtö-
kön emlékezünk az utolsó vacsorá-
ra valamint Jézus fogságba esésére. 
A pap ezen a szertartáson tizenkét 
ember lábát mossa meg. Ők a plébá-
nia egyháztanácsának tagjai, rend-
társak, ministránsok és hittanosok. 
Aznap a harangok elhallgatnak, 
úgymond „Rómába mennek” és leg-
közelebb csak szombaton szólalnak 
meg – mondta el a tartományfőnök.

Nagypénteken nincs szentmise. 
Ezen a napon Jézus kereszthalálára 
emlékeznek az igeliturgián. A pap 
némán vonul be, piros miseruhá-
ban a ministránsokkal a templom-
ba. Arcra borul az oltár előtt, majd a 
templomi énekkar a Passiót idézi fel 
dallamaival. A prédikáció, a könyör-
gés és az áldozás után kereszthódolat 
következik.

Nagyszombaton este nyolc órakor 
kezdődik a szertartás. – Ilyenkor a pap 
a húsvéti gyertyát még a kertben gyújt-
ja meg és a sötét templomba együtt tér 
be a hívekkel – nyilatkozta Kalna Zsolt. 
– A húsvéti gyertya a feltámadást és 
az örök életet jelképezi, keresztelés-

kor és temetése-
ken használjuk. 
Ezen a szertar-
táson a hívek 
gyertyákkal áll-
nak a padok-
ban, amelyeket a 
húsvéti gyertya 
lángjával gyújt-
ják meg. Újra 
megszólalnak a 
harangok és ki-
gyulladnak a 
fények. A szent-
mise végén kör-
menetet tartunk 

a templom körül. A menet elején a feltá-
madt Krisztus szobrát visszük. 

Vasárnaptól ünnepi szentmiséket 
tartanak majd nyolc napon át a mi-
norita templomban.

A Vöröskereszt Megyei Szervezete 
tartós élelmiszerekből álló csomago-
kat osztott ki a héten a leginkább rá-
szorulóknak. 

Az érintett családok egyenként kö-
rülbelül húsz kiló élelmiszert vihettek 
haza. Az adományokat a jótékonysá-
gi farsangi bál bevételéből vásárolták. 

Grubert Roland, a Magyar Vörös-
kereszt, B.-A.-Z. Megyei Szervezetének 
igazgatója elmondta, a városi családse-
gítő szolgálattal közösen választották 

ki a rászorulókat. A 
csomagokban len-
cse, rizs, bab, marga-
rin, kakaópor, liszt, 
tej, olaj, cukor, csoki 
tojás, főtt sonka, illet-
ve száraztészta talál-
ható. Bíznak benne, 
hogy az adományok-
kal sok család számá-
ra boldogabbá tehetik 
az idei húsvétot.

„Én vagyok a feltámadás,  
és az élet”
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Batthyány-Strattmann Lász-
ló-díjat vehetett át nemzeti ün-
nepünk alkalmából Balog Zoltán 
emberi erőforrás mi-
nisztertől az egészség-
ügyi ellátás fejlesztése 
érdekében végzett szak-
mai munkája és kima-
gasló teljesítménye el-
ismeréseként Sikorszki 
László, a B.-A.-Z. Me-
gyei Kórház osztályve-
zető-helyettes főorvosa. 
Sikorszki László hivatá-
sáról úgy nyilatkozott, 
gyermekkora óta meg-

fogta az orvoslás, a gyógyítás va-
rázslatos légköre. – A sebészek szel-
lemisége, jó kedve, határozottsága 

és tenni akarása meggyőzött, hogy 
jó helyre sodort az élet, ezt szeret-
ném csinálni. Az eltelt évek alatt ez 

csak erősödött bennem, 
semmi nem tudna elvá-
lasztania szakmámtól, 
a betegektől, Magyar-
országtól. A kifogyha-
tatlan hajtóerőm, mun-
kabírásom, a napról 
napra végzett ádáz harc 
a betegekért az ő sze-
retetükből, hálájukból 
táplálkozik és ezt szív-
ből köszönöm nekik – 
hangsúlyozta. 

Megválasztották a Konventuális 
Minorita Rend Magyar-Erdélyi tar-
tományának új provinciálisát Kalna 
Zsolt személyében. Zsolt atya először 
2008-ban kapta meg ezt a tisztséget, 
így már harmadszor lett újabb négy 
évre tartományfőnök.  

– Nem volt könnyű döntés elvál-
lalni ezt az újabb négy évre szóló 
megbízatást, de végül elfogadtam 
a Szentlélek akaratát – mondta el 
Kalna Zsolt. A Konventuális Fe-
rences Minorita Rendet (Kisebb 
Testvérek Rendjét) Assisi Szent Fe-
renc alapította. A Rend 1210-ben 

szóban, majd 1223-ben írásban 
nyert pápai megerősítést. Ma a mi-
norita rend az obszerváns ference-
sekkel és a kapucinusokkal együtt 
alkotja Szent Ferenc ún. első rend-
jét. A Kalna Zsolttal készült beszél-
getést teljes terjedelmében március 
27-én, 18.30 órai kezdettel láthat-
ják, a Miskolc Televízió HívőSzó 
című műsorában. 

Szent Pál írt csaknem kétezer éve arról derű-
látó módon, hogy „ha száddal vallod, hogy 
»Jézus az Úr!«, és szívedben hiszed, hogy Isten 
feltámasztotta őt a halottak közül, üdvözülsz.” 
(Róm 10, 9) 

De milyen is ez a hit, amely szerinte „megigazulásra szolgál”? És mire 
vonatkozik ez egy olyan héten, amikor az egyesülő Európa központjában 
kellett tehetetlenül a legnagyobb, szinte orvosolhatatlan gyásszal, egy tö-
megmészárlás eredményével szembenézni?

„A hit szilárd bizalom abban, amit remélünk, meggyőződés arról, amit 
nem látunk” (Zsid 11,1) Tehát nemcsak érzelem, s nem pusztán értelmi 
tevékenység, bár az értelmes ember szívbeli, személyes cselekvését jelenti. 
Keresztény hitünk, mint személyes kötődés Istenhez különbözik az embe-
rekbe vetett hittől és bizalomtól.

Idén nagypéntek és húsvét között egy különös naptári egybeesés miatt 
így idéztük fel az ősi hitvallást: „Hiszek … egy Úrban, Krisztus Jézusban, 
… aki megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett; …
megfeszíttetett miérettünk Poncius Pilátus alatt és szenvedett és eltemet-
tetett és feltámadott harmadnapon az Írások szerint.”

Mi a Jézus Krisztust hozzánk küldő és feltámasztó Atyába vetjük hitünket. 
Nemcsak egyes-egyedül, hanem együtt, közösségben. Nemcsak „hiszek … egy 
Istenben”, hanem ahogy az ősi hitvallások íródtak: „hiszünk”. Görögkatoli-
kus egyházunk a liturgiáinkban egyenesen szemünk és fülünk elé állítja a hit-
igazságokat: „Látván Krisztus feltámadását az egyedül bűnnélküli Úr Jézust 
imádjuk... és szent föltámadásodat énekeljük és dicsőítjük”. Megvalljuk azt, 
hogy „Jézus az Úr!”, és szívünkben hisszük, hogy Isten feltámasztotta őt a ha-
lottak közül. Jól esik ezt együtt megvallani, megénekelni, mert így erősítjük 
egymás hitét: „Feltámadt Krisztus halottaiból, legyőzte halállal a halált…” 
Így köszöntjük egymást nem is csak templomfalakon belül, hanem ünnepi ta-
lálkozásaink során is: „Krisztus feltámadt!” „Valóban feltámadt!”

Ennek a hitnek közös örömét és a vele járó üdvösséget kívánom minden 
keresztény testvéremnek!  

OrOsz AtAnáz 
miskolci görögkatolikus püspök

Húsvéti görögkatolikus köszöntés: 
Krisztus feltámadt!

napról napra végzett ádáz harc a betegekért

A nagyszombati szertartás a 
mindszenti templomban 19 órakor 
kezdődik. Húsvétvasárnap minden 
templomban a szokott, vasárnapi 
miserend él, több helyen húsvéthét-
főn is. A minorita templomban 
ezen a napon a fél 10 órai szentmi-
se elmarad, ahogy a Zárdakápol-
nában is a reggeli szentmise. Hús-
véthétfőn a Kálvária-kápolnában 
nem lesz szentmise. 

Hétfőn, 28-án a 18 órakor kez-
dődő szentmisét Kelemen Didák 
boldoggá avatásáért mutatják be a 
minorita templomban, mely után 
a sírjánál imádkoznak.

Április 2-án, szombaton 10 
órakor közös szentmise lesz a se-
lyemréti templom Irgalmasság ká-
polnájában a városi papság kon-
celebrálásával. Jövő vasárnap 
irgalmasság vasárnapja lesz.

