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Miskolcon is bemutatja a Garabonciás Színtársulat Edmond 
Rostand: Cyrano de Bergerac című művét .

Együtt ünnepelhették hétfőn a húsvétot az avasi lakótelepen 
élők Miskolc sztársportolóival. 
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A DVTK KoSArAS láNyAIT IS 
MEGloCSolTáK

Fórumot tartottak szerdán a törté-
nelmi Avas pincetulajdonosai, az 
érintett civil szervezetek számára a 
városházán. Mint elhangzott, a mis-
kolci önkormányzat célja, hogy a 
tradicionális városrész végre ismét 
turisztikai attrakciója, látványossá-
ga legyen a városnak. 

PEDAGóGuS(?)TüNTETéS
tömegek nélkül
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Soós Attila 
(Fidesz): – Ez ak-
ció is jól mutatja, 
hogy ma Magyar-
országon min-
denki szabadon 
kinyilváníthatja a 
véleményét. Sajnálattal tapasztaltam 
ugyanakkor, hogy a pár száz résztve-
vő nem a pedagógusok közül került 
ki, és hogy néhány ellenzéki politikus 
egyéni ambíciója elnyomhatja az ere-
deti szándékot. A 2010 előtti oktatási 
állapotok nem voltak fenntarthatók, 
szükségesek voltak a változtatások. 

Simon Gá-
bor (MSZP): 
– A kormány 
részben belátta, 
hogy átalakítás-
ra, reformra van 
szükség az ok-
tatás területén. Attól függetlenül, 
hogy hányan vesznek részt egy-egy 
ilyen demonstráción, mi minden 
olyan akcióval egyetértünk és tá-
mogatjuk, ami ezek szükségességé-
re hívja fel a figyelmet és segíti az 
átalakulást. 

Molnár Péter 
(KDNP): – Véle-
ményem szerint 
továbbra is a Köz-
nevelési Kerek-
asztal, vagyis a 
tárgyalás a jó és he-
lyes megoldás. A párbeszéd a kormány 
részéről fel van ajánlva! Én a kompro-
misszumban hiszek és a tanárok dön-
tő többsége is ezen az állásponton van. 
Pár helyen zajlottak csak, jól láthatóan 
politikailag szervezett akciók, baloldali 
politikusok és szimpatizánsaik résztvé-
telével. A tanárok pedig tanítottak. 

Jakab Péter 
(Jobbik): – A 
Jobbik támogat-
ja a pedagógusok 
jogos követelé-
seit. Azt ugyan-
akkor nem lehet 
elvárni a tanároktól és nem is fel-
tétlenül célravezető, hogy olyan til-
takozó akciókban vegyenek részt, 
amely akár munkajogi következ-
ményekkel is fenyegeti őket. A Job-
bik azt szorgalmazza, hogy a vita a 
gyermekek érdekeit szem előtt tart-
va szakmai mederben folytatódjon.

Tompa Sán-
dor (Demokra-
tikus Koalíció): 
– Az eddigi vál-
toztatások nem 
az oktatás ver-
senyképességéről 
szólnak, ezért is vettem részt a mis-
kolci demonstráción. Nem voltunk 
kevesen, ugyanakkor nagyon sokan 
szolidaritásukról biztosítottak ben-
nünket. A mozgalom a tárgyalások 
híve, a kormány pedig komolyan ve-
szi a jelzéseket.

Az országban lévő több ezer iskola közül előzetesen mind-
össze 150 csatlakozott hivatalosan a Tanítanék Mozgalom 
szerdára meghirdetett, egyórás polgári engedetlenségi mozga-
lomhoz, Miskolcról pedig csupán a Herman Ottó Gimnázium. 
A demonstrációtól – Pukli István március 15-i bejelentése sze-
rint – korábban azt várták, hogy tömegek csatlakoznak majd, 
és egy órára „megáll az élet országban.” Az országosan is ki-
emelt figyelemmel kísért Herman Ottó Gimnázium előtt eh-

hez képest mintegy kétszázan lehettek reggel 8 és 9 óra között. 
Diákok egyáltalán nem voltak a téren. A gimnázium tanárai-
nak mintegy harmada tanítás helyett szerda reggel kertészke-
dett, szemetet szedett, a diákok egy részének pedig rendhagyó 
biológiaórát tartottak, az iskola udvarán fát és virágot ültet-
tek. A tüntetők között leginkább szépkorúakat lehetett látni 
és megjelentek baloldali politikai pártok képviselői is. Ott volt 
például Tompa Sándor és Varga Gergő, a DK helyi vezetői, 

valamint Simon Gábor és Bartha György MSZP-s politikusok. 
Korábban a Fazekas Utcai Általános Iskola, valamint a Föl-
des Ferenc Gimnázium is külön akciót hirdetett Miskolcon. A 
Fazekas előtt azonban végül senki nem rajzolt szerda reggel, 
a Földes Ferenc Gimnázium előtt, kockás abrosszal leterített 
piknikasztalnál pedig csupán kéttucatnyi, többségében szép-
korú miskolci gyűlt össze, hogy támogassa a Tanítanék Moz-
galom követelését.

Pedagógus(?)tüNtetés, töMegeK NélKül,  
széPKorúaKKal, baloldaliaKKal

A legfanatikusabb követőknek sem 
lehet egyszerű eligazodni a Tanítanék 
Mozgalom (?) kacifántos stratégiáján. A 
szervezet, vélhetően politikai nyomás-
ra, olyan kényszerpályára manőverezte 
magát, melyből tán maga sem nagyon 
látja már a kiutat. Már az elnevezés sem 
egyszerű – tudniillik ha tanítanának, 
akkor tanítsanak – ki akadályozza őket 
ebben? Ők maguk nyomják oktatás he-
lyet az utcai dzsemborikat, meg a pepi-
tába oltott divatreformot, szóval elő-
ször magukban kéne lerendezni, mit is 
akarnak. Ez azonban láthatóan nem na-
gyon sikerül, és ez tette igazán érdekes-
sé a március 15-i nagygyűlésüket is, ahol 
két hónap alatt cca. harmadszor sikerült 
bőrig áztatni a felajzott híveket. Mond-
juk szerintem a nyitóattrakciónak szánt 
„fekete ruhás nővér”- ként ismert (vi-
szont kockásba öltözött) Sándor Mária 
produkciója sem volt kisebb probléma. 

A hölgy szemlátomást egyre furcsább 
lelkiállapotban leledzik a nyilvános sze-
replésein – érzelmileg kissé túlfűtött 
előadásából most sem volt valami egy-
szerű kideríteni, hogy per pillanat az 
oktatást vagy az egészségügyet akarja-e 
megmenteni a kormány orv mesterke-
déseitől, netán az egész univerzumot? 
A végén némileg meghökkentem, ami-
kor kis híján könnyekre fakadt a saját 
szavaitól, amikor pedig hirtelen, kínos 
csöndben, elkezdte magáról lehámozni 
a kockás gúnyát, majd minden átme-
net nélkül nótára fakadt, diszkréten el-
kezdtem sajnálni az odaadóan ázogató 
tömeget.

A műfajban nem kifejezetten tehet-
ségtelen Pukli úr is érezhette, hogy ez 
így nem lesz oké (ha ilyen hervasztó 
élményekkel, megint potyára küldik 
haza a tömeget, az aztán össze nem 
gyűlik még egyszer!). Ezért aztán, a 

hadak felrázására, hamarosan úgy el-
kezdett ordítani, hogy meg nem erősí-
tett hírek szerint, kis híján még a ma-
gyar légteret őrző NATO-radarok is 
beriasztottak.

Na itt aztán volt minden, ami forra-
dalmilag szükséges, csak logika nem. 
Addig tudtam követni, mikor azt üvöl-
tötte (az Országház irányába pislantva) 
hogy „ott van a hatalom – és itt van a 
nép!” (mármint az ázogatók). Ott vi-
szont kezdtem elveszíteni a fonalat, mi-
kor azt mondja: „Itt van előttünk a lehe-
tőség, hogy generációk óta cipelt nehéz 
terhünket, mint egy zsákot, letegyük” 
Milyen terhet? S ha már generációk óta 
cipelik (ez nettóban számítva is jelent 
vagy két emberöltőt, azaz cca. 150-160 
évet) akkor miért csak az utóbbi hat év-
vel van baja? Aztán amikor elkezdett 
belegabalyodni a számokba („itt van 
velünk lélekben a társadalom 75%-a, a 
FIDESZ-szavazók 67%-a„… stb. , meg 
hogy „Itt van mellettem: Kata és Oli-
vér”) végképp feladtam. Mert Kata és 
Olivér az rendben. Ez így éppen ket-
tő. De milyen módon jött ki a hetvenöt 
százalék meg a hatvanhét százalék? Kü-
lön-külön kell ezeket számolni, vagy át-
fedés is lehet? Azaz a társadalomba so-
rolta a Fidesz-szavazókat, vagy külön? 
Hogy tudták a téren ilyen magabizto-
san regisztrálni meg számszerűsíteni a 
lelkeket?… passz. 

Mindegy, üvöltés volt, lelkesedés 
volt, az eső meg esett. Aztán jött a 

lassan már rendszeresnek tekinthe-
tő, nagy horderejű bejelentések közül 
az aktuális: amennyiben a minisz-
terelnök és a köztársasági elnök nem 
kérnek nyolc napon belül bocsánatot 
(vajh kitől, és miért? – a szerk.) ak-
kor március 30-án egy órás munka-
beszüntetésre szólítják fel a hetvenöt 
százalékot, meg a hatvanhét száza-
lékot, meg a kilencszázötven intéz-
ményt, meg a harmincötezer támo-
gatót, meg mindenkit. De legalább 
a társadalom 75 százalékát – ehhez 
valamiért Pukli úr kiemelten ragasz-
kodott. „Álljon meg az élet egy órára 
Magyarországon!” – adta ki a jelszót a 
fő-mozgalmár, s hát a várt milliókhoz 
képest bizony elég vérszegény ered-
mény volt szerdán az épületek előtt 
napkúrázó, országosan pár ezerre te-
hető „polgári engedetlen”. Java része 
ezeknek is ránézésre odavezényelt po-
litikai szimpatizáns lehetett. 

Szóval azért ekkorákat nem nagyon 
kellene mondani, mert a kormány szá-
mára – amely számtalan jelét adta már, 
hogy tényleg tárgyalni akar és rendez-
ni a vitás kérdéseket – nagyon meg-
nehezítik, hogy komolyan vegye ezt a 
mozgalmat, vagy micsodát. 

Nem beszélve a törvényességi aggá-
lyokról, amelyeket egy-két szakszerve-
zeti vezető is megfogalmazott, s arról, 
mennyire nehezen magyarázható, ha 
a diákoknak a tanárokkal mutattatnak 
példát a törvénysértésre. S a kudarc 
után most aztán Pukli úrék is törhe-
tik a fejüket, hogy merre van az előre 
(mert ugyebár egy mozgalomban alap-
szabály, hogy csak előre lehet menni) 
hogy lehet kigabalyodni a helyzetből. 
Jelezték is azonnal, már szerda este, 
hogy pénteken egy újabb nagy hor-
derejű bejelentésre készülnek! Ez már 
valószínűleg lapzártánk után történik 
majd, de kíváncsian várjuk!