Április 3-án, vasárnap lesz a 
hejőcsabai plébániatemplom Gyü-
mölcsoltó Boldogasszony búcsúja. 
Az ünnepi szentmise 11 órakor 
kezdődik, melyet P. Tamás Bar-

na jezsuita mutat be. Előző nap, 
szombaton egész napos szentség-
imádás lesz a templomban.

A római-katolikus egyház kétezer 
éves rítusában bemutatandó tridenti 
szentmiséket tartanak Miskolc-Pe-
reces, Bollóalja utca 160. szám alatt 
március 27-én 9 órai kezdettel és áp-
rilis 3-án 17 órai kezdettel.

A miskolci görögkatolikus egy-
házmegye szertartásainak rendje 
a Nagyboldogasszonyról nevezett 
Püspöki Székesegyházban. 

Március 26. 16.00 – Nagy Szent 
Bazil liturgiája vecsernyével, veze-
ti Orosz Atanáz megyéspüspök.

Húsvét éjjelén 23.30 – Éjféli zso-
lozsma 24.00 – Feltámadási szer-
tartás körmenettel, vezeti Orosz 
Atanáz megyéspüspök.

Március 27. Húsvétvasárnap 
10.00 – Ünnepi Szent Liturgia, 
pászkaszentelés, vezeti Orosz Ata-
náz megyéspüspök.

Március 28. Húsvéthétfő – Mis-
kolc, Diósgyőr: 10.40 – Ünnepi 
Szent Liturgia.

EgyHázi HírEK, EsEmÉnyEK

száznyolcvan családnak lesz boldogabb a húsvétja



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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Bolondos április most  
10% kedvezménnyel!

pihenjen tavasszal hajdúszoBoszlón!
Érvényes: 2016. 04. 01–04. 30.

kétágyas szobában kétfős  
elhelyezéssel félpanzióval  
és wellness használattal: 

20 900 Ft/fő/2 éj helyett  
18 800 Ft/fő/2 éj
42 500 Ft/fő/5 éj helyett  
38 250 Ft/fő/5 éj

+ idegenforgalmi adó (18 év felett): 450 Ft/fő/éj 

További akciós és nyári ajánlaTainkérT keresse 
szállodánkaT a Miskolci UTazás kiállíTáson is!

Mátyás király Gyógy- és Wellness Hotel***superior 

4200 Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 17. 
Tel.: 52/360-200. Fax: 52/361-974 

e-mail: hotel@matyashotel.hu | www.matyashotel.hu

l  kassa, borsi:  
április 2. (szombat):  5.000 Ft/fő

l  eperjes, lőcse, 
szepesváralja: 
április 2. (szombat):  6.000 Ft/fő

l  zakopane a TáTra GyönGyszeMe: 
április 9. (szombat):  8.000 Ft/fő

l  selMecbánya-szenTanTal:  
április 16. (szombat):  6.500 Ft/fő

l  ladoMérváGása- 
HervarTó-bárTFa-eperjes:  
április 16. (szombat): 7.500 Ft/fő

l  bécs-scHönbrUnn:  
április 23. (szombat): 10.000 Ft/fő

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

www.koruTak.hu

"

"

ez a kUpon 
500 FT-oT ér!  
1 ÚTra 1 Főnek!

20
16

.

További ajánlatok, információ és foglalás: Hőforrás Hotel*** 5700 Gyula, Rábai Miklós u. 2.  
Tel.: 36-66/463-722, 463-740, e-mail: szallasrendeles@hoforrashotel.hu, www.hoforrashotel.hu

Hétvégi ajánlat a gyulai nemzet- 
közi Pálinkafesztivál idejére
2016. 04. 15.–17. 3 nap/ 2 éj

Pünkösdi Hétvége  
gyulán

2016. 05. 14.–05. 16./2 éj
•  félpanziós  ellátás (svédasztalos reggeli,  

menüválasztásos vacsora)
• welcome drink 
• 1 alkalomra belépőjegy a Várfürdőbe
•  teniszpálya és fitnesz terem használat, parkolás 

őrzés nélkül, díjmentes internet kapcsolat
• elhelyezés: 2 ágyas standard szobában
• a csomag ára: 20 800 Ft/fő/2 éj 
• 2 fő felett pótágyon: 18 200 Ft/fő/2 éj

•  félpanziós ellátás (svédasztalos reggeli  
és menüválasztásos vacsora)

• elhelyezés: 2 ágyas standard szobában
• 1 alkalomra belépőjegy a gyulai Várfürdőbe
•  A csomag a további díjmentes szolgáltatásokat 

is tartalmazza: parkolás őrzés nélkül, teniszpálya 
és fitness terem használata, free WIFI 

• csomag ára: 19 800 Ft/fő/2 éj
• pótágydíj: 17 200 Ft/fő/2 éj 

Az ár az idegenforgalmi adót nem tartalmazza. SZÉP kártyát elfogadunk!

Több mint száz bel- és kül-
földi kiállító várja április 
1-jén és 2-án az ITC-szék-
házban a látogatókat a 
„Menjünk világgá...!” Uta-
zási Kiállításon. Már csak itt 
kínálnak tíz-tizenöt szá-
zalékos akciókat az utazási 
irodák, hiszen véget ért az 
előfoglalások időszaka. 

Bárdos István, a Szerviz Iro-
da Utazási Központ vezetője 
idén 23. alkalommal szervezi 
meg a nagyszabású rendez-
vényt. – A nagyvárosok szin-
te egyszerre indították el a ki-
állítások megrendezését, de 
mára csak három ilyen jelen-
tős szakmai esemény maradt 
életben Magyarországon. A 
budapesti és a debreceni mel-
lett, a miskolci utazási kiállí-
tás a harmadik – mondta el a 
rendezvény sajtótájékoztató-
ján. Kiemelte, a korábbi évek-
től eltérően, idén lesz néhány 

jelentős változás. Az egyik, 
hogy ezúttal két napba sűrí-
tették a programokat, a ko-
rábbi három helyett. Ez azért 
van, mert visszatérő kiállítók 
vannak, így már nem kell egy 
külön szakmai napon meg-
ismerniük egymást. A másik 
változás, hogy most egy nye-
reményjátékon értékes díjakat 
nyerhetnek a látogatók.

A rendezvény külföldi 
dísz vendége ezúttal Igló és 
a „Szlovák paradicsom” el-
nevezésű nemzeti park lesz, 
a belföldi pedig Borsodná-
dasd. Kormos Krisztián pol-
gármester elmondása szerint 
háromezer-kétszázan élnek 
a településen. Legismertebb 
különlegességük az úgyne-
vezett molnárkalács, amely-
re alapozva fesztivált is szok-
tak rendezni. Ez egy olyan 
édes ostya, amit eredetileg 
a Felvidéken készítettek, és 
2012-ben az Unesco a szelle-

mi örökség részévé nyilvání-
totta. 

Észak-Magyarország legna-
gyobb idegenforgalmi rendez-
vénye mindig kitűnő alkalmat 
nyújt arra, hogy megismertes-
sék Miskolc értékeit. – Váro-
sunkban nagyszabású turisz-
tikai fejlesztéssorozat zajlott 
az elmúlt években, sok más 

mellett említhetjük akár a Di-
ósgyőri várat, a Miskolctapol-
cai Strandfürdőt vagy a Lo-
vagi Tornák Terét – mondta 
Pfliegler Péter alpolgármester. 
– Ez a fejlődés munkahelyeket 
is teremtett a vendéglátás te-
rén, s jelentős turisztikai be-
vételeket eredményezett. Óri-
ási dolog az, hogy most ismét 

Miskolcra tudjuk irányítani 
az ország figyelmét az utazá-
si kiállítással – emelte ki az 
alpolgármester. A megnyitó 
április 1-jén, pénteken déle-
lőtt 10 órakor lesz az ITC-ben. 
Az utazási célpontok megis-
merésén túl kulturális prog-
ramot is jelent a kétnapos in-
gyenes rendezvény. Fellépnek 
mazsorettek és népi együtte-
sek, a Miskolci Musical Mű-
hely fiatal énekesei, valamint 
itt lesz a Dal 2016. Eurovíziós 
Dalfesztivál magyar nyertese, 
Freddie.