„ez nem a létszámról szól”
A február eleji pedagógus-tüntetésen még több 

ezren demonstráltak Miskolcon, szerdán alig két-
százan. A pedagógusok tiltakozási mozgalmát nyílt 
levelével elindító Herman Ottó Gimnázium közal-
kalmazotti tanácsának elnöke, Pilz Olivér úgy fogal-
mazott, ez nem a létszámról szól. – A tárgyalás a cél 
nem pedig a folyamatos utcára vonulás, mi is tudjuk, 
hogy a tárgyalóasztalnál lehet eredményeket elér-
ni. A Civil Közoktatási Platform szeretne tárgyalni a 
kormánnyal a 12 pontról, ami sürgős intézkedéseket tartalmaz, hogy a követke-
ző tanév már pozitívabb keretek között tudjon indulni – nyilatkozta. 

Pukli egy órára leállította volna az életet
„Abban az esetben, ha 2016. március 23. éjfélig 

nem kapunk választ, akkor 2016. március 30-án a Ta-
nítanék Mozgalom tanárai egy órára felfüggesztik a 
tanítást és kimennek az iskolaépület elé. A csatlakozó 
iskoláknak, intézményvezetőknek, tanároknak, isko-
lai dolgozóknak és szülőknek előre is köszönjük a bá-
torságot. Továbbá: kérünk mindenkit, de legalább a 
társadalom 75%-át, hogy jöjjenek ők is az iskolák elé! 
Álljon le az élet Magyarországon egy órára!” (Részlet 
Pukli István március 15-i beszédéből)



 A napi takarítás mellett ápri-
lis első hetében nagyszabású 
térburkolat tisztítás kezdődik 
Miskolcon. Két csoport dolgozik 
majd egyidejűleg két-két tisztító 
berendezéssel a belvárosi tere-
ken, majd két irányba haladva a 
sétálóutcán.

– A belvárosi nagytakarítás, a tér-
burkolat mosása több hetet vesz majd 
igénybe. Szeretnénk, ha tiszta lenne a 
belváros, s ehhez kell az, hogy a tér-
burkolatról is eltávolítsuk a szennye-
ződéseket. A munkavégzés ideje alatt 
kérjük, egyben köszönjük is a lako-
sok, a főutcai vállalkozások türelmét 
és megértését, hiszen egyes helyeken a 
munka szakaszos lezárással jár majd. 
De a miskolciakért, Miskolcért tesz-
szük – mondta el a munkavégzést 
elrendelő Miskolci Városgazda Non-
profit Kft. ügyvezetője, Schweick-
hardt Gyula. – A munkavégzéssel 
érintett belvárosi területek: Európa 

tér, Szinva terasz, Kandia köz, Erzsé-
bet tér, Szent István tér, Városház tér, 
Déryné utca, Széchenyi utca. Van, 
ahol egy napot vesz igénybe a térbur-
kolat tisztítása, de lesz olyan helyszín, 
például a sétálóutca, vagyis a Széche-
nyi utca keleti és nyugati része, ahol 
4-4 napra lesz szükség, a nagyobb te-
reken pedig 2 nap alatt végeznek majd 
a tavaszi nagytakarítással. A feladat 
ellátására a tavalyi esztendőben elvég-
zett próbamunka tapasztalatainak fi-
gyelembe vételével, több ajánlatkérős 
eljárásban választottuk ki a leghaté-
konyabbnak ítélt alvállalkozót – tette 
hozzá az ügyvezető.

A technológiáról szólva Schweick-
hardt Gyula elmondta, hogy ahol 
szükséges, ott megfelelő vegyszeres, 
de környezetbarát hatóanyaggal, ahol 
viszont nem igényel hatóanyagot, ott 
csak nagy nyomással, mindkét eset-
ben zárt rendszerben történik majd a 
térburkolat tisztítása. (A munkák üte-
mezését lásd a 10. oldalon)
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Képünk illusztráció

Miskolc bűnmegelőzési stratégiájával összhangban drogprevenciós progra-
mot rendezett csütörtökön az önkormányzat és a Művészetek Háza. A telt 
házas előadások vendége Zacher Gábor toxikológus volt.

Gór-Horváth Anikó, a miskol-
ci polgármesteri hivatal bűnmeg-
előzési referense elmondta, ebben a 
tanévben indították el a kortárskép-
zésüket, amely színes programokat 

kínál a fiataloknak. A csütörtöki 
előadásokat a város összes közép-
iskolájában meghirdették. Nagyon 
sokan jelentkeztek az intézmények-
ből, az előadásokon szülők és ta-

nárok is jelen voltak. – A program 
célja az volt, hogy a fiatalok minél 
szélesebb körben információkhoz 
jussanak a kábítószerekről, s kérdé-
seket tehettek fel a prevenciót illető-
en is – ismertette a bűnmegelőzési 
referens. Gór-Horváth Anikó hoz-
zátette, a kortársképzés a jövőben is 
folytatódik.

Bűnmegelőzési stratégia – drogprevenciós program

Százezer betöltetlen álláshely van 
Borsodban évente. A kereskede-
lem, a vendéglátás, az építőipar és 
a fémipar is szakemberhi-
ánnyal küzd a megyében. 
A problémát többek közt 
a közmunkások átképzé-
sével próbálják orvosolni 
– hangzott el a megyei ke-
reskedelmi és iparkamara 
küldöttgyűlésén.

Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében százezer szak-
munkásra lenne szükség. A 80 ezer 
álláskereső többsége viszont közmun-
kás, csupán valamivel több, mint egy 
harmaduknak van valamilyen szak-
képzettsége. Bihall Tamás, a BOKIK 
elnöke elmondta, át kell tekintetni a 

közmunkások struktúráját és a kor-
mányhivatal munkaügyi területeivel 
együttműködve megnézni, kik azok, 

akiket át lehet vinni a versenyszférá-
ba. – Ebben az önkormányzati szekci-
ónkra is kiemelten számítunk – hang-
súlyozta Bihall Tamás. 

A kereskedelmi és iparkamara ada-
tai szerint a megyében regisztrált 34 

ezer vállalkozás harmada működik 
folyamatosan. Ők azok, akik folya-
matosan fejlesztenek, beruházásaik-

hoz pedig szakképzett dol-
gozókra lenne szükségük. A 
munkaerőhiányra a duális 
képzés és a kormányhivatal-
lal való együttműködés le-
het a megoldás. A FUX Zrt. 
miskolci üzemében évente 
tízezer tonna kábel készül, 
drótipari kábelgyártó szak-
munkásokból viszont kevés 
van. Tíz szakmunkás állan-

dóan hiányzik, most közmunkások-
ból képeznének dolgozókat. Fém és 
építőipari szakmunkásból, vendéglá-
tósból és kereskedelmi szakemberből 
is kevés van a megyében. 10-15 ezer 
dolgozót keresnek folyamatosan. 

Karbantartás kezdődött múlt hé-
ten, a selyemréti strandon. A fürdő 
ezért március 29-étől április 13-áig 
zárva tart. 

A munkálatok ideje alatt elbontot-
ták azt a sátrat, amelyet a téliesítés ke-
retében, múlt év őszén emeltek az 50 
méteres úszómedence fölé. A karban-
tartás keretében többek között elvég-

zik a medencék takarítási munkáit, a 
hőcserélők vízkőtelenítését és a szau-
na helyiségek felújítását. Nyitás ápri-
lis 14-én, csütörtökön, a szokott idő-
ben, hajnal fél 5-kor lesz, a fürdő ettől 
az időponttól várja újra a vendégeit. 
A munkák miatt az érvényes bérlet-
tel rendelkező vendégek részére a bér-
letszelvények felhasználhatóságát 16 
nappal meghosszabbítják. 

Százezer szakmunkásra lenne szükség a megyében SáTorbonTáS, karbanTarTáS

Fórumot tartottak a tervezett fej-
lesztésekről szerdán a történelmi 
Avas pincetulajdonosai és az érin-
tett civil szervezetek 
számára a városhá-
zán. Mint elhangzott 
a miskolci önkor-
mányzat célja, hogy a 
tradicionális városrész 
végre ismét turisztikai 
attrakciója, látványos-
sága legyen a városnak.

– A történelmi Avas 
fejlesztése a város felada-
ta és a város elkötelezte 
magát emellett – hang-
súlyozta a rendezvényen 
Pfliegler Péter alpolgár-
mester. Hozzátette: a 
Területi és Településfej-
lesztési Operatív Prog-
ramból közel 2 milli-
árd forintot szeretnének 
erre fordítani. Beszélt a 
városrész egyedi adott-
ságairól is, amelyekkel 
egész Európában kevés 
település rendelkezik.

A szakterületek és 
munkacsoportok kép-
viselői külön beszámolókat tartottak 
a résztvevőknek. Mint elhangzott, az 
első és legfontosabb lépés a csapa-

dékvíz elvezetése. Ezután következ-
het az ivó- és szennyvíz elvezetése, 
majd az utak burkolása. Az Avas te-

tőt rendezetté szeretnék tenni, 
olyan attrakciókkal, amelyek turis-
tacsalogatók és egyben a miskolciak 

számára is vonzóvá tennék a terüle-
tet. A Hideg sor nagy kanyarjában 
kibővítik a közlekedési útfelületet, 

ami együtt jár néhány 
pince lebontásával. A 
kiemelt fejlesztések kö-
zött említették az Avasi 
templomot, a Kálvária 
területét és a Herman 
Ottó Múzeum épületét.

Soós Attila, az avasi 
munkacsoport vezető-
je kiemelte, befekteté-
si területről van szó, 
ezeknek az alapok-
nak a lerakásán mun-
kálkodnak. Először is 
szemétteleníteni kell a 
területet, rendbe hoz-
ni, lezárni az elhagyott 
pincéket. Félévente 
szeretnénk találkozni 
az érintettekkel ilyen 
fórumokon, hogy meg-
beszéljék a következő 
lépéseket. Rostás Lász-
ló főépítész elmondta, 
hogy készül a területre 
egy magatartási kódex, 
és az építési törvényben 
is hamarosan jogszabá-
lyi változások lesznek, 

amelyeket az őszi időszakban tár-
gyalnak. 

MilliárdoS fejleSzTéSek  

a TörTénelMi aVaSon

Vissza szeretnék adni az Avas régi fényét



Nem hibáztak a kórházi dolgozók 
az ÁNTSZ szerint 2013. augusztu-
sában, amikor 9 koraszülött halt 
meg két héten belül a megyei kór-
házban.

Erről ír az a csaknem 
ötven oldalas ÁNTSZ-je-
lentés, amit az átlátszó.hu 
töltött fel az internetre. E 
szerint nyolc esetben ve-
szélyeztetett terhességről 
volt szó, több várandós nő-
nek pedig korábban már 
volt abortusza vagy ko-
raszülése. Többen dohá-
nyoztak a terhesség alatt 
és voltak, akik csak részben vettek 
részt a kötelező szűrővizsgálatokon. 
Csiba Gábor kórházigazgató szerint 

egy szerencsétlen esethalmozódás-
ról volt szó, a kórház pedig minden 
szabályt betartott, amit az ÁNTSZ 
jelentés is igazol.

Az ÁNTSZ vizsgálata szerint az 
osztályon járvány volt, amit egy 
olyan baktérium okozhatott, ami 

egyébként ártalmatlan, de a beteg 
vagy éretlen szervezetre veszélyes le-
het. Több baba egyébként már eleve 
valamilyen betegséggel született. A 

jelentés szerint az antibiotikum 
kezelés ellenére véráram fertő-
zés lépett fel, amelynek a for-
rása akár valamelyik újszülött, 
szülő vagy látogató is lehetett. 
A koraszülöttek halálához pe-
dig a baktériumfertőzés okozta 
shock-hatás mellett hozzájárult 
a koraszülöttségből adódó, sok 
esetben extrém alacsony, 1000 
gramm alatti születési súly, va-
lamint a még kifejletlen im-
munrendszer. A jelentésben ír-

nak arról is, hogy a kórházi dolgozók 
nem hibáztak, orvos-szakmai hibát 
nem tártak fel.

Öngyilkosságot kísérlet meg, ezért 
szerdán elmaradt az ítélethirdetése 
annak a gyilkossággal gyanúsított, 
miskolci masszőrnőnek, akit azzal 
vádoltak meg, hogy 2011 őszén 
megölt egy 86 éves asszonyt. 

Mint arról korábban hírt adtunk, 
a vádlott annak idején egy miskolci 
szépségszalonban dolgozott masz-
szőrként. A vádirat szerint 2011. 
augusztus 31-én a reggeli órákban 
nézeteltérésbe ke-
veredett a 86 éves 
áldozattal, mivel 
az állítólag számon 
kérte tőle a masz-
szőri tevékenységét 
reklámozó tábla el-
helyezésének mód-
ját a lépcsőházban. 
A nézeteltérés kö-
vetkeztében a vád-
lott testszerte bán-
talmazta, ütlegelte 
a sértettet, bordáira 
térdelt, taposta. A 
bántalmazást köve-
tően pedig megfojtotta az áldozatot, 
egy vékony, zsinórszerű eszközzel. 
Szeptember 1-jén hajnalban ragasz-
tószalaggal átkötött fekete nejlonz-

sákban, a miskolci belvárosi ház fo-
lyosóján találta meg az egyik lakó a 
néni holttestét.

A Miskolci Törvényszék 2014-ben 
tárgyalta az ügyet, akkor nem tudták 
kétséget kizáróan megállapítani a 

masszőr bűnösségét, ezért az elsőfo-
kú ítéletben felmentették az ember-
ölés vádja alól.  Az ügy a Debreceni 
Ítélőtábla elé került, amely tavaly új 

eljárás lefolytatására kötelezte az el-
sőfokú bíróságot. A jogerős ítélet sze-
rint az elsőfokú bíróság elmulasztot-
ta indokolási kötelezettségét, amikor 
nem foglalt állást a sértett halálának 
időpontját illetően. Az is hiba volt 

az ítélőtábla szerint, 
hogy az elsőfokú eljá-
rásban nem hallgat-
ták meg valamennyi 
szakértőt. 

A Miskolci Tör-
vényszéknek ezért 
újra kellett tárgyal-
nia a masszőrnő 
ügyét. Szerdán hir-
dettek volna ítéletet, 
ez azonban elmaradt, 
mert a gyanúsított 
– vélhetően öngyil-
kossági szándékkal 
– gyógyszereket vett 

be a bíróság vécéjében. A kábult asz-
szonyt a mentők kórházba szállítot-
ták, az ítélethozatalt pedig április 
6-ára halasztotta a bíróság.

Közélet Miskolci Napló4

Gyalogost gázolt egy megkü-
lönböztető jelzést használó men-
tőautó március 29-én délután 
Miskolcon, a Szent Anna térnél. 
Janasóczki Attila, a megyei ren-
dőr-főkapitányság szóvivője úgy 
tájékoztatott, a jelzett időben egy 
megkülönböztető jelzést haszná-
ló mentőautó haladt egy esethez 
Diósgyőr felé, a villamossíneken, 
amikor a járdaszigetről kilépett a 
jármű elé egy fiatal lány. A men-
tő vezetője későn észlelte a zebrán 
áthaladó gyalogost és egy nagy fé-
kezés után elütötte. Úgy tudjuk, a 
lányt súlyos sérüléssel szállították 

kórházba. Az autóforgalomban 
nem okozott fennakadást a bal-
eset, a villamos-közlekedés azon-
ban sokáig állt, az MVK Zrt. villa-
mospótló buszokkal szállította az 
utasokat.

Urbán Ferenc, a B.-A.-Z. Me-
gyei Kórház Traumatológiai Osz-
tályának osztályvezető főorvosa 
másnap érdeklődésünkre elmond-
ta, a baleset sérültjét nyílt lábszár-
csonttöréssel és kisebb zúzódások-
kal szállították kórházba. Azonnal 
megoperálták, állapota stabil, de 
egy jó pár napig még kórházi ápo-
lásra szorul.

Egy ősz hajú idős asszony holt-
testére bukkantak csütörtök reggel 
a járókelők Miskolcon, a Kiss Ernő 
utca mentén, a Szinva-patak med-
rében.

Dobi Tamás, a B.-A.-Z. Megyei 
Rendőr-főkapitányság szóvivő-
je érdeklődésünkre megerősítette: 
bejelentést kaptak, hogy egy idős 

nő holttestére bukkantak a kör-
nyékbeliek március 31-én a Szin-
va-patak medrében. Az előzetes 
vizsgálatok alapján nem találtak 
bűncselekményre utaló jeleket a 
helyszínen. A rendőrség közigaz-
gatási eljárás keretein belül vizs-
gálja a rendkívüli haláleset körül-
ményeit.

Speciális mentők hoztak le szer-
dán egy embert a magasban re-
kedt lillafüredi libegőről. 

Ez a mentési gyakorlat is azon 
biztonsági feltételek része volt, 
amelyeket teljesíteni kell az üze-
meltetőnek, hogy utasokat szál-
líthasson. A jogerős engedélyeket 
már megkapta a cég, várhatóan 
április végén indulhat az új turis-
ta attrakció, amely egy kilométer 
hosszan szállítja majd Lillafüred-
ről Jávorhegyre és vissza az uta-
sokat. A két végállomás között 11 
percig élvezhetik a látogatók a pa-
norámát.

A szerdai gyakorlaton a men-
tőcsoport tagjai azt mutatták be, 

milyen speciális felszere-
léssel és technikával tud-
ják lehozni az utasokat a 
magasból, ha valamilyen 
okból megállna a libegő. 
– Erre valószínűleg nem 
kerül majd sor, de fel kell 
rá készülnünk. Ezért be-
avattuk a tűzoltóságot 
és a katasztrófavédel-
met, illetve saját mentő-
csapatot is kiképezünk 
az utasok védelmére. Ha 
semmilyen más tech-
nikával nem tudjuk le-
hozni az utasokat, akkor  
alkalmazzuk ezt a men-
tést – mondta el Oláh Ist-
ván üzemvezető. 

Begyógyszerezte  
magát a vádlott

Az elsőfokú ítélethirdetés 2014-ben

Holttest a SzinvábanKoraSzülött-HalálozáSoK 
az áNtSz szerint nem hibázott a kórház 

Mentési gyakorlat a lillafüredi libegőn

Elmaradt az ítélethirdetés gyalogoSt gázolt 
a Mentőautó



Újabb felbecsülhetetlen értékű 
műkincsgyűjtemény kerülhet Mis-
kolcra. Tóth Sándor történész azt 
szeretné, ha a középkori fegyverek-
ből, korabeli viseletekből álló, kö-
rülbelül 400 darabos gyűjteményét 
a Diósgyőri várban helyeznék el. 

A gyűjtemény néhány darabjá-
ból kiállítás is nyílt a lovagterem-
ben, „Lovagok fegyverben” címmel. 
A vitrinekben olyan eredeti kardok, 
puskák, sisakok és páncélok látha-
tók, amelyeket például a 16. vagy 17. 
században használtak. Ez azonban 
Tóth Sándor műkincsgyűjteményé-
nek csak egy része, sokkal több fel-
becsülhetetlen értékű fegyver van a 
tulajdonában. Körülbelül négyszáz 
darab.

A jelenleg Eger közelében élő, de 
miskolci kötődésű történész, mű-
kincsgyűjtő azt szeretné, ha a teljes 
gyűjteménye Miskolcra, a Diósgyőri 
várba kerülne. – Ez a vár minden-
képpen megérdemelné, hogy erede-
ti műkincsekkel töltsük meg, hiszen 

emlékhelyeink többségében sajnos 
nincsenek ilyenek, elpusztította őket 
a történelem. Sokszor látjuk, hogy 
felépülnek a csodálatos váraink, de 
mindegyikben csak fegyvermásola-
tok láthatók – mondta el Tóth Sándor. 

A tárgyalások már elkezdődtek 
a Miskolci Kulturális Központtal. 
–  A tavaly augusztusában megnyílt 
Lovagi Tornák Terén van egy na-

gyon szép kiállító tér, ahová meg-
felelő, odaillő kiállítást kerestünk. 
Hamarosan elkezdődik a Diósgyőri 
vár további fejlesztése is, ahol szin-
tén újabb kiállító tereket alakítanak 
majd ki. Meg fogjuk vizsgálni, me-

lyik helyszín lenne a legmegfelelőbb 
a gyűjtemény számára – nyilatkozta 
Tallósné Novák Irén, a Miskolci Kul-
turális Központ ügyvezetője. 

Csaknem ötven önkéntes fiatal 
takarított ma az első világhábo-
rúban elesett hősök temetőjében. 
A mintegy hatszáz sír környékét 
miskolci középiskolások rendez-
ték. 

Egyikük, Szomor Mirjam elmond-
ta, a közösségi munka lehetőségét az 
iskolában hirdették meg számukra. 
Azért választották a temetőtakarí-
tást, mert ezen keresztül bővebb in-
formációkhoz juthatnak az első vi-
lágháborúban elesett hősökről, és 
szeretnék, ha sírjaik és azok környe-
zete méltó módon rendben lenne.

A sírok gondozásának ötlete ere-
detileg azoktól a fiatal cserkészek-
től ered, akik még 2004-ben kezd-
ték el az akkor elhanyagolt sírkert 
megtisztítását. Azóta már csak-

nem 1500 önkéntes kapcsolódott 
be a munkába, s több mint négy-
ezer órát dolgoztak a területen. 
Jernei Péter, a Magyar Cserkész-
szövetség 2. Észak-magyarorszá-
gi kerületének elnöke elmondta, 
több mint tíz év munka után értek 
el oda, hogy ránézésre is rendezett 
legyen a temető. – Még mindig tá-
vol állunk attól, hogy olyan szép 
legyen, mint mondjuk egy ameri-
kai katonai temető, de a mai nap-
pal is közelebb kerültünk ehhez 
– tette hozzá. A Borsod Megyei 
Család, Esélyteremtési és Önkén-
tes Ház, valamint a Cserkész Szö-
vetség közösen szervezte meg a 
temetőtakarítást, amely az Embe-
ri Erőforrások Minisztériumának 
támogatásával, ősszel tovább foly-
tatódik.

Kivételes  
gyűjtemény  
kerülhet a  
Diósgyőri várba
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Az Avas-déli Református 
Gyülekezeti Ház és temp-
lom építésének javára ren-
deztek jótékonysági estet 
nemrégiben, a Művésze-
tek Házában. Mintegy 
egymillió forint gyűlt ösz-
sze, a rendezvényen az új 
létesítmények látványter-
veit is bemutatták a jelenlévőknek. 