A nyereményjáték sorso-
lását április 2-án, 15 órától 
tartják az ITC Székház szín-
háztermében. Főnyeremény: 
repülőjegy 2 fő részére Bul-
gáriába (Robinson Tours fel-
ajánlása). Nyeremények: 1 db 
30 ezer Ft-os utazási utalvány 
+ útipoggyász: strandtáska, 
törölköző, úti nesszeszer, há-
tizsák, Kréta útikönyv (a Szer-

viz Iroda felajánlása); 1 db 30 
ezer Ft-os utazási utalvány a 
Viva Travel  máltai utazására 
(a Viva Travel felajánlása); 1 
db 30 ezer Ft-os utazási utal-
vány  a Viva Travel  Észak-Cip-
rus utazására (a Viva Travel 
felajánlás); 3 db 20 ezer Ft-os 
utazási utalvány (a Glóbusz 
Travel felajánlása);  10 ezer Ft-
os utazási utalvány + útipogy-
gyász: strandtáska, törölköző, 
úti nesszeszer, póló, Mallorca 
útikönyv (a Szerviz Iroda fel-
ajánlása); 3 db ajándékcsomag 
(a Glóbusz Travel felajánlása); 
ajándékcsomag (a Necker-
mann felajánlása); Hajdúszo-
boszlói ajándékcsomag: tár-
sasjáték, póló, strandszatyor, 
kocsiérme (a Hajdúszoboszlói 
Turisztikai Nonprofit Kft. fel-
ajánlása); 2 éjszaka 4 fő részé-
re Dubicsányban, a Volán Zrt. 
üdülőjében (az  É.m-i Közle-
kedési Központ Zrt. felaján-
lása).

Menjünk világgá...! Ismét utazási kiállítás Miskolcon
NyereMéNyek, látváNyosságok, külöNlegességek
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Öngyilkos merényleteket követtek el kedd reggel a brüsszeli Zaventem nemzetközi repü-
lőtéren, majd nem sokkal később egy brüsszeli metróállomást is robbanás rázott meg. A 
hivatalos tájékoztatás szerint a nemzetközi repülőtéren és a Maelbeek metróállomáson vég-
rehajtott terrorista akcióknak 31 halálos áldozata, és több, mint 250 sebesültje van – köztük 
két magyar. A robbantásokat az Iszlám Állam nevű terrorszervezet vállalta magára.

Terror BrüsszelBen – 31 halálos áldozaT, 
KéT magyar is megsérülT!

Megingott a 
biztonságérzet 
Brüsszelben – 
mondta el érdek-
lődésünkre Pel-
czné Gáll Ildikó, 
aki a robbantások 
közelében volt 
kedden. Az Eu-
rópai Parlament 
alelnöke a csa-
ládját sem érte el. 
Azt mondja, nem működtek a 
telefonok, a hálózat összeom-
lott. Teljes fejetlenség, káosz és 
zűrzavar uralkodott. Pelczné 
Gáll Ildikó már Magyaror-
szágon van. 

– Szirénázó mentőau-
tók, katonaság, helikopterek 
mindenhol – így jellemezte 
a politikus a keddi, brüssze-
li helyzetet.  A terroristák-
kal kapcsolatban elmondta: 
ezek a fiatalemberek a ható-
ság látókörében voltak, tud-
ták róluk, hogy korábban 
bűncselekményt követtek el, 
nemrégiben  kihallgatták, 
majd kiengedték őket. Miköz-
ben a szomszéd apartman-

ban, amit bérel-
tek, megtalálták a 
bombának az al-
katrészeit. – Nyil-
vánvaló, hogy 
ott szerelték ösz-
sze ezeket – nyi-
latkozta a politi-
kus, aki szerint a 
hatóság egyálta-
lán nem volt ura a 
helyzetnek.

Pelczné Gáll Ildikó arról is 
beszélt, hogy a reptéri és az 
európai negyed szívében ta-
lálható metróállomáson tör-
tént robbantások után az 
albérlete közelében lévő egye-
temi campust is evakuálták a 
hatóságok. Az Európa Parla-
mentben sem tudtak semmi 
biztosat. Órákkal a robban-
tások után döntöttek arról, 
hogy mindenki hazamehet a 
parlamentből. – Nem hiszem, 
hogy elégedettek lehetünk a 
helyi rendőrség és titkosszol-
gálat terrorcselekményeket 
felderítő és elhárító munká-
jával – összegezte az Európai 
Parlament alelnöke. 

FejeTlenség,  
Káosz és Félelem Nehéz felocsúdni a döbbe-

netből a brüsszeli események 
miatt. Az ember első gondo-
latai – a részvét, és az együtt-
érzés mellett – ilyenkor ösztö-
nösen akörül forognak, vajon 
el lehetett volna-e kerülni ezt 
a tragédiát, volt-e mód a meg-
előzésre? Nálunk, Magyaror-
szágon különösen aktuálisak 
ezek a gondolatok, hiszen mi-
niszterelnökünk annak ide-
jén, a migráns-áradat elindu-
lásakor az elsők között jelezte, 
hogy Európát veszély fenyegeti. 
Kevesen hallgattak rá, szokás 
szerint a nyugati – és persze a 
belső, balliberális – bírálatok 
kereszttüzébe kerültünk, ami-
kor cselekedtünk, felhúztuk a 
kerítést a déli határszakaszon. 
Ma már mindenki kerítéseket 
építene – Ausztria még a ma-
gyar határon is – a migrán-
sok ellen. Vajon mikor kérnek 
ezek az országok bocsánatot 
Orbán Viktortól és a magyar 
kormánytól a korábbi, minő-
síthetetlen hangvételű, minden 
alapot nélkülöző rágalmakért, 
támadásokért? Mikor kérnek 
bocsánatot a Terrorelhárítási 
Központtól, amelynek a bal-
liberálisok a megalakulásától 
kezdve megkérdőjelezik a lét-
jogosultságát, és ott támadják 
(hátba), ahol csak tudják? An-
nak idején tömegével tették fel 
az álnok kérdést: hát hol van 
itt terrorizmus, amit el kell há-
rítani? Minek ide a TEK? Nos, 
itt van a terrorizmus. S abban 
a politikailag korrekt körök is 
biztosak lehetnek, hogy a ked-
venc jogvédőik, meg az uniós 
döntéshozóik ugyan nem vé-
dik meg őket a terroristáktól 
(magukat sem tudják) a TEK-

esek és a rendőrök állnak köz-
tük – köztünk – és a potenciális 
merénylők között. Mint ahogy 
ott álltak és állták feltüzelt mig-
ráns-hordák rohamát múlt év 
szeptemberében, a röszkei ha-
tárátkelőnél is. 

Mikor kérnek bocsánatot 
azért az összehangolt, felelőt-
len támadás-sorozatért, amit a 
kormány ellen intéztek, amikor 
az nemrégiben – nyilván meg-
alapozott információk birto-
kában – kihirdette a migrációs 
válsághelyzetet? Persze ezt még 
lehet fokozni. Állandóan vá-
rom például, mikor jönnek elő 
a pedagógus-tüntetések szer-
vezői azzal az elmélettel, hogy 
tulajdonképpen a brüsszeli me-
rényletek mögött is a magyar 
kormány áll (!), azzal a nyilván-
való szándékkal, hogy elterelje 
a figyelmet az oktatásügyről. 
Általában megfigyelhető, hogy 
ez a kör és a médiája lassan 
már az egész jelenkori törté-
nelmünket abból vezeti le, mi-
lyen viszonyban van az adott 
esemény a pedagógus tünte-
tésekkel. Bármi történik – a 
globális felmelegedéstől az 
 ebola fertőzésig – az szerintük 
mind csakis azt a célt szolgál-
hatja, hogy „elterelje” a figyel-

met a tanárok elégedetlenségé-
ről. Előbb-utóbb kiderül, hogy 
már az ufók is azért zuhantak 
le 1947-ben Roswellben, hogy 
időben megkezdjék elterelni a 
figyelmet Pukli Istvánék 70 év-
vel később bekövetkező akci-
óiról. Biztos, ami biztos. Pedig 
hát, mikor egy egész terrorista 
hadsereg mesterkedik egy hajó 
elsüllyesztésén, elég felelőtlen 
dolog azon veszekedni, kinek 
milyen hely jusson a fedélzeten! 
Magyarország biztonságban 
van, a kormány teszi a dolgát, 
de ezzel nem nagyon kellene 
ilyen szinten visszaélni. 

Tudják ezek egyáltalán, mi 
zajlik a világban, Európában? 
Tudják milyen az, amikor zsú-
folt pályaudvarokon, bevásár-

lóközpontban bombák rob-
bannak és tucatjával halnak 
meg ártatlan emberek? Amikor 
férjek, feleségek, lányok, fiúk, 
édesanyák, édesapák – bárme-
lyikünk családtagjai lehetnének 
– reggel gyanútlanul elmennek 
otthonról a dolgukra és többé 
nem térnek haza? Azért, mert 
egy elmebeteg, liberális beván-
dorlás-politika lehetővé tette, 
hogy egész terrorista-hálóza-
tok, bázisok épüljenek ki Euró-
pa szívében? Az európai vezetők 
pedig semmiféle intő jel, figyel-
meztetés ellenére nem voltak 
hajlandók megtenni a szüksé-
ges szigorításokat, óvintézkedé-
seket? Most aztán megint lehet 
rendezni nagyszabású gyászna-
pokat, virágba borult felvonu-
lásokat – a szégyenkezés legki-
sebb jele nélkül – csak az a baj, 
hogy ez már nem támasztja fel 
az áldozatokat. Megint lehet 
mondani olyanokat az EU ve-
zetőinek, meg a félnótás jog-
védőknek hogy ők aztán azért 
sem hagyják korlátozni az em-
beri szabadságjogokat, éljen a 
nyitott Európa! Egészen a kö-
vetkező robbantásokig.  