Egy háromszintes épületben 
lesz a nagyterem, a parókia és két 
kisebb helyiség is a rétegalkal-
maknak. A helyiségeket a gyüle-
kezetben működő csoportokhoz 
mérten alakítják ki, így azok al-
kalmasak lesznek istentiszteletek, 
bibliakörök és közösségi progra-
mok megtartására. – A terveket 
Magyari Éva és Pazár Béla építész 
készítette, akik a Zeneakadémia 
felújításáért Europa Nostra-díjat 

kaptak – mondta el Boda József, a 
gyülekezet gondnoka. – Azért van 
szükség az új templomra és a gyü-
lekezeti házra, mert szerencsére 
egyre többen vagyunk. A tizenöt 
éve indult harmincfős gyüleke-
zetnek ma már százhatvan tagja 
van, de egy-egy rendkívüli alka-
lommal akár kétszázan is összejö-
vünk. Sok gyerek van, így a jövő 
szempontjából is biztatást kap-
tunk – tette hozzá.  

GyüleKezeti ház  
és templom épül az avason

Vasárnap, április 3-án lesz a hejő-
csabai plébániatemplom Gyümölcsol-
tó Boldogasszony-búcsúja. Az ünnepi 
szentmise 11 órakor kezdődik, melyet 
P. Tamás Barna jezsuita mutat be. Ez a 
nap egyben az irgalmasság vasárnapja 
is. A minorita templomban 15 órától 
tartják az isteni irgalmasság imaórá-
ját, majd Kalna Zsolt tartományfőnök, 
plébános mutat be szentmisét.

Ugyancsak a minorita templomban, 
8-án, pénteken 19 órától lesz a társke-
resők imaórája. Jövő vasárnap 16 órától 
pedig mocorgós szentmisét mutatnak 
be az emeleti hittanteremben kisgyer-
mekes családoknak.

Gondozzák a világháborús  
hősök sírjait

„Lovagok fegyverben”

Konrad Sutarski a Magyarországi 
Lengyelség Múzeuma és Levéltára 
ny. igazgatója, költő, történész lesz 
a vendége április 8-án, 17 órától a 
Civil Összefogás Fórum Klub Mis-
kolc és az 1956-os Vitézi Lovagrend 
Világszövetsége B.-A.-Z. megyei 
Törzskapitánysága közös rendezvé-
nyének, az ITC-székházban. 

Konrad Sutarski költő, publicista, 
történész, műfordító 1934-ben szület-
tet a lengyelországi Poznanban. 1965 
óta él Magyarországon, Budapesten. 
Felesége magyar. Okleveles gépész-
mérnök, a mezőgazdasági műszaki 
tudományok doktora, tervező, felta-
láló. A rendszerváltozás után lengyel 
diplomata Magyarországon (1990-
1992), kisebbségi politikus és a ma-

gyarországi országos lengyel kisebbsé-
gi önkormányzat elnöke (1995-1999 és 
2001-2007). Az általa kezdeményezett, 
1958-ban létrehozott – az 1000 éves 
lengyel-magyar kapcsolatrendszer 
témakörét felölelő – magyarországi 

Lengyelség Múzeuma és levéltára (ma 
Lengyel Kutató Intézet és Múzeum) 
irányítója 2007-2013 között. 

Költőként 1956-ban jelentkezett, 
a lengyel irodalmi „56-os nemze-
dék” tagja, a hírneves „Wierzbak” 
poznańi irodalmi csoport egyik 
alapítója. Mára több mint 25 könyv 
szerzője, illetve szerkesztője, többek 
között három válogatott verseskö-
tete jelent meg lengyel és magyar 
nyelven. Miskolci előadása a „Közös 
múlt, közös jövő - Magyarország és 
Lengyelország a keresztény Európa 
védőbástyái” címet viseli. Az előa-
dás és eszmecsere után Konrad Su-
tarski dedikálja a KÉSZ X. kong-
resszusán elhangzott előadásának 
aktualizált, a CÖF_CÖKA által ki-
adott változatát. 

eGyházi híreK, eseményeK

A kErEsztény EurópA  véDőbástyái
Magyarország és Lengyelország 



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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MEGHÍVÓ 
TávhőszolgálTaTás Napjára

2016. április 15.
PannErgy Nyrt. Tatár úti hőközpontja  
– Miskolci Geotermikus Projekt megtekintése
Helyszín:  3531 Miskolc, Tatár u. 29/b.
8.15–8.45  Bemutatja Korózs András műszaki vezető

MVM MIFŰ Miskolci Fűtőerőmű Kft.  
megtekintése
Helyszín:  3531 Miskolc, Tatár u. 29/b.
9.00–9.30  Bemutatja Smaus Novák János  

műszaki igazgató

Mesevár Óvoda rajzpályázat
10.00–10.30  „Rajzolj az Óvodádért” rajzpályázat ered-

ményhirdetés. A zsűri elnöke  
Drozsnyik István a Magyar Köztársa-
ság Ezüst Érdemkeresztjével kitüntetett 
Kondor Béla és Káplár Miklós-díjas kép-
zőművész. Meglepetés műsor a Mesevár 
Óvodától. Zártkörű rendezvény!

Bioenergy-Miskolc Kft. (BIOMI)  
– faapríték tüzelés megtekintése
Helyszín:    3534 Miskolc, Muhi utca (Shinwa-telep-

hely és Szinva-patak közötti területen)
11.00–11.20  Bemutatja Kókai Péter  

ügyvezető igazgató 
11.20–11.50   Meghökkentő fizikai kísérletek 

Prof. Dr. Palotás Árpád Bence  
– Miskolci Egyetem, Műszaki  
Anyagtudományi Kar dékánja  

MIHŐ Kft. távfelügyeletének megtekintése
Helyszín:  3534 Miskolc, Gagarin u. 52. 
12.00–12.30  Bemutatja Fignár Zoltán  

Hőszolgáltatási üzemvezető

A környezetbarát túrára történő jelentkezés  
az összes helyszín esetében regisztrációhoz kötött.  

A regisztrációhoz szükséges: név/cégnév; lakcím.
Regisztráció: 2016. április 11-ig az alábbi elérhetőségeken:

Telefon: 46/533-136 E-mail: bereznayne.zsuzsa@miho.hu

Környezetbarát energia a jövőnkért!
Mesevár  

Óvoda

ÁPrIlIsBAN újrA INDul 
A HÁzHOz MENŐ  

zölDHullADéK GyŰjTés
A MireHuKöz Nonprofit Kft. 2016. április 
4-től folytatja a házhoz menő zöldhulladék 
gyűjtését.

A zöldhulladékot kizárólag a MiReHuKöz Non-
profit Kft. logójával ellátott zölDHullADéK 
GyŰjTŐzsÁK feliratú  zsákokban szállítjuk el, il-
letve az új kommunális hulladékgyűjtő edények 
(szürke színű) osztásával párhuzamosan lehető-
ség nyílik majd zölDMATrICA igénylésével a 
korábbi - lakos tulajdonában lévő - edények zöld-
hulladék gyűjtésre való használatára.
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a 
ZÖLDHULLADÉK feliratú gyűjtőzsák térítésmen-
tesen áll a lakosság részére.
Az első gyűjtéshez szükséges zsákokat a meg-
szokott módon a postaládákba helyezik el a Mi-
ReHuKöz Nonprofit Kft. munkatársai. További 
zsákok kérhetők majd a gyűjtést végző gépjármű 
személyzetétől, a miskolci hulladékudvarokban, 
valamint a MiReHuKöz Nonprofit Kft. ügyfélszol-
gálatain szintén térítésmentesen.
A zsákokba, illetve gyűjtőedénybe helyezhető 
falevél, ágnyesedék, vágott fű, gyom, stb. A köz-
területet nem szennyező módon a nagyobb mé-

retű faágak legfeljebb 2 cm átmérőig és 1 méter 
hosszúságúra darabolva, kötegelve helyezhetők 
el a zsákok mellett.
A MiReHuKöz Nonprofit Kft. munkatársai a nem 
kötegelt ágakat nem szállítják el!
Kérjük, ügyeljenek arra, hogy a zsákokba és gyűj-
tőedényekbe kizárólag zöldhulladék kerüljön! 
Amennyiben munkatársaink a zöldhulladékos 
zsákokban és edényekben háztartási vagy egyéb 
nem odavaló anyagot találnak, akkor azokat nem 
szállítják el.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a tavalyi évhez ha-
sonlóan, a zöldhulladék elszállítását kéthetente 
végezzük. Kérjük, a megtelt zsákokat és edénye-
ket a gyűjtési időpontoknak megfelelően reggel 
7 óráig helyezzék ki az ingatlan elé.
Változásként jelenik meg ebben az évben, hogy 
az eddigi gyakorlattól eltérően a 2000 fő alat-
ti települések esetében is bevezetésre kerül 
a házhoz menő zöldhulladékgyűjtési rendszer a 
MiReHuKöz Nonprofit Kft. szolgáltatási területén.
A zöldhulladék elszállításának időpontjairól 
a www.mirehukoz.hu oldalon a saját telepü-
lésük nevére kattintva a II. negyedévre vonat-
kozó hulladéknaptárból 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 

március 31-től április 5-ig

ÚJABB TAVASZI AKCIÓ COOP ÜZLETEINKBEN!

Keresse az akció ideje alatt COOP ABC, COOP Szuper áruházainkban az alábbi termékeket:
Pick Sertés párizsi  1 kg, natúr, füst. ízű 1399 Ft
Herz téliszalámi 1 kg, classic 4599 Ft
Sága Falni Jó pulyka virsli sajtos, füstölt, 140 g, egységár: 1279 Ft/kg   179 Ft
Sága fasírtgolyó gyf., sajttal tölt., 375 g, egységár: 1331 Ft/kg 499 Ft

Legyen COOP áruházaink törzsvásárlója!

COOP kisperec 
sós, 300 g,  

egységár: 1230 Ft/kg

369 Ft

Paloma őr. vák. 
kávé                     

225 g, egységár:  
1995,55 Ft/kg

449 Ft

Tolle  
Trappista sajt                   

1 kg 

1069 Ft
Bulgárföldi  
Háztartási Bolt
BOrSOdCOlOr Kft. Miskolc, Kiss tábornok u. 6/a. Tel.: 46/530-336

Az akció érvényes: 
2016. 04. 02-től 2016. 04. 08-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

SÉRVPANASZOK
Műtét nélküli kezelése!

Ha sérve van, forduljon cégünkhöz, mi közel 100 éve  
specialistái vagyunk a köldök-, hasi és lágyéksérv ellátásának.

EGYEDI MÉRETRE KÉSZÜLT SÉRVKÖTŐ, HASKÖTŐK 
TÖKÉLETES  VÉDELMET NYÚJTANAK MINDEN SÉRVRE!

Rendszeres fogadóórát tartunk  
Miskolcon, Szemere B. u. 14. és Uitz B. sarok. 