Mikor kérnek bocsánatot…?
szepesi sándor

mikor kérnek bocsánatot…?

Három hónapon keresztül judo edzők oktatják a városi rendészeket és a 
mezőőröket a miskolci sportiskolában. A képzésre csaknem 40 rendészeti 
dolgozó jelentkezett. 

Kovács László Csaba közterület-felügyeleti és rendészeti vezető elmondta, a szak-
emberek elsősorban azokat a technikákat tanítják meg a rendészeknek, amelyekkel 
védekezni, támadást elhárítani tudnak. Az intézkedések során ugyanis gyakran van 
szükség önvédelemre, ezért kértek segítséget a miskolci sportiskolától. Az órákat a 
judo szakosztály edzői tartják. Illyés Miklós, a sportiskola ügyvezetője elmondta, a 
rendészek keresték meg őket és kérték a javaslatukat, illetve tanácsukat azzal kapcso-
latban, hogy a különböző intézkedések alkalmával hogyan tudnának hatékonyabban 
intézkedni, illetve a testi épségüket biztosítani. 

judo oKTaTáson  
a misKolci rendészeK

2015. szeptember 16. – Röszke

2015. november 13. – Párizs
2016. március 22. - Brüsszel



Az elmúlt évben 11 újabb helyi ér-
ték került be a Miskolci Települési 
Értéktárba, amely így összesen 38 
elemmel rendelkezik. Ezeket cikk-
sorozatban mutatjuk be a Miskolci 
Naplóban.

Magyarországi első nagy vasútépí-
tési időszak idején 1832-ben az or-
szággyűlés megállapí-
totta egy Pest és Miskolc 
közötti vasúti kapcso-
lat építésének fontossá-
gát. Az előkészületek, a 
tervezés azonban sokat 
csúszott, majd az 1848-
49-es forradalom és sza-
badságharc, valamint 
az azt követő megtorlás 
is hátráltatta a vasútvo-
nal megépítését. 

Végül csak 1857-ben 
kezdődött el a tényle-
ges munka. A vasút 
kiépítésének munká-
latait azonban tovább 
késleltette az akkori városvezetés és a 
vasúti társaság közötti vita. Tudniil-
lik a miskolci elöljáróság azt szerette 
volna, hogy a pályaudvar a most Szé-
chenyi és a Bajcsy-Zsilinszky neveze-
tű utcák találkozásánál épüljön meg, 
ahol jelenleg a Szinvapark bevásár-
lóközpont áll. A vasútépítő társaság 
által felvázolt tervet azért nem tá-
mogatták, mert úgy vélték, az abban 
foglaltak szerint túlságosan, mintegy 
két kilométerre kiesik a pályaudvar 
a város akkori területéből. A társa-

ság viszont ragaszkodott az eredeti 
tervhez. Az elmérgesedő vita miatt 
a városvezetés végül nem támogat-
ta az építkezést. Sem ingyen telket, 
sem építőanyagot nem biztosított az 
építkezéshez. Az eredeti tervek sze-
rint megépült vasúti pályaudvarnak 
ezért hivatalos, díszes átadóünnep-
sége sem volt. Szép csendben 1859. 
május 24-én nyílt meg a „miskolci” 
elnevezésű vasúti pályaudvar. Épü-
lete azonban csak jóval később épült 
fel – a Pfaff Ferenc tervei alapján ké-

szült építményt 1901-
ben adták át az utazó 
közönségnek. A pá-
lyaudvar stílusában az 
Osztrák-Magyar Mo-
narchia állomásaira jel-
lemző eklektikus angol, 
romantikus stílusban 
épült. Műemlék, utol-
só felújítására 2003-ban 
került sor. 

A „miskolci” pályaud-
var elnevezést a Gömö-
ri pályaudvar megépíté-
se után főpályaudvarra 
változtatták. 1860-ban 

Szolnok-Debrecen-Miskolc vasút-
vonal továbbjutott Kassa irányába. 
1860-ban Kassán is megnyílt va-
súti pályaudvar. A Tiszai pályaud-
var épületének homlokzatán látható 
évszámok a pályaudvar megépülésre 
(1859), az épület elkészültére (1901) 
és az utolsó felújítására (2003) utal-
nak. Az 1859-es és az 1901-es év-
számot az épület tornyai, az utolsó 
felújítás évszámát a homlokzat köze-
pén láthatjuk.

Somorjai LeheL

Ragyogó idő-
ben, már a húsvét 
hangulatában telt 
múlt vasárnap a 
kilencedik Miskol-
ci Termelői Nap. A 
kézműves finom-
ságok ezúttal is 
sokakat vonzottak 
az Erzsébet térre. 
A játékok mellett a 
kicsiket bábszínház 
és nyuszi simogató  
várta.  A rendezvé-
nyen ezúttal Arnót 
település mutatkozott be.

A B.-A.-Z. Megyei Család, Esélyteremté-
si és Önkéntes Ház bábszínházat, tánchá-
zat, zsákban futást és érzékenyítő játszóhá-
zat szervezett a helyszínen, a Bükki Nemzeti 
Park pedig természetismereti kvízre várta az 
érdeklődőket, a barlangok hónapja alkalmá-
ból. Mindezek mellett természetesen ott vol-
tak a megszokott mézes, füstölt húsos, saj-
tos, szörpös, házi csokis, lekváros, ékszeres, 
textiles, kosárfonó árusok. Az ünnep köze-
ledtével természetesen a húsvéti tojás sem 
hiányozhatott a standokról.

Üveges István arnóti polgármester ki-
emelte, nagyon jó bemutatkozási lehető-
ségnek érzik ezt a rendezvényt. A közelgő 
húsvétra tekintettel kiállítottak egy tojásfát, 
ahová a gyerkőcök felakaszthatják a tojásai-
kat, emellett nyuszi-simogatóval, népi vise-
lettel és a település egyik fiatal tehetségével 
készültek a bemutatkozásra. 

Kiss János alpolgármester elmondta, ta-
valy nyáron kezdték szervezni a miskolci 
termelői napokat, ez már a kilencedik alka-
lom. – Úgy gondolom, a program – eredeti 
célkitűzése, az egészséges, tradicionális he-
lyi termékek bemutatása mellett – mára be-
épült Miskolc kulturális illetve turisztikai 
kínálatába is. 
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...éS moSt

Kopcsó Andrea festőművész 
alkotásaiból nyílt tárlat nemré-
giben a City Art Galériában. A 
kazincbarcikai művész kiállítá-
sát Czajlik József, a kassai Thá-
lia Színház igazgatója ajánlotta 
a közönség figyelmébe.

Mint elhangzott, Kopcsó Andreát 
szakrális festőművésznek mondják, 
aki főként érzelmeket jelenít meg. A 
drámaiság és a belső mozgás vehető 
észre először a festményein. Első ki-
állítása 2009-ben nyílt meg Székesfehérváron, de 
mióta tagja a Diósgyőri Képzőművész Stúdió ‚76-
nak, azóta Miskolcon is nyílt tárlata. Kopcsó And-
rea elmondta, 2008 óta fest így, korábban azokat a 
témákat próbálta megalkotni, amiket az iskolában 
tanítottak. Ebben nem igazán lelte örömét, mió-
ta azonban „szabadjára engedhette” a kezét, azóta 
boldogsággal tölti el a festés.

A City Art Galéria havonta más és más al-
kotónak ad lehetőséget, hogy bemutassa mun-
káit. – Nemcsak miskolciakat, hanem Mis-
kolchoz kötődő illetve környékbeli művészeket 
is meghívunk – nyilatkozta Tóth-Szabó István, 
a City Hotel Miskolc művészeti vezetője. Kop-
csó Andrea kiállítása április 18-áig tekinthető 
meg a City Art Galériában.

Érzelmek, drámaiság, belső mozgás

A miskolci Lévay József 
Református Gimnázium és 
Diákotthon nyerte meg a 
Pannonhalmi Főapátság és 
a Rákóczi Szövetség közös 
versenyét, a Cultura Nost-
ra történelmi vetélkedőt.

A „Szent Márton nyo-
mában – A keresztény Eu-
rópa születése (313-1000)” 
címmel meghirdetett, 
többfordulós versenyre a 
Kárpát-medence 206 isko-

lájából 300 csapat 900 ta-
nulója nevezett. Az első 
forduló 100 kérdésből álló 
feladatsorát a csapatoknak 
az iskolájukban, számító-
gép használatával kellett 
megoldaniuk, a második, 
regionális fordulóba 179 
csapat jutott be, 16 százalé-
kuk határon túli iskolákból. 
A második fordulóból a leg-
jobban teljesítő 10 gimnázi-
um csapata jutott be a pan-
nonhalmi döntőbe. 