Fehér Holló patika
2016. április 9. (csütörtök) és 2015. május 5. (csütörtök) 13.30–14.30

Információ levélcím: Spranz Kft. 2097 Pilisborosjenő, Fő út 3.
Tel.: 26/336-122 v. 26/336-322

E-mail: info@spranz.hu l www.spranz.hu

Apróhirdetés
Az Otthon segítünk Alapít-
vány kisgyermeket nevelő szü-
lőknek tud ingyenes segítsé-
get nyújtani. Önkéntesünk heti 
rendszerességgel segíti a napi 
feladatok megoldását. Ha nincs 
otthoni segítsége telefonáljon! 
30/9058113, miskolciotthonse-
gitunk@gmail.com.
36 éves, miskolci, 180 cm ma-
gas, vékony, kedves fiatalem-
ber, komoly kapcsolatra meg-
ismerkedne egy kedves lánnyal, 
hölggyel. Tel.: 06-20/541-1859, 
gergo4367@gmail.com.
selyemréten eladó, illetve 
elcserélném, társasházi első 
emeleti gázfűtéses, erkélyes, 
36 m2-es lakásomat. Távfűté-
ses, panelprogramos, hőszige-
telt, magasföldszinti, vagy első 
emeleti, nagyobb lakásra cse-
rélném a belvárosban, értéke-
gyeztetéssel. Tel: 06-30/360-55-
02, vagy 06-46/749-495.
Hejőcsabán 1105 m2 építési te-
rület eladó. Érd.: +36 46 411 304.
Magyar vizslák 4 hónapos 
lányok oltás, egészségügyi 
könyvvel méltányos költség-
térítéssel eladók. Érdeklődni: 
Miskolc, Szirmai u. 8. telefon: 
46/304-175 és a 30/322-9991.
Hi-sec acél biztonsági ajtók 
már 63 900 Ft-tól, továbbá nyí-
lászárók (műanyag, fa, alumíni-
um), garázskapuk cseréje óri-
ási kedvezménnyel, teljeskörű 
árnyékolástechnikával. Tel./
fax: 46/402-292, mobil: 30/336-
5528, web: www.aluport.hu-
pont.hu, bemutatóterem: Mis-
kolc, Bükk áruház I. emelet. 
Nyitva: h, sz, cs, p: 9–17 óráig, k: 
9–14 óráig, szo: 9–12 óráig.

A Miskolc Holding zrt. megváltozott munkaképességű munka-
vállalókat keres a MiProdukt Kft.-hez az alábbi munkakörökbe:

OPErÁTOr (napi 6/7 órás részmunkaidőben)
A leendő munkatárs feladatai:

•  operátori, összeszerelési feladatok ellátása
•  csomagolási, hajtogatási feladatok ellátása

A pályázókkal szemben támasztott elvárások:
• alapfokú iskolai végzettség
• gyors, precíz munkavégzés

TAKArÍTÓ (napi 6 órás részmunkaidőben)
A leendő munkatárs feladatai:

•  takarítási munkák elvégzése, irodaépületek tisztán tartása

A pályázókkal szemben támasztott elvárások:
• alapfokú iskolai végzettség
• megbízhatóság, precíz, igényes munkavégzés

Munkavégzés helye: MiProdukt Kft. 3526 Miskolc, Blaskovics út 22.
2016. április 15-ig várjuk szakmai önéletrajzát a pályázni kívánt 
munkakör megjelölésével az mhhrpalyazat@miskolcholding.hu 
e-mail címre vagy a 3501 Miskolc, Pf. 78. címre.



Magyar zeneszerzők műveivel léptek fel lengyel és miskol-
ci zeneiskolások nemrégiben a Zenepalotában. A fiatalok 
együtt ünnepelték a miskolci zenekedvelőkkel a lengyel-ma-
gyar barátság napját.

2007-ben a magyar ország-
gyűlés és a lengyel sejm márci-
us 23-át a lengyel-magyar ba-
rátság napjává nyilvánította. 
A rendezvények páros évben 
magyar, páratlan évben len-
gyel város szervezésében, a két 
ország köztársasági elnökei-
nek fővédnöksége alatt zajla-
nak. 2015-ben Miskolc lengyel 
testvérvárosa, Katowice kap-
ta meg az esemény megrende-
zésének lehetőségét, az egyik 
program a Miskolci Bartók 
Béla Zeneművészeti Szakkö-
zépiskola és katowicei part-
neriskolája, a Karol Szyma-

nowski Állami Zeneművészeti 
Szakközépiskola növendékei-
nek közös hangversenye volt. 
2016 március 18-19-én Buda-
pest adott otthont a 10. jubile-

umi lengyel – magyar barátság 
napjának. A budapesti lengyel 
intézet programsorozatában 
a Karol Szymanowski Állami 
Zeneművészeti Szakközépis-
kola növendékei március 18-án 
léptek fel, de előtte felkeresték 
miskolci barátaikat, egy közös 
koncert erejéig.

Ide tartozó hír még, hogy 
a magyar-lengyel szolidari-
tás évében, a magyar-lengyel 
barátság napja alkalmából a 
budapesti lengyel intézet és a 
miskolci lengyel nemzetiségi 
önkormányzat összesen 300 
lengyel nyelvű könyvet aján-
dékozott a miskolci Szabó 
Lőrinc Könyvtárnak. Március 
30-án ünnepi program kereté-
ben nyitották meg a könyvtár 
nemzetiségi gyűjteményét.
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Hagyományos ételeikkel 
népszerűsítették hazáju-
kat nemrégiben a Miskolci 
Egyetem kínai, afrikai és 
közel-keleti hallgatói az in-
tézmény mobilitási expó-
ján. A rendezvényen többek 
közt afrikai, távol keleti és 
dél-amerikai hallgatók is 
bemutatkoztak, közülük 
sokan hagyományos vise-
letben.

Tavaszi tekercs – ahogy 
Vietnámban készítik – ere-
deti ukrán borscs, afrikai fi-
nomságok is: nemzetközi 
ételkínálat mellett, különfé-
le nyelveken folyt a társalgás 
az egyetem főépületében. A 
külföldi hallgatók ételeiken 
keresztül mutatták be kultú-
rájukat.

A grúz Khatuna Buchas-
hvili második szemeszterét 
tölti a Gazdaságtudományi 
Karon. Tervei szerint itt is fe-
jezi be tanulmányait. – Ez a 
program nagyszerű lehetőség 

volt arra, hogy kiszélesítsem a 
világképemet, és új tapaszta-
latokat szerezzek – mondta el 
a grúz hallgató.

Erasmus Plusz, Campus 
Mundi – ezek a legnépsze-
rűbb tanulmányi progra-
mok. A Miskolci Egyetemről 
csak az Erasmussal évente kb. 
100 diák és 70 oktató utazhat 
külföldre, Miskolcra pedig 
nagyjából 100 hallgató jöhet. 

A mobilitási expót 2009 
óta rendezik meg a Miskolci 
Egyetemen. Célja, hogy elosz-
lassa az előítéleteket és megy-
győzze a hallgatókat, hogy 
egy külföldi tanulmányúton 
való részvétel egyszerűbb, 
mint gondolnák. Konyári 
Ádám, a ME-HÖK külügyi 
referense annak a meggyőző-
désének adott hangot, hogy 
„a félelmek 90 százaléka telje-
sen alaptalan”.  – A pályázás 
sem akkora ördöngösség, ezt 
szerettük volna egy kicsit kö-
zelebb hozni a miskolci hall-
gatókhoz – mondta. 

Ázsiai, afrikai ízek a 
Miskolci Egyetemen

Közös koncert a lengyel-magyar 
barátság ünnepére

Nemzetközi projektet valósított meg az 
Erasmus+ program keretében Finnország, 
Spanyolország és Magyarország egy-egy ci-
vil szervezete. Hazánkat a Magyar Speciális 
Művészeti Műhely Egyesület közreműködé-
sével a Szimbiózis Alapítvány képviselte. 

A pályázat célja a társadalmi elfogadás és 
kirekesztés témakörében egy közös „színházi 
darab létrehozása” volt. A projekt egyedisége, 
hogy a szereplők fogyatékossággal élő fiatal 
amatőr művészek voltak.

A Szimbiózis Alapítvány Miskolcon, a Ha-
bilitációs Központ intézményében nyolc éve 
működteti speciális dráma- és tánccsoportját. 

A spanyol partnerszervezet meghívására négy 
fogyatékossággal élő fiatal művész és kísérő-
jük vett részt az egyhetes intenzív programon.

A közös munka két helyszínen zajlott: az 
első állomás Urda volt, ahol a csoport tagjai – 
csapatépítő játékok segítségével – megismer-
kedtek, összehangolódtak a közös alkotásra. 
Az improvizációs technikák nagymértékben 
segítették a nyelvi akadályok leküzdését. A 
fő attrakció Sonseca városában zajlott, ahol a 
nemzetközi művész csoportot a város polgár-
mestere fogadta. Március 23-án, Sonseca fő-

terén került sor a színházi darabok bemutatá-
sára, amit a helyi lakosság nagy érdeklődéssel 
fogadott.

MisKolciaK KépvisEltéK hazÁnKat spanyolorszÁgban

Közös irodalmi 
estet rendezett 
nemrégiben az 
Életért a Rák 
Ellen Egyesü-
let és a miskolci 
Ukrán Nemze-
tiségi Önkor-
mányzat Tarasz 
Sevcsenko 
ukrán költő és 
Petőfi Sándor 
emlékére. 

A rendezvény vendégei kö-
zött jelen voltak a polgár-
mesteri hivatal, a Megszólaló 
Kezek Egyesület és a nemzeti-
ségi önkormányzatok vezetői, 
képviselői. Köszöntőt mon-
dott Ignácz Istvánné az ukrán 
önkormányzat elnöke, az estet 

Molnár Gabriella, Az Életért 
a Rák Ellen Egyesület elnöke 
nyitotta meg.

Az esten fellépett a Kettős 
Parafrázis gitár duó, Vihula 
Mihajlo és Bernáth Ferenc. A 
rendezvénynek ezúttal is a Fe-
ledy-ház adott otthont. - Ez-
úttal is fontos szempont volt, 

hogy együtt 
gondolkodva 
emlékezzünk 
meg az ukrán 
és a magyar nép 
két költő óriásá-
ról, polihiszto-
ráról. Sevcsenko 
és Petőfi életút-
ja, munkássága 
sok-sok szálon 
összefut, ezért 
is érdemes ró-

luk egyszerre megemlékezni. 
Rendezvényünk létrehozása 
ismét Miskolc önkormányza-
ta, az Életért a rák ellen Ala-
pítvány, a Múzsák kertje és a 
Megszólaló Kezek Közhasznú 
Alapítvány közös munkájá-
nak volt köszönhető – mondta 
el Vihula Mihajlo. 

Egy thaiföldi, műszaki egyetem tizenkét fős 
delegációja látogatott el napokban a Miskolci 
Egyetemre, ahol együttműködési megálla-
podást írtak alá. A szerződés alapja lehet az 
Erasmus nevű diákcsere programnak.

A Miskolci Egyetem először 2015 nyarán 
vette fel a kapcsolatot a Bangkoktól északkelet-
re található Rajamangala University of Tech-
nology Isan nevű egyetemmel, egyeztettek a 
lehetséges, elsősorban oktatási és kutatási terü-
letet érintő jövőbeni kooperációról.

Most a thaiföldi egyetem küldöttsége Mis-
kolcra látogatott, a felek bemutatták intézmé-
nyüket, majd együttműködési megállapodást 
írtak alá.  – Ez egy keretszerződés, amely meg-
alapozza a két egyetem közötti hivatalos kap-
csolatot – mondta el Kékesi Tamás tudományos 
és nemzetközi rektorhelyettes. – Ennek részle-

teit külön megállapodás tartalmazza majd. A 
lehetőségek adottak, hiszen mögöttünk áll az 
Erasmus program, amelyre a Miskolci Egye-
tem februárban pályázott. Ennek eredmény-
hirdetése májusban lesz majd – tette hozzá. 