Magyarországról 7, Er-
délyből, Felvidékről és a 
Vajdaságból 1-1 gimnázi-
um csapata lehetett ott a 
pannonhalmi döntőben. Az 
első tíz csapat jutalomúton 
is részt vehet július elején a 
Pannonhalma-Herend-Bá-
bolna háromszögben. 

a Lévay Nyerte a CuLtura NoStra 
törtÉnelmi vetÉlkedőt

A filmszín-
házakat először 
csak alkalmi 
vállalkozások 
képviselték Mis-
kolcon. Az első 
filmet a főváro-
si Uránia Tudo-
mányos Színház 
hozta a város-
ba 1900 körül: 
a „Küzdelem az 
Északi pólusért” 
Nansen észa-
ki-sarki útjáról 
szólt. A vasgyári 
munkásétterem-
ben 1906-tól, a 

Népkerti Vigadóban 1907-től tartottak előadásokat, de az első állan-
dó mozi az Apolló volt az 1911-ben átadott Weidlich-palota pincehe-
lyiségében. Egy helyi 
orvos, dr. Sándor Al-
fréd 1911. december 
31-én nyitotta meg 
társával, Fazekas Im-
rével. 1930-ban az 
akkori Korona Szálló 
(majd Avas Szálloda) 
emeletére helyezték 
át, ahol 600 férőhelyes 
filmszínházat alakí-
tottak ki. Ez volt a ké-
sőbbi Kossuth mozi, 
amely 2008. októ-
ber 31-éig működött, 
felszerelését a Mű-
vészetek Házában 
ma is működő Urá-
nia és Béke Art mo-
zikba telepítették át.                                                                    
fotó:  
moCSári LáSzLó

akkor...

miskolc értékei 11.

helyi ízek, vidám vásári programok

a tiSzai páLyaudvar



A címvédő DVTK 
Jegesmedvék mellett 
a MAC Budapest, a 
Fehérvár AV19 és a 

Debrecen jutott be 
a jégkorong Ma-

gyar Kupa hét-
végi, fővárosi 
négyes döntő-

jébe.
A szerdán zá-

rult hatcsapa-
tos selejtezőt a 

székesfehér vár ia k 
EBEL-együttese ve-
retlenül nyerte meg, a 
második helyen a Deb-
recen végzett. A MOL 
Liga alapszakaszának 

első és második helye-
zettjének, a Miskolcnak 
és MAC-nak nem kellett 
részt vennie a kvalifiká-
cióban. A négyes döntőt 
a Tüskecsarnokban ren-
dezik. A szombaton 14 
órakor kezdődő Debre-
cen-DVTK Jegesmedvék 
elődöntőt az M4 Sport 
élőben közvetíti, ezt kö-
veti a Fehérvár AV19-
MAC Budapest találko-
zó. A bronzmérkőzésre 
vasárnap 16.45-től, a fi-
náléra pedig 20.15-től ke-
rül sor, utóbbit szintén 
élőben közvetíti az M4 
Sport.

Nagy izgalmak után hatalmas 
hátrányból óriásit küzdve jött 
vissza az Aluinvent DVTK és 
győzött Zalaegerszegen a baj-
nokság 17. fordulójában. 

Már csak egy győzelemre áll a 
csapat az alapszakasz második he-
lyétől. Ehhez március 26-án szom-
baton le kell győzni a PEAC csapa-
tát hazai pályán. 

(ZTE NKK – Aluinvent DVTK 
72-77 (15-13, 25-12, 23-29, 9-23) 
- Szerettünk volna néhány új tak-
tikai elemet gyakorolni, az ellen-
felünk viszont az első 25 percben 
extra dobószázalékkal dolgozott. 
Ezután sikerült ritmust váltanunk 
mind támadásban, mind védeke-
zésben – értékelt a győztesre for-
dult mérkőzést követően Maikel 
Lopez vezetőedző. 

Kategóriája első he-
lyét szerezte meg – 
tavalyi eredményei 
alapján – a Sportisko-
lák Országos Szövet-
ségénél a miskolci 
sportiskola. A díjkiosztó 
gálát kedden rendezték, a Magyar Sportok 
Házában. A városi sportiskola második al-
kalommal nyerte el a rangos kitüntetést.

A szövetség hetedik alkalommal szervez-
te meg a díjátadót. Idén 47 sportoló kapott 
jelölést és 28 intézmény pályázott a Magyar-
ország legjobb sportiskolája címre. Ezt végül 
a Miskolc Városi Sportiskola a debrecenivel 

megosztva érdemelte ki, a 2015-ös eredmé-
nyek alapján. Az MVSI bokszolóját, Csóka 
Nándort - aki Európa-bajnoki bronzérem-
mel tért haza tavaly Bulgáriából, s a magyar 
csapat egyetlen érmét szerezte meg a viada-
lon - sportága legjobbjává választották. 

Illyés Miklós, az MVSI ügyvezetője ki-
emelte, a siker a fegyelmezett munkának kö-
szönhető, illetve annak, hogy az adott szak-
ági sportszövetségekkel igyekeztek egy jól 

működő partnerként 
a sportágfejlesztésben 
részt venni. 

Az MVSI-nél jelen-
leg 50 edző dolgozik 
és csaknem ezer gyer-
mek sportol rendsze-
resen. Összesen 14 
sportág közül lehet 
választani. Deák-Bár-
dos Mihály szak-
mai vezető elmondta, 
idén is azon dolgoz-
nak, hogy minél több 
sportágban legyenek 
eredményesek. 

A magyar futsal-válogatott 3-0-ra 
kikapott a legutóbbi két világbajnok-
ságon bronzérmes Olaszországtól a 
vb-pótselejtező keddi első mérkőzé-
sén, Miskolcon. A világranglistán 30. 
helyezett magyar válogatott méltó 
partnere volt a negyedikként jegyzett 
olasz csapatnak. A visszavágót április 

13-án, az észak-olaszor-
szági Pratóban játsszák. 
A párharc győztese jut ki 
a szeptemberi, kolumbiai 
vb-re. (Világbajnoki pót-
selejtező, 1. mérkőzés: 
Magyarország-Olaszor-
szág 0-3 (0-0))

Fergeteges hangulatú találko-
zón győzte le 3-0-ra múlt szom-
baton a Diósgyőr hazai pályán 
a szombathelyi Haladást. 

Elek Ákos duplázott, Novothny Soma pedig 
hetedik megadott gólját szerezte. A DVTK szom-
bati sikerével már a legutóbbi hat hazai bajnoki 
találkozóján veretlen és sorozatban négyet meg is 
nyert saját közönsége előtt. - Jó ritmusban kezd-
tük a mérkőzést, viszonylag korán föl is tudtuk 
törni az ellenfél védelmét. Az első félidőben nyúj-
tott teljesítményünk megnyugtató volt. A máso-
dik játékrészben többet kockáztatott a Haladás, 
sikerült két újabb gólt elérnünk, amivel itthon 
tartottuk a három pontot. Jobb mérkőzés is kike-

rekedhetett volna, valószínűleg mindkét csapat 
magabiztosabban játszik, ha nincsenek a talaj-
hibák. De így sem lehetünk elégedetlenek – nyi-
latkozta a mérkőzést követően Egervári Sándor 
vezetőedző a dvtk.eu-nak. (OTP Bank Liga 26. 
forduló: Diósgyőri VTK - Szombathelyi Swietels-
ky Haladás 3-0 (1-0))

A mérkőzés szünetében a magyar bajnok, 
MOL Liga győztes DVTK Jegesmedvék csapa-
tát köszöntötték. A Macik később bajnokavatón 
ünnepelték a sikert, a sportcsarnok előtti téren.

2016. március 26. | 12. hét | XIII. évfolyam 12. szám
Miskolci Napló – A város lapja Sport 9

Igazi rangadóra került sor múlt 
szombaton Kiskunfélegyházán, a 
listavezető DVTK-Volán a második 
Félegyházi ASI csapatához látoga-
tott. 

Ősszel a DVTK nyert 11:7-re, 
most ugyanennyi lett az eredmény, 
de az ellenfél javára. (Asztalitenisz 
NB I. Keleti-csoport 13. forduló: 
Félegyházi ASI - DVTK-Volán 11-

7) Az ellenfél idegenlégiósa, a mér-
kőzés előtt nem tudta bemutatni az 
érvényes sportorvosi engedélyét. A 
miskolciak óvás nyújtottak be, vár-
ják a versenybíróság döntését.

Parádés győzelem  
a Haladás ellen

Kikapott a magyar  
válogatott Miskolcon

Idegenben győzött  
az aluInvent dvtK

2015 legjobb  
sPortIsKolája 
az MvsI

Csóka Nándort sportága legjobbjává választották.

Diákolimpiai bajnoki címet szerzett Almási Zsuzsanna,  
a DVTK-MVSI versenyzője március 19-én Pestszentimrén.

Fordult a KocKa KIsKunFélegyHázán

jégKorong Magyar KuPa –  
a négyes döntő Mezőnye



Miskolci NaplóHirdetés10
Apróhirdetés
Hejőcsabán 1105 m2 építési terü-
let eladó. Érd.: +36 46 411 304.
Magyar vizslák 4 hónapos lá-
nyok oltás, egészségügyi könyv-
vel méltányos költségtérítéssel 
eladók. Érdeklődni: Miskolc, Szir-
mai u. 8. telefon: 46/304-175 és a 
30/322-9991.
Az Otthon Segítünk Alapítvány 
kisgyermeket nevelő szülőknek 
tud ingyenes segítséget nyújtani. 
Önkéntesünk heti rendszeresség-
gel segíti a napi feladatok megol-
dását. Ha nincs otthoni segítsége 
telefonáljon! 30/905-8113, miskol-
ciotthonsegitunk@gmail.com.
Miskolctól 18 km-re, Halmajon  
lévő, májusban nyíló bisztró gya-
korlattal rendelkező, mai gasztro-
nómiai trendeket ismerő, követő, 
munkájára igényes chefet, sza-
kácsokat, felszolgálókat keres! je-
lentkezés fényképes önéletrajzzal: 
1.molnarlaci@gmail.com.
Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 
63 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók 
(műanyag, fa, alumínium), garázs-
kapuk cseréje óriási kedvezmény-
nyel, teljeskörű árnyékolástechni-
kával. Tel./fax: 46/402-292, mobil: 
30/336-5528, web: www.aluport.
hupont.hu, bemutatóterem: Mis-
kolc, Bükk áruház I. emelet. Nyitva: 
h, sz, cs, p: 9–17 óráig, k: 9–14 órá-
ig, szo: 9–12 óráig.
Ács-, tetőfedő munkák, gipsz-
kar to nozás, lambé riázás, filagóri-
ák, elő tetők, kerítések, kerti házak 
és egyéb famunkák készítése; Vel-
ux ablakok beépítése, cseréje; íves 
fedések és hajlatok készítése; te-
tők szellőztetése. www.kerekgyar-
to-acs.hu. Tel.: 06-20/460-6775.
Nem italozó, önállóan dolgozni 
tudó ácsot és korábban ács mel-
lett dolgozó segédmunkást ke-
resek Miskolc és környékére, nem 
csak tetőn végzendő munkákra. 
Tel.: 06-20/460-6775.

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
A MiReHuKöz Nonprofit Kft. munkatársat keres  

az alábbi munkakör betöltésére:

ÜGyiNTÉzŐ
A leendő munkatárs feladatai:

•  A társaság által az érintett lakosság részére kiosztásra szánt chip-es kommu-
nális hulladékgyűjtő edényzet átadásával járó feladatok elvégzése

•  Osztás előkészületi fázisában való aktív részvétel: matricázás, adatgyűjtés, 
rögzítés, kapcsolatfelvétel

• Edényzetek átadása, regisztráció, adatfelvétel 
• Adatok rögzítése belső informatikai rendszerben (számítógépen, tableten)
• Ügyfelek udvarias, segítőkész kiszolgálása

A pályázókkal szemben támasztott elvárások:
• Minimum középfokú iskolai végzettség
• Aktív számítástechnikai ismeretek, érintőkijelző kezelésében való jártasság
• Pontosság, precizitás
• Jó kommunikációs képesség, ügyfélközpontúság
•  Terhelhetőség, rugalmasság (egyenlőtlen munkaidő-beosztás, hétvégi  

munkavégzés változó helyszínen)

Amit kínálunk:
• Teljes munkaidős állás 6 hónap határozott időre

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!
Az önéletrajzokat a titkarsag@mirehukoz.hu e-mail címre várjuk!

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 

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
A MiReHuKöz Nonprofit Kft. munkatársat keres  

az alábbi munkakör betöltésére:

GÉPJÁRMŰ ÜGyiNTÉzŐ
Feladatok:

• javítási feladatok teljeskörű koordinálása
• napi és rendszeres szemlék elvégzése 
•  javítás időpontjának és helyszínének egyeztetése,  

igény esetén a járművek mozgatása
• káresemények kivizsgálása, intézése a biztosító társaságokkal
• adatok és információk rögzítése és aktualizálása a vállalati rendszerben
•  együttműködés a szállítási terület képviselőivel,  

valamint a vállalat társterületeivel
• kapcsolódó dokumentumok és nyilvántartások vezetése
• napi jelentéstétel a cégvezetés felé

Elvárások:
• hasonló területen szerzett tapasztalat
• C kategóriás jogosítvány 
• jó problémamegoldó készség, rugalmasság

Amit kínálunk:
• biztos hátterű folyamatos munkalehetőség
• állandó jövedelem

Az önéletrajzokat a titkarsag@mirehukoz.hu e-mail címre várjuk!

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 

március 29-ig

KÉSZÜLJÜNK A HÚSVÉTRA!
COOP ÜZLETEINK AKCIÓS KÍNÁLATÁBÓL!

Kistestű tyúk 1 kg (baromfit árusító üzl.) 539 Ft
COOP Ecetes torma 200 g, egységár: 995 Ft/kg 199 Ft
Nescafé Classic 3:1 10x17,5 g, egységár: 2566 Ft/kg 449 Ft

Minden Kedves Vásárlónknak  
Kellemes Húsvét Ünnepeket Kívánunk!

Szerencsi  
dob. tojás                   

10 db-os, 53 g, „M”  
Egységár: 29,90 Ft/db, 564 Ft/kg

299 Ft

Füst. köt.
lapocka                    

1 kg Pick, Nagyhegyes

999 Ft

Eh. sertés- 
lapocka                  

1 kg  
(tőkehúst árusító üzl.)       

749 Ft



Népi játékok, húsvéti foglalkoztatók, fegyverkiállítás és 
az elmaradhatatlan nyuszisimogató is várja a látogató-
kat a Diósgyőri vár ünnepi programjain. A jókedvről az 
országszerte ismert kecskedudás, Pék Dudás Zsuzsa és 
barátai is gondoskodnak, akik a „szagos víz” készítésébe 
is beavatják a locsolkodókat.  

A család minden tagja talál 
érdekes programot a Diós-
győri várban, ahol az ünnepi 
hétvége már csütörtökön el-
kezdődött. A lovagteremben 
megtekinthető a „Lovagok 
fegyverben” című kiállítás, 
amelyen a lovagkor harci esz-
közeit, a végvári idők magyar 
és török díszfegyvereit, vise-
leteit láthatják Tóth Sándor 
gyűjteményéből. 

Vasárnap és hétfőn Pék 
Dudás Zsuzsanna népmű-
vész és barátainak húsvé-
ti szokásokhoz kapcsolódó 

műsora és játékos népi fog-
lalkoztatói várják az érdek-
lődőket „Rózsavizes húsvét 
napját jöttem köszönteni” 
címmel. Lesz „szagos víz” 
készítés, díszes tojás, s arra 
is fény derül, mi fán terem 
a komatál. Húsvéthétfőn az 
alsó várudvaron számos in-
gyenes műsor és játék várja a 
családokat: nyuszisimogató, 
tojáskeresés, répaevés, „okos 
tojások” logikai játszóház, 
népi játszópark kakas lövé-
szettel és sok egyéb izgalmas 
mulatsággal!

Március 29. kedd My FAir 
LADy musical két részben 
19:00 | NAGYSZÍNHÁZ Bér-
letszünet Jegyvásárlás

ZűrZAvAros éjsZA-
kA vígjáték 19:00 | KA-
MARA Bérletszünet Jegy-
vásárlás

Március 30. szerda 
LÚDAs MATyi mesejáték 
két részben 14:00 | KAMA-
RA Bérletszünet Jegyvásár-
lás

LiLioM küLvárosi 
LegeNDA 18:00 | NAGY-
SZÍNHÁZ Ferenczi ifj. bér-
let Jegyvásárlás

QUiXoTe táncelőadás 
19:00 | JÁTÉKSZÍN Jegy-
vásárlás

Március 31. csütörtök 
LÚDAs MATyi mesejáték 

két részben 14:00 | KAMA-
RA Bérletszünet Jegyvásárlás

egy CsÓk és Más seM-
Mi zenés komédia két részben 
19:00 | NAGYSZÍNHÁZ Bér-
letszünet Jegyvásárlás

Április 1. péntek vUk - 
Inversedance Fodor Zoltán 
Társulat előadása táncjáték 
14:00 | KAMARA Aranyal-
ma bérlet Jegyvásárlás

egy CsÓk és Más 
seMMi zenés komédia 
két részben 19:00 | NAGY-
SZÍNHÁZ Bérletszünet 
Jegyvásárlás

A NAgy gATsby ro-
mantikus pop art tánc-
játék két részben 19:00 | 
KAMARA Vörösmarty 
(arany, ezüst) bérlet Jegy-
vásárlás

2016. március 26. | 12. hét | Xiii. évfolyam 12. szám
Miskolci Napló – A város lapja

prograMajÁnló
program/közélet

Művészetek Háza 
Március 30. 17.00 óra. HEGEDŰS JÁNOS 

GRAFIKUSMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA a Mű-
vészetek Háza Kortárs Galériájában. A 
kiállítást megnyitja: Kákóczki András 
művészettörténész. 