A rektorhelyettes véleménye szerint a Mis-
kolci Egyetemnek egyre erősebbek a nemzet-
közi kapcsolatai. 2015-től a miskolci diákok 
már nemcsak az Európai Uniós országokban 
tölthetnek el egy-egy félévet, hanem Örmény-
országban, Kolumbiában és Ukrajnában. A 
most megkötött megállapodásnak köszönhe-
tően pedig Thaiföld is a célpontok között lehet.

UKrÁn-Magyar irodalMi Est thaiföldre is mehetnek  
a miskolci diákok



A Martin-kertvárosi re-
formátus templom 1929 és 
1930 között épült, Miskolc 
akkori főépítésze Szeghal-
my Bálint tervei alapján, 
Kerekes József és Ecsedy 
Jenő építészek közremű-
ködésével, késő szecesz-
sziós stílusban. Alapkő-
letételi ünnepsége 1929. 
szeptember 15-én volt, 
felépülését a hívek nagy-
mértékű adakozása, a mis-
kolci egyházak és a polgár-
mesteri hivatal adományai 
tették lehetővé. Az épület 
római kereszt alaprajzú, a 
főhajó 26 méter hosszú és 
11 méter széles, a kereszt-
hajók 5 méter hosszúak és 
15 méter szélesek. Az elő-
reugró bejárattól jobbra a 

32 méter magas, kakasos 
torony áll. A szentélyben 
kapott helyet az orgona-
karzat, amelyen a Sárospa-
taki Főiskolából áthozott, 
Wagenstein Lipót által 
1910-ben épített hangszer 
áll, amelyet később Rieger 
Ottó átépített. Az orgo-
na előtt a szószék és az úr 
asztala áll. A centrális el-
rendezésű templomban a 
teret körülölelő karzatok-
kal együtt 450 ülőhely ta-
lálható. A belső érdekes-
sége még a faburkolatú, 
csúcsíves dongaboltozat. 
A famunkát, faragásokat 
Tóth István asztalos mes-
ter készítette. Fotó:  
Mocsári LászLó

A mindszenti templomot 1728-ban 
kezdték építeni barokk stílusban, 
mai végleges formáját 1880-ban 
nyerte el.

A területen ahol áll, a középkor-
ban Mindszent nevű település főtere 
terült el. Ezen a helyen már jóval ko-
rábbról is ismert volt egyházi épület 
megléte. Eleinte kápolna (1507), mel-
lette szegények kórháza, majd temp-
lom. Petrik András apát (1695-1716) 
ideje alatt a meglévő templomot, 
már renováltatták, tetőszerkezetet 
cseréltek rajta. Althman Mihály Fri-
gyes (1716-1734) idősza-
kában került sor a régi 
templom lebontására és 
kezdődött el a ma is lát-
ható templom építése. 
A templom terveit való-
színűleg Giovanni Bat-
tista Carlone készítette. 

Az épület befejezése 
Máriássy Sándor apát 
idejéhez kötődik, ő is 
szentelte fel a templomot, 
1744-ben. A belső mun-
kálatokat csak később 
sikerült befejezni. 1748-ban szentel-
ték fel a főoltárt, amelynek festő és 
aranyozó munkálatai 1775 után ké-
szültek el. 1776-tól a templom már 
nem a munkácsi püspökség alá tar-
tozott, Mária Terézia a védnökséget 
a diósgyőri koronauradalomra bíz-

ta. A plébánia épü-
lete 1778-ban épült, 
majd a 19. században 
eklektikus stílusban 
átalakították és meg-
toldották.

A templom 1857 
után nyerte el mai 
formáját, eredetileg 
nem voltak tornyai. 
1857-ben a városban 
járt Ferenc József 
és látván az épülő 
templomot, felaján-

lotta, hogy fedezi az egyik torony 
költségeit. Az egri érsek szintén fel-
ajánlott egy nagyobb összeget. Ezek-
ből és a hívők adományaiból 1864-
ben belekezdtek az eklektikus stílusú 
tornyok felépítésébe, és az év végére 
az egyik felépült, nem sokkal később 

pedig a másik is. A tornyok 
62 méterre magasodnak. 
A megépült két toronyban 
egykor nyolc darab óra 
volt, amik idővel tönkre-
mentek. A templom tor-
nyaiban négy harang lakik, 
a nagyharang a déli (bal 
oldali), a három kisebb az 

északi (jobb oldali) toronyban talál-
ható. Így kialakult a templom mai 
külseje, amely meglehetősen impo-
záns jellegével és nagyságával ural-
ja a Mindszent teret és a város ezen 
részét.

soMorjai LeheL

Észak-magyarországi és felvidéki várak vezetői 
tanácskoztak március 22-én a Diósgyőri vár 
lovagtermében egy nemzetközi vártalálkozó al-
kalmából. Az egész napos egyeztetésen a szak-
mai együttműködési lehetőségek mellett, a Di-
ósgyőri vár jövőbeni fejlesztéseiről is szó esett. 

A várak képviselőit Pfliegler Péter, Miskolc alpol-
gármestere és Kovács János, a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Önkormányzati Hivatal főjegyzője köszön-
tötte. Pfliegler Péter kiemelte, a rendezvény mérföld-
kő lehet a régióban található várak közötti turiszti-
kai együttműködésben, a turisták koordinálásában. 
Lengyel Katalin, a Miskolci Városfejlesztési Kft. ügy-
vezetője a Diósgyőri vár felújításának első üteméről, 

valamint a további fejlesztésekről szólt, Kovács János 
pedig a hiteles történeti hagyományápolás és a turisz-
tikai hasznosítás közelítésének jelentőségét emelte ki. 
Mint mondta, Miskolc élen jár ebben. A rendezvényen 
ismertette tevékenységét az Abaúj-Abaújban EGTC és 
szó esett pályázati együttműködési lehetőségekről is. 
A találkozó késő délután jelmezes tárlatvezetéssel ért 
véget.

Milyen volt egy-
kor miskolcinak 
lenni? Milyen utak 
kanyarognak a 
zeneművészet vi-
lágában? Milyen 
érzés lehet újra a 
szülőváros Zenepa-
lotájában fellép-
ni? Mindez kide-
rült nemrégiben, a 
bioloop exclusive 
együttes miskolci 
bemutató koncertjén, ahol a va-
donatúj zenei formáció egy rend-
kívüli hangszerrel a főszerepben 
kalauzolta el a közönséget egy 
varázslatos zenei világba.

A bioloop exclusive együttes tag-
jai – Fülep István Benedek (elek-
troblockflöte/beat box), Szegedi 
Márton (jazzgitár, basszusgitár), 
Vadász Gyula (zongora/elektromos 

nagybőgő) – mis-
kolciként indultak 
el az élet különbö-
ző pályáin, s ezzel 
a koncerttel most 
közösen tértek 
vissza városukba, 
a művészet nyel-
vén. A program 
eddig még sosem 
hallott módon öt-
vözte a régi zenét, 
a népzenét és az 

egzotikus zene világát. A miskolci 
Zenepalota színpadán volt hallható 
Magyarországon elsőként a koncer-
ten az úgynevezett „elektroblock-
flöte“, az elody.
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...és Most

akkor...

Fennállásának 35 éves jubileu-
ma alkalmából, ünnepi koncertet 
adott nemrégiben a Művészetek 
Házában a Reményi Ede Kama-
razenekar. Az együttes díszvendé-
ge Krausz Adrienn zongoraművész 
volt, a műsorban Britten, Mozart 
és Dvorak művei szerepeltek.

A Reményi Ede Kamarazenekar 
1981-ben alakult a miskolci Bartók 
Béla Zeneművészeti Szakközépisko-
la legtehetségesebb vonósaiból. Ala-
pítója és művészeti vezetője 25 éven 
keresztül Gál Károly hegedűművész 
volt. 2007-ben, halálát követően, he-
lyét egykori növendéke, Kriston Ta-
más vette át. Az első években, mint 
iskolai zenekar működtek, később a 
tagság állandósult és önállóan foly-
tatta tevékenységét. Saját rendezésű 

koncertjeivel a zenekar fontos részt-
vevője az észak-magyarországi zenei 
életnek. Neve ismerősen cseng Euró-
pában és a Távol- Keleten egyaránt.

Az együttes több lemezt készített, 
melyek közül Orbán György szerzői 
lemezét a Hungaroton lemezgyártó 
vállalat vette gondozásába. Kiváló 
fúvós művészek közreműködésével 
képes akár szimfonikus műveket is 
műsorára tűzni. Repertoárján nem 
csak kamarazenei művek, hanem 
szimfóniák, oratóriumok, operák is 
szerepelnek a reneszánsztól napjain-
kig és nyitott az igényes könnyűzene 
iránt is. 2007-ben a zenekar - fúvós 
és ütős művészekkel kiegészülve - a 
Therion rockegyüttessel lépett fel a 
miskolci jégcsarnok színpadán óriási 
sikerrel.

Miskolc értékei 12.

a mindszenti római  
katolikus templom

jubileumot ünnepel  
a reményi ede  
kamarazenekar

Nemzetközi vártalálkozó  
Diósgyőrben

„Milyen volt egykor miskolcinak lenni?”



A címvédő DVTK Jegesmedvék 
csapata 3-1-re legyőzte a Debre-
cent a jégkorong Magyar Kupa 
négyes döntőjének múlt szomba-
ti nyitómérkőzésén, a budapesti 
Tüskecsarnokban, így elsőként 
jutott be a vasárnapi fináléba.

 Az is 
e l d ő l t , 
hogy a 
döntőben 
a Fehérvár 
AV19 lesz a 
Jegesmed-
vék ellenfe-
le, mivel a 
fehérvári együttes a szombati má-
sodik elődöntőben két góllal verte 
a MAC gárdáját. (Fehérvár AV19-
MAC Budapest 3-1).

Sajnos a Maciknak nem sikerült 
a címvédés a döntőben, de elmond-
ható, hogy csapatunk felvette a kesz-
tyűt a komoly erőket felvonultató 
székesfehérvári együttessel szem-
ben. (DVTK Jegesmedvék - Fehér-
vár AV19 1- 4) - Húsz-harminc per-

cig képesek voltunk sok helyzetet 
kialakítani, de a magyar válogatott 
első számú kapusa állt velünk szem-
ben. Volt öt-hat emberelőnyünk, de 
nem tudtuk kihasználni, pedig 1-1-
nél azt gondoltam, így lehetne esé-
lyünk. Dudas és Galanisz nélkül sok 

pont hiány-
zott a tá-
madójáté-
k u n k b ó l , 
ami nem 
jött jól, de 
ettől még 
n a g y o b b 
forga lmat 
kellett vol-

na csinálnunk a kapu előtt. A Fe-
hérvár nem véletlenül játszik az 
EBEL-ben, mély a kerete és sok az 
ügyes játékosa. Ám büszke vagyok a 
fiúkra. Fegyelmezettnek kellett len-
nünk a rivális emberelőnyös játéka 
miatt, és azok is voltunk, nem ad-
tuk fel, küzdöttünk a lefújásig. Most 
nyilvánvalóan egy meccs döntött és 
valakinek veszítenie kellett...” – ér-
tékelt Jason Morgan vezetőedző. 

Mester-M díjat kapott Flórusz Já-
nos. Gercsák Szabina edzője a tanít-
ványok, kollégák és szülők szavaza-
tai alapján került a legjobbak közé.