Március 31. 18 óra. MŰHA AKADÉMIA – 
DR. ZACHER GÁBOR ELŐADÁSA: DROG-
HELYZET 2016. Miért óvjuk meg gyer-
mekeinket a káros szenvedélyektől?

Április 2. 19 óra. TOM LUMEN ÉS BARÁ-
TAI. Tom Lument – a miskolci szárma-
zású, nemzetközi hírű gitárost – 2014 
őszén láthatta első ízben a helyi kö-
zönség a Művészetek Házában. Ápri-
lis 2-án ismét színpadra lép.

Április 4. 19 óra. Tűzvarázs bérlet - PERZSE-
LŐ VISZONYOK. Kassai Filharmonikus 
Zenekar - vezényel: Gál Tamás. 

Diósgyőri vár
Március 25., 26., 27., 28. HÚSVÉTI SOKA-

DALOM A DIÓSGYŐRI VÁRBAN. (Bő-
vebben l. külön)

Feledy-ház
Március 30. 17 óra. FIATAL TEHETSÉGEK FÓ-

RUMA. Bemutatkozik: Csabay Zsuzsanna 
Virág – fuvola és Sallai Zsombor – gitár. 
Zongorán kísér: Soós Orsolya. Házigazda: 
Csabay Csilla és Balázs István.

Április 2. 14-19 óráig. EPRESKERTTŐL DINY-
NYEFÖLDIG – Tárlatjáték Kő Pál szob-
rászművész életmű-szeletei között.  

Miskolci Csodamalom Bábszínház
Április 2. 10.30 óra. Kipp-Kopp (csecse-

mőszínház)
Április 3. 10.30 óra. Gőgös Gúnár Gedeon. 
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.
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S z í n h á z i  m ű S o r
Március 29. – Április 1.

Hirdetés

Áldott Húsvéti Ünnepeket  
kívánok minden Martin-kertvárosi  

és szirmai lakosnak!

SzécSényi Marianna
 önkormányzati  

képviselő

Háziasszonyokkal a hulladék-
mentes háztartásokért

az észak-Magyarország Flórája Faunája alapítvány most 
megvalósult szemléletformáló projektjének célja a felelős 
hulladékgazdálkodási gyakorlat kialakítása volt a háziasz-
szonyokban és gyermekeikben. 

Az alapítvány 13 éve dolgozik azon, hogy a fenntartható fejlő-
dés gondolatát Észak-Magyarországon gyakorlati eredmények-
re váltsa. Ennek keretében számos környezet- és egészségvé-
delmi programot valósítottak már meg. Ők működtetik Miskolc 
biopiacát (a Belvárosi Biovásárt), illetve az egyre népszerűbb 
Miskolci Zöld Kosár termelői-fogyasztói közösséget.

A januári Miskolci Kocsonya Farsangon széleskörű érdeklő-
dés fogadta az alapítvány hőszigetelt, napelemes öko jurtáját 
és az ott bemutatott „Recik ékszerek és kiegészítők” kiállítását. 
A többnapos nyitva tartás alatt a gyermekeknek újrahasznosí-
tós játszóházat is tartottak.

A gondos háziasszonyokat „Hulladékmentes háztartás” fó-
rumok várták Miskolcon, Arnóton, Baskón, Boldván és Királ-
don is. Ezeken választ kaphattak a hulladék megelőzés, újra-
használat, szelektív gyűjtés, újrahasznosítás, és komposztálás 
gyakorlati kérdéseit illetően. Külön workshop keretében vi-
tatták meg a családi házas, bérházas lakókörnyezetben és a 
munkahelyeken használható öko-tippeket, amelyekkel csök-
kenthető a keletkező hulladék mennyisége.  Egy családbarát 
kiadvány is készült, amely közérthető formában adja közre a 
felelős hulladékgazdálkodás gyakorlati tippjeit a tudatos há-
ziasszonyoknak.

Törekedjenek Önök is a nulla hulladék elérésére: vásá-
roljanak friss árukat, kevés csomagolással, helyi termelők-
től! Válasszák a tartós eszközöket az eldobósok helyett! 
Hasznosítsák újra, amit csak lehet! Szelektáljanak és kom-
posztáljanak! Ha ráéreznek, már gyerekjáték az egész… 

Az Észak-Magyarország Flórája Faunája Alapítvány további 
programjairól a www.emff.hu oldalon tájékozódhatnak, az ál-
taluk szervezett Zöld Kosár Közösség pedig a facebookon is el-
érhető.

A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos la-
kossági szemléletformálásra fordítható támogatás (OKTFNHI-LSZF/2015-01)

www.szelektalok.hu

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

Az akció érvényes: 
2016. 03. 26-tól 2016. 04. 01-ig 

Tomi folyékony mosószer, 1,32 l, 757 Ft/l 999 Ft 
Tomi folyékony mosószer, 2,64 l, 833 Ft/l  2199 Ft

Tomi mosópor, 1,4 kg–1,5 kg, 714 Ft/kg 999 Ft

Coccolino öblítő, 1,9 l, 2 l, 499 Ft/l 999 Ft

Silan öblítő, 2 l, 499 Ft/l 999 Ft

Quanto öblítő, 5 l, 240 Ft/l 1199 Ft

Perwol folyékony mosószer, 3 l, 666 Ft/l 1999 Ft

Bonux 3 in 1, 3 kg, 533 Ft/kg 1599 Ft

Bonux mosópor, 1,5 kg, 666 Ft/kg 999 Ft                         

Dosia mosópor, 2,6 kg, 423 Ft/kg 1099 Ft

Clin ablaktisztító, pumpás, 500 ml, 918 Ft/l 459 Ft

Bref WC-tisztító, 750 ml, 532 Ft/l 399 Ft

Air Wick illatgyertya reklám áron 499 Ft

Palette ammóniamentes hajfesték 1099 Ft

Hirdetés

Húsvéti sokadaloM 
Miskol-

ci olvasónk-
nak megszűnt 
a munkavi-
szonya, s volt 

munkáltatója nem fizette ki 
az elmaradt munkabérét. A 
munkaügyi bíróság jogerő-
sen megítélte neki a járan-
dóságot, kiderült azonban, 
hogy a cég, ahol korábban 
dolgozott, időközben felszá-
molás alá került. Levélírónk 
kérdezi, milyen módon 
tudja munkabér-követelését 
érvényesíteni?

A fizetésképtelen mun-
káltatót terhelő munkabér 
és egyéb bérjellegű juttatá-
sok a kielégítési sorrend első 
helyén állnak, azaz minden 
más típusú hitelezői kö-
vetelést megelőznek. Sok 
esetben azonban, már ezen 
igények fedezetésre sincs va-
gyona a felszámolás alá ke-
rült társaságnak. Van azon-

ban egy állami segítség ilyen 
esetekre, nevezetesen, a Bér-
garancia Alap.

A kiegyenlítetlen mun-
kabér-követelés érvénye-
sítése érdekében, írásban, 
bejelentéssel kell élni a volt 
munkáltató felszámolójá-
nál, aki az illetékes munka-
ügyi központot keresi meg, 
a Bérgarancia Alapból való 
támogatás igénybevétele ér-
dekében. 

A Bérgarancia Alapból 
való kifizetés összege korlá-
tozott, 2016-ban a bérgaran-
cia támogatás maximuma 
1.188.500 forint.

Vagyis a Bérgarancia Alap 
terhére történő munkabér 
kifizetés, nem feltétlenül je-
lent teljes kielégítést a mun-
kavállaló részére, azonban 
biztonságot nyújt, mert a 
munkabér egy része megté-
rülhet.

strassburger gyula 
ügyvéd

a jogÁsz vÁlaszol

bérgarancia alap

nehéz károly önkormányzati képviselő lakos-
sági fogadóórát tart 2016. március 29-én (ked-
den) 16-17 óráig a Görömbölyi Művelődési ház-
ban. 