Az Új Európa Alapítvány min-
den évben tíz hazai oktatót választ 
ki a sport, a művészet, a bölcsé-
szet-, valamint a tudomány terüle-
teiről, akiket anyagilag is jutalmaz. 
Flórusz János volt már az év után-

pótlás edzője, judo klubjában több 
száz fiatal sportol. Legkiválóbb ta-
nítványa Gercsák Szabina akár a 
riói olimpián is részt vehet. - Sok 
kisebb-nagyobb díjat kaptam már, 
úgy érzem ezeknek az összefogla-

lója ez a Mester-M díj. Összegezi az 
eddig elért eredményeket, azt hogy 
nagyon sok kiváló, sikeres verseny-
ző került ki a kezem alól – mondta 
elismerése kapcsán Flórusz János, a 
Hell MJC cselgáncs edzője.

Vecsésen rendezték meg nemrégiben a 2016-os ökölví-
vó diákolimpiát. A megmérettetésen Horváth Milán, az 
MVSI-M1 fitness Ökölvívó Szakosztály versenyzője diá-
kolimpiai bajnoki címet szerzett. 

Horváth Milán első ellenfelét egymenetes technikai 
K.O.-val verte, majd az elődöntőben is egymenetes TKO 
győzelmet aratott, mert ellenfelének a sarka feladta a 
küzdelmet a számolás után. A döntőben Milán 2:1 ará-
nyú pontozással győzött és lett az ökölvívó diákolimpia 
2016 serdülő korcsoportú 59kg-os diákolimpiai bajnoka, 
Vecsésen. Edzői: Siroki Norbert és Váradi Gábor, MV-
SI-M1 fitness Ökölvívó Szakosztály.

A női kosárlabda NB I/A alap-
szakaszának utolsó fordulójában a 
második helyért lépett pályára az 
Aluinvent DVTK a PEAC-Pécs el-
len március 26-án. Az eddigi 17 
fordulóban úgy alakultak az ered-
mények, hogy az Aluinvent DVTK 
számára egy egypontos siker is azt 
jelentette, hogy a második hely-

ről vághat neki a rájátszásnak, ami 
pályaelőnyt jelent a negyeddöntő-
ben és a reménybeli elődöntőben is. 
Bármilyen vereség esetén viszont a 
negyedik helyen zárt volna a csapat. 

Egy felejthető első, szuper má-
sodik és harmadik negyed után 
nem lehetett kérdéses az Aluinvent 
DVTK megérdemelt győzelme, így 
a diósgyőri lányok kezdhették a 

második helyről szerda este a rá-
játszást. (Aluinvent DVTK Mis-
kolc - PEAC-Pécs 67-50)

A női kosárlabda NB I. negyed-
döntőjének első mérkőzése sok 
szabálytalansággal tarkított, he-
lyenként durva mérkőzést hozott. 
Ritkán alakult ki folyamatos játék, 
de kosarasaink ezúttal is hozták a 
kötelezőt. (Aluinvent DVTK - KSC 
Szekszárd 63-57) A két nyert mecs-
csig tartó párharcban az állás 1-0 a 
Diósgyőr javára.

Együtt ünnepelhették hétfőn a 
húsvétot az avasi lakótelepen élők. 
Az idén első ízben megrendezett 
Avasi Húsvéti Sokadalom sztárjai a 
DVTK jégkorongozói, focistái, női 
kosarasai voltak, akik aktívan be-
kapcsolódtak a mulatságba. 

Az Avasi Gimnázium előtti tér szá-
mos alkalommal kínált már lehető-
séget közösségi összejövetelekre, itt 
búcsúztatták a telet is az avasiak feb-
ruár elején. Az Avasi Farsangi Kar-
nevált már többször megrendezték, 
az Avasi Húsvéti Sokadalomban vi-
szont idén először szórakozhattak a 
helyiek. Csöbör Katalin országgyű-
lési képviselő, a rendezvény fővéd-
nöke elmondta, véleménye szerint a 
hagyományokat nem csupán falun 
lehet megőrizni, hanem a városok-

ban, sőt, akár városrészekben is. – Az 
avasi lakótelep Miskolcnak egy olyan 
városrésze, ahol mintegy negyvene-
zer ember él és az ilyen rendezvények 
erősítik, formálják a közösséget – 
hangsúlyozta a politikus. – Szeretem 
a húsvétot, ma is sokan meglocsol-
tak. Fontosnak tartom, visszahozni 
azokat a hagyományokat, amelyek 
jeles ünnepeinkhez kötődnek, s na-
gyon jó, ha ezeket a nagyvárosokban 
is megismerik, megízlelik – emelte ki 
Csöbör Katalin. 

A programokat úgy állították ösz-
sze, hogy kicsik és nagyok is szívesen 
jöjjenek ki a térre. Az állatsimogató 
mellett volt táncház – Orosz Tamás 
és zenekara húzta a talpalávalót - a 
kézműves élelmiszerek vásárán sült 
és nyers sonkát egyaránt vehettek a 
vásárlók, de volt kolbászsütő és édes-
ségkínáló is. A húsvétolók találkoz-
hattak Miskolc sztár-sportolóival, a 
DVTK jégkorongozói, focistái, női 
kosarasai együtt szórakoztak az ava-
siakkal. 
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Élvonalbeli sportolók  
locsolkodtak az avasi húsvéton

Most is jól  
startoltak  
a lányok

Díjat kapott  
Flórusz János, 
Gercsák Szabina 
edzője

MiSkolci Siker  
az ökölvívó  
DiákoliMpián

neM Sikerült a cíMvÉDÉS
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l  Selmecbánya-Szentantal:  
április 16. (szombat):  6.500 Ft/fő

l  bécS-Schönbrunn:  
április 23. (szombat): 10.000 Ft/fő

l  etyeki Filmpark éS zSámbék 
látnivalói:  
április 30. (szombat):  8.000 Ft/fő

l  kiSkörút a mátrában: 
április 30. (szombat):  5.000 Ft/fő

l  pozSony, a hajdani koronázó- 
vároS: május 7. (szombat):  11.000 Ft/fő

l  panyola-penyige- 
túriStvándi-SzatmárcSeke:  
május 21.  (szombat): 6.500 Ft/fő

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

www.koruTak.hu

"

"

ez a kupon 
500 Ft-ot ér!  
1 útra 1 FŐnek!

20
16

.

miSkolci eladó ingatlan
a mik miskolci ingatlangazdálkodó zrt.  

bontási kötelezettséggel, kétfordulós versenyeztetési  
eljárás (nyílt írásos ajánlattétel + versenytárgyalás)  

útján történő értékesítésre meghirdeti 2016. április 14-i  
beadási határidővel az alábbi miskolci ingatlant:

Az ingatlanról és az értékesítési eljárásról bővebb tájékoztatás a MIK Zrt hon-
lapján www.mikzrt.hu, ügyfélszolgálati irodájában (Miskolc, Széchenyi u. 60.), vala-
mint a 70/466-4399 és az 516-243-as miskolci telefonszámokon kérhető.

cím  
(jelleg)

alapterület  
(m2)

minimális 
ajánlati ár (Ft)

Schweidel J. u. 23.
23136/2 hrsz. 556 2 000 000

a pesti magyar operett Színpad bemutatja

operett nagykoncert
 2016. április 25., 19 óra

MISKOLC – Művészetek Háza 

SZTÁRVENDÉG: oSzvald marika

Jegyek elővételben kaphatók Miskolcon  
a Rákóczi utca 2. szám alatt!  

(46) 508-844; 06-30/846-3009

a munkavégzés idején kérjük a lakosok és a főutcai 
vállalkozások türelmét és megértését! köszönjük!

térburkolat tisztítás  
miskolc belvárosában

a miskolci városgazda nonprofit kft. az alábbi helyszínen és 
időpontban térburkolat tisztítást végez, ami az adott terület 

szakaszos lezárásával, a gyalogosforgalom korlátozásával jár.

térburkolat tisztítás ütemezése, helyszínei

Helyszín
Munkavégzés Időtartam

Kezdete Befejezése nap

Európa tér 2016. 04. 04. 2016. 04. 04. 1

Szinva terasz 2016. 04. 04. 2016. 04. 04. 1

Kandia köz
2016. 04. 05. 2016. 04. 05. 1

2016. 04. 05. 2016. 04. 05. 1

Erzsébet tér 2016. 04. 06. 2016. 04. 07. 2

Szent István tér 2016. 04. 06. 2016. 04. 07. 2

Városház tér
2016. 04. 08. 2016. 04. 09. 2

2016. 04. 08. 2016. 04. 09. 2

Déryné u.
2016. 04. 11. 2016. 04. 12. 2

2016. 04. 11. 2016. 04. 12. 2

Széchenyi utca 
Kelet

2016. 04. 13. 2016. 04. 16. 4

2016. 04. 19. 2016. 04. 21. 3

Széchenyi utca 
Nyugat

2016. 04. 13. 2016. 04. 16. 4

2016. 04. 19. 2016. 04. 21. 3

Apróhirdetés
ács-, tetőfedő munkák, 
gipsz kar to nozás, lambé-
riázás, filagóriák, elő tetők, ke-
rítések, kerti házak és egyéb 
famunkák készítése; Velux ab-
lakok beépítése, cseréje; íves 
fedések és hajlatok készíté-
se; tetők szellőztetése. www.
kerekgyarto-acs.hu. Tel.: 06-
20/460-6775.

nem italozó, önállóan dol-
gozni tudó ácsot és koráb-
ban ács mellett dolgozó se-
gédmunkást keresek Miskolc 
és környékére, nem csak tetőn 
végzendő munkákra. Tel.: 06-
20/460-6775.



Miskolc idei költségvetésében a hazai, 
nemzetközi szabadidős és sportrendez-
vények támogatása soron 3 millió Ft-ot 
különítettek el a városunkban megren-
dezendő események támogatására.

A rendezvénytámogatási kérelemnek 
tartalmaznia kell a kérelmező szerve-
zet pontos megnevezését, képviselő-
jének nevét, címét, a sportrendezvény 
időpontjának, helyének megjelölését, 
költségvetés-tervezetét, a résztvevők 

várható létszámát, a lebonyolításáért, 
elszámolásáért felelős személy nevét, cí-
mét a kérelmező szervezet nyilvántar-
tásba vételét elrendelő jogerős végzés 
másolatát, a kérelmező szervezet bank-
számlaszámát, adószámát, köztartozá-
sairól szóló nyilatkozatát. 

A kérelmező szervezet támogatási 
igényét a polgármesteri hivatal sportért 
felelős szervezeti egységén keresztül a 
sportügyekért felelős alpolgármester-

nek címzett „sporttámogatási kérelem” 
formájában kérelmezheti, 2016. április 
6-ig.

A rendezvény (legfeljebb fél oldal) 
ismertetőjével kiegészítve a fenti ada-
tokat a miskolc.hu oldalon találha-
tó adatlapokon a következő címre kell 
beküldeni: Miskolc Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala, Polgármeste-
ri Kabinet Humán Stratégiai Osztály, 
3525 Miskolc, Városház tér 8.

Miskolcon is bemutatja a 
Garabonciás Színtársulat 
Edmond Rostand: Cyrano 
de Bergerac című művét 
– Gémesi György fősze-
replésével – április 10-én 
17 órától a Diósgyőri 
Ady Endre Kulturális és 
Szabad idő Központban. 