KÉPViSELŐi FoGADÓÓrA



Távolsági autóbusz ütközött

Komoly baleset történt március 21-én délután Miskolcon, a hejő-
csabai városrészben, ahol autóbusz ütközött személyautóval. A hely-
színelés idején részleges útlezárás volt érvényben, irányonként csak 
egy-egy sáv volt járható. Információink szerint a baleset hétfőn dél-
után két óra körül történt a Csabai úton. A balesetben egy Mező-
csátra közlekedő, távolsági autóbusz volt érintve, személyi sérülésről 
nem kaptunk információt. 

Nemi erőszak a belvárosban
Szexuális erőszak bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja 

miatt folytat eljárást a Miskolci Rendőrkapitányság H. Levente 18 
éves helyi lakossal szemben. A nyomozás adatai szerint a gyanúsított 
március 15-én délben Miskolcon, a Kis-Hunyad utcában egy eme-
letes lakóház falához szorított egy lányt, akivel közösülni próbált. A 
férfit azonban cselekménye közben megzavarták, így elmenekült a 
helyszínről. A bejelentést követően a nyomozók 48 órán belül azono-
sították, elfogták, majd a rendőrkapitányságra előállították a bűncse-
lekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható férfit.

Egyre több szabadtéri tűz ad munkát a megyei tűzoltóknak
Miskolcon és környékén március 21-én délután számos helyen 

gyulladt meg az aljnövényzet, a gaz vagy az összehordott hulladék 
– tájékoztatott a megyei katasztrófavédelem. Kisszilvásvölgynél, a 
Kodály Zoltán utcában, a Tavirózsa utcában és a Béla utcában egya-
ránt szabadtéri tűzesethez vonultak a város hivatásos egységei. Var-
bónál a Dózsa György utcánál is a száraz növényzet gyulladt meg, 
oda a szendrői hivatásosokat riasztották. Berentén a bozóttűz egy 
távközlési oszlopot is megrongált, ahová a kazincbarcikaiak vonul-

tak. Néhány helyszínt csak 
gyalogosan lehetett meg-
közelíteni. 

Ismét lebuktak a dílerek
Egy gépjárművet és annak utasait ellenőrizték a Tiszaújvárosi 

Rendőrkapitányság járőrei Nemesbikken a sportpálya mellett már-
cius 10-én kora este. A rendőrök az autóban ülő utasoknál zöld nö-
vényi törmeléket találtak, amit az elmondásuk szerint nem sokkal 
korábban vásároltak Tiszaújvárosban egy lánytól és annak barátjá-
tól. A nyomozók hamar eljutottak a dílerekhez, akiket előállítottak 
a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányságra. Gyanúsítotti kihallgatásukat 
követően V. Katalin 18 éves sajóörösi lakossal szemben új pszicho-
aktív anyaggal visszaélés vétsége, míg B. Attila 20 éves tiszaújvárosi 
lakossal szemben új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntett elköve-
tésének megalapozott gyanúja miatt indult büntetőeljárás.

A megyei kórház főigazgatója nyújtott elsősegélyt
Ismét egy baleset került az útjába nemrégiben Csiba Gábornak, 

a megyei kórház főigazgató-főorvosának, akinek nem ez volt már 
az első ilyen esete. Természetesen most is segített. Március 15-én 
történt, hogy egy személyautó – négy utassal – felborult a Forró és 
Ináncs közötti főúton. Csiba Gábor az encsi megyei közgyűlésről 
tartott hazafelé, meglátta a szerencsétlenül járt autót, s mire a men-
tők megérkeztek már elsődlegesen megvizsgálta a sérülteket, gon-
doskodott szakszerű elhelyezésükről. Nem ez volt az első eset, hogy 
a főigazgató véletlenül szemtanúja volt egy balesetnek és segített. Pár 
éve egy biciklist élesztett újra, azelőtt egy elgázolt kislányon segített 
és egy fuldokló gyereket is megmentett már.

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) Keresi a helyét, próbálja kita-
lálni, mi is az, amire most igazán szüksége van és ami valóban 
boldoggá tenné. Fontos, hogy őszinte legyen magához ezzel 

kapcsolatban. Gondolja át, azzal foglalkozzon, ami igazán számít.

Bika (április 21 – május 20) Jó érzés, hogy valakinek ugyan-
olyan fontos valami, mint az Ön számára. A közös érdeklődés 
összekötheti Önöket és izgalmas eredményekhez vezet. Biztató 

híreket kap, és az is jól esik, hogy valaki igazán hisz Önben. 

Ikrek (május 21 – június 21) Több támogatásra vágyik vala-
kitől, és azt reméli, hogy egy fontos ügy mellé állíthat máso-
kat is. Ehhez azonban Önnek is hinnie kell a dologban. Olyan 

változásokat hozhat ez a hét, amelyekre már régóta vár – használja ki. 

Rák (június 22 – július 22) Elsősorban magának szeretne 
megfelelni, de az is fontos, hogy valaki más hogyan tekint Önre. 
Ha számít, akkor hallgassa meg az ő véleményét is. A jó taná-

csokat szívesen fogadja, de zavarja, ha valaki bele akar szólni a dolgaiba. 

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Szeretne többet kapni va-
lamiből, de ezen a héten mintha semmi nem akarna az elképze-
lései szerint alakulni. Gondolja át, mi az, amire valóban szüksége 

van, mert lehet, hogy rossz irányba keresgél. Merjen változtatni, ha úgy alakul.

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Kerüli valakinek a társa-
ságát, pedig ez a helyzet már nem sokáig tartható fent. Igyekezzen 
inkább szembenézni a problémákkal és megtalálni a megoldáso-

kat. Meglátja, közösen ki fogják tudni dolgozni ezeket is. 

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Legyen óvatos, mert 
hajlamos rossz szokásokat felvenni, és ezektől aztán nehezen sza-
badul. A héten nagy lehet a kísértés, próbáljon ellenállni neki. Vég-

re sikerül visszavenni a kezébe a gyeplőt és nem fél átvenni az irányítást. 

Skorpió (október 24 – november 22) Nagy lépésekben halad, 
és ez időnként akár ijesztő is lehet. Azonban, amikor eléri a célt, már 
tudni fogja, mi az, amit tennie kell. Igyekszik mindent az irányítása 

alatt tartani, de ez szinte lehetetlen. Osszon meg feladatokat másokkal is.

Nyilas (november 23 – december 21) Éppen idejében végez 
egy feladattal ahhoz, hogy a terveihez alakítsa a továbbiakat. Ne 
féljen megmutatni másoknak is, hogy mire képes, mert sokat nő-

het a szemükben. Ne hagyjon mindent az utolsó pillanatra.

Bak (december 22 – január 20) Amikor úgy látja, hogy kez-
denek jól alakulni a dolgok, hajlamos lehet kicsit hátra dőlni, és 
megint elcsúszni a feladatokkal. Ezen a héten addig kell men-

nie, míg ténylegesen célba nem ér. Ezzel biztosíthatja a pozícióját. 

Vízöntő (január 21 – február 19) A lelkesedése az, ami meg-
különbözteti másoktól, és ami miatt több lehetőség is Ön előtt 
áll. Ne hagyja, hogy ezt bárki is elvegye Öntől, mert akkor a le-

hetőségei is elvesznek. Ne ijedjen meg az önálló cselekvéstől. 

Halak (február 20 – március 20) Szívesen segítene valakinek, 
de ha ő nem segít magán, akkor Ön sem fog tudni. Próbálja in-
kább arra rávenni, hogy ő is aktív szereplője legyen az esemé-

nyeknek. Abba az irányba menjen, amelyik felé az esze tereli.
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Március 20-án tartotta a Miskolci Állatkert és Kultúrpark hagyományos szezonnyitó napját, a rendezvényen megünnepel-
ték a víz világnapját is. A szokásosnál több látványetetésen, bemutatón vehettek részt a látogatók, és olykor egészen testközel-
ből is megismerkedhettek az állatkert lakóival. Többek között a népes maki és ormányos medve családdal, a barnamedvékkel 
és a napokban született törpe kecskékkel. Természetesen a méltán népszerű fehérfarkú sülök, az észak-amerikai kúszósülök, 
valamint a kétpúpú tevék és a mosómedvék látványetetése sem maradt el ezen a napon.                                                                 Fotó: Végh Csaba

Forró NyoMoN

Miskolci városrészek
3

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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2016

Nyuszi, csibe, tojás, barka… a húsvét számos kelléke, szimbóluma 
megtalálható azon a kiállításon, amelyet a hétvégén nyitott meg Zsu-
ponyóné Ujváry Mária tojásíró, a Gömöri Múzeum muzeológusa a 
Diósgyőri Kézműves Alkotóházban. A megnyitó után a virágvasárna-
pi népszokások jelentőségéről tartott előadást Dukai Ditta néprajzos. 
A kiállítás március 20 és április 24 között tekinthető meg. 

Húsvéti szimbólumok

A hét fotója
Végh Csaba  

FelVéTele

VIdáM TaVaszI szezoNNyITó