Ki ne ismerné a már szin-
te közmondásossá vált fi-
gura, a nemes lelkű lovag, 
Cyrano történetét, aki pár-
bajban, harcban, szócsa-
tában verhetetlen, ám a 
szerelemben egyetlen iga-
zi, legyőzhetetlen ellenfe-
le van: tulajdon, hatalmas 
orra? De nagyhangúsága, 
gúnyolódó kedve érzékeny 
lelket takar. A történetben 
egy furcsa szerelmi három-
szögről van szó, melyben 
Cyrano, a sziporkázó szel-
lemű lovag, és a szép, ifjú 
kadét, Christian - aki ko-
rántsem a szavak embere 
- rajong egyazon hölgyért, 

Roxánért. Roxan persze a 
fiatal és jóképű Christiant 
részesít előnyben. Cyrano - 
a kudarc biztos tudatában 
- fél szemtől szemben ér-
zelmeit bevallani. Csupán 
egy módon teheti. Roxane 
kérésére védelmébe veszi az 
ifjút és felajánlja segítségét 
szavai, levelei által Roxán 
meghódításában. Cyrano 
csodálatos szerelmes leve-
leket ír Roxannak, aki ezek 
hatására beleszeret a fiatal-
emberbe. Vagy Cyranoba? 
A kérdésre a tragikus végki-
fejlet csak későn ad választ, 
amikor az elmulasztott le-
hetőségek és pillanatok már 
nem hozhatók vissza.

Talán a ma nézőinek is 
van miről gondolkodni a 
történet kapcsán. Hiszen 
melyikünknek ne lennének 
önmagunkkal vívott belső 
küzdelmei, vagy olyan felis-
merései saját életében, me-
lyekre azt mondaná: „Már 
késő!” 

Április 2. szombat VuK 
- InVERSEDAnCE Fodor 
Zoltán Társulat előadása 
táncjáték 11:00 | KAMARA 
Zerlina bérlet Jegyvásárlás

VuK - InVERSEDAn-
CE Fodor Zoltán Társulat 
előadása táncjáték 14:00 | 
KAMARA Babszem bérlet 
Jegyvásárlás

ZORBA, A GÖRÖG Mu-
sical 19:00 | NAGYSZÍNHÁZ 
Bérletszünet Jegyvásárlás

VányA BáCSI szín-
mű két részben - fordította 
Makai Imre 19:00 | JÁTÉK-
SZÍN Jegyvásárlás

MInDEnt A KERtBE! 
színmű 15:00 | KAMARA 
Déryné (Arany) bérlet Jegy-
vásárlás

ZORBA, A GÖRÖG 
Musical 19:00 | NAGY-
SZÍNHÁZ Szigligeti (alap, 
arany, ezüst) bérlet Jegyvá-
sárlás

Április 6. szerda ZORBA, 
A GÖRÖG Musical 19:00 | 
NAGYSZÍNHÁZ Egyetemi 
bérlet Jegyvásárlás

Április 7. csütörtök ZOR-
BA, A GÖRÖG Musical 18:00 
| nAGySZÍnHáZ Herman 
ifj. bérlet Jegyvásárlás

Április 8. péntek LÚDAS 
MAtyI mesejáték két rész-
ben 14:00 | KAMARA Bér-
letszünet Jegyvásárlás

ÉDESKEttES HáR-
MASBAn musical 19:00 | JÁ-
TÉKSZÍN Bemutató előadás

Április 9. szombat ÉDES-
KEttES HáRMASBAn 
musical 15:00 | JÁTÉK-
SZÍN Jegyvásárlás

ZORBA, A GÖRÖG Mu-
sical 19:00 | NAGYSZÍN-
HÁZ Latinovits (Alap, Arany, 
Ezüst) bérlet Jegyvásárlás

MInDEnt A KERtBE! 
színmű 19:00 | KAMARA Ka-
tona (Arany) bérlet Jegyvásárlás

2016. április 2. | 13. hét | XIII. évfolyam 13. szám
Miskolci napló – A város lapja

programajÁnló
program/közélet

Művészetek Háza 
Április 4. 19 óra. Tűzvarázs bérlet - PER-

ZSELŐ VISZONYOK. Műsoron: Verdi: A 
végzet hatalma – nyitány; Puccini: 
Manon Lescaut – Intermezzo; Respi-
ghi: Róma kútjai – szimfonikus köl-
temény; Bizet–Scsedrin: Carmen – 
szvit. Kassai Filharmonikus Zenekar 
- vezényel: Gál Tamás. 

Április 7.  19 óra. L’ART POUR L’ART TÁR-
SULAT: A pofon egyszerű avagy egy 
szerencsés néző viszontagságai. Meg-
jelenik Naftalin Ernő, Pandacsöki Bo-
borján, Frigid Mirtill és persze ott lesz 
a Költő és Edebede bácsi is. A színházi 
estet egy fergeteges finálédal zárja a 
párizsi Moulin Rouge revütáncosainak 
közreműködésével. Mindenkit szere-
tettel vár a L’art pour l’art Társulat Né-
zőnempiszkálási Bizottsága!

Művészetek Háza Béke Art Moziterem
Április 8. 16 óra. Filmvetítés a Nemzet-

közi Roma Nap alkalmából. A 2015. 
évi Jameson CineFest Miskolci Nem-
zetközi Filmfesztivál 90 perces Ro-
ma-Kép programját mutatják be, a 
filmeket a Miskolci Egyetem Kulturá-
lis és Vizuális Antropológiai Intézeté-
nek hallgatói készítették.

Miskolci Nemzeti Színház
Április 3. 18 óra. Kritikus óra. A februárban 

indult Kritikus óra sorozat következő al-
kalmán a Zsótér Sándor rendezésében 
színre kerülő „Mindent a kertbe!” című 
előadásról beszélgetnek meghívott 
vendégek – pro és kontra. A beszélge-
tésre az előadást követően, a Kamara-
színházban kerül sor, a belépés díjtalan, 
minden érdeklődőt szeretettel várnak.

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár
Április 5. 16.30 óra. Beszélgessünk a keresz-

tény Európáról! A Keresztény Értelmisé-
giek Szövetsége Miskolci Csoportja és a II. 
Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 
közös szabadegyetemi sorozata.

Április 6. 16.30 óra. „Költő vagyok...” 
– és érettségi tétel. Rendhagyó köl-
tészetnapi és érettségi-előkészítő 
foglalkozás. Meghívott vendégek: 
Csorba Piroska ny. középiskolai tanár, 
költő; Vass Tibor József Attila-díjas 
költő, a Spanyolnátha művészeti fo-

lyóirat főszerkesztője, Üveges Tamás 
költő, a miskolci Kossuth Lajos Evan-
gélikus Gimnázium tanára

Április 7. 17 óra. A Miskolci Akvarellek I. 
című verses lemez bemutatója. A város-
ban élő vagy élt kortárs költők – Csor-
ba Piroska, Kühne Katalin, Suhaj Ildikó, 
Cseh Károly, Fecske Csaba, Némethi La-
jos, Szabó Bogár Imre – 22 versét tartal-
mazza a CD, melynek kiadója a miskolci 
Gömörország Egyesület. Az előadók az 
egyesülethez kötődő versmondók – 
Ötvös Éva, Petri Nóra, Balázs István és 
Koncz Károly György előadóművész –, 
valamint Vihula Mihajlo gitárművész és 
Szécsi Viktória énekes.

Móra Ferenc (Avasi) Könyvtár
Április 6. 17 óra. Miskolc város közleke-

désének története. Előadó: Singlár 
Zsolt, az MVK Zrt. vezérigazgatója. 

Feledy-ház
Április 2. 14-19 óráig. EPRESKERT-

TŐL DINNYEFÖLDIG – Tárlatjáték Kő 
Pál szobrászművész életmű-szele-
tei között.  A programon a részvé-
tel ingyenes, a készített alkotások 
hazavihetők. Információ: Hajdú Il-
dikó (70/9408655), Marosi Ágnes 
(70/3672702).

Április 6. 17 óra. MISKOLC KALEIDOSZ-
KÓP. Téma: A tapolcai bencés apátság. 
Előadó: Pusztai Tamás régész. A sorozat 
ebben a félévben Miskolc épített örök-
ségéből válogat, a legszebb, legjellem-
zőbb épületek titkait avatott szakembe-
rek segítségével ismerhetjük meg. 

Április 8. 17 óra. IRODALMI FONÓ.
Herman Ottó Múzeum, Papszeri Ki-

állítási Épület
Április 9. 10 – 14 óráig. Kézműves nap a 

barkókkal. Családi kézműves nap csa-
ládok, diákok és minden érdeklődő 
számára a királdi művésztanya fiatal 
alkotóinak közreműködésével. 

Miskolci Csodamalom Bábszínház
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-Magyaror-
szág Flórája Faunája Alapítvány.
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Javában keresik a versenyzőket az el-
múlt évek legnépszerűbb hazai énekes 
tehetségkutatójára. Miskolcon márci-
us 25-én a New Orleans Music Pubban 
hallgatták meg a jelentkezőket.

2016-ban visszatér az X-Faktor a ké-
pernyőre. A műsor szerkesztői ország-
szerte keresik a vállalkozó szellemű 

tehetségeket. Borsod-Aba-
új-Zemplén megyében Mis-
kolcon, Mezőkövesden és 
Encsen is várták, várják a 
jelentkezőket. Miskolcon 
március 25-én a 
New Orleans Mu-
sic Pubban hallgat-

ták meg a vállalkozó szellemű 
sztár-jelölteket. A válogatón 
felvették a jelentkezők ada-
tait, majd mindenki megmu-
tathatta, mire képes, egy vagy 
akár több dalt is előadhattak. 
Az eredményért persze lehet 
még izgulni, nem most dőlt 

el ki juthat tovább. Az előadásokról vi-
deofelvételek készültek, ezeket elem-
zik majd a szakértők, műsorkészítők és 
legtehetségesebbnek ítélt jelentkezőket 
visszahívják.  

Cyrano de BergeraC 
miskolCon

miskolCon is keresték a tehetségeket 
az X-FaktorBa

A Garabonciás Színtársulat bemutatja:
Edmond Rostand

CYRANO 
DE BERGERAC

2016. április 10. (vasárnap) 17 óra
Diósgyőri Ady Endre Kulturális és Szabadidő Központ
Szereplők:
Cyrano: Gémesi György
Roxán: Márton Emese
Christian: Gémesi Gergely
Guiche: Füle Sándor
Ragueneau: Koós György
Le Bret: Nagy Zoltán
Carbon: Sárközi István
Ligniere: Hernádi Zsolt

Liza: Monori Ágnes
Montfleury, barát: Fejes József Endre

Valvert Vicomte: Péterfi Csaba
duenna, Klára  nővér: Kálmán Katalin

édességek őre: Katona Zsófia
apród, poéta, kadét: KAtona Roland

apród, poéta, katona: Valastyán Gergő
hölgy, Mater Margherite: Szanyi Kati

hölgy, Martha nővér: Mészáros Beáta

Fordította: Ábrányi Emil Zene: Szitha Miklós Díszlet: Hernádi Zsolt Bábok: Egervári György

Jegyek kaphatók a Művészetek Háza jegyirodájában,  
a Diósgyőri Ady Endre Kulturális és Szabadidő Központban,  

a jegy.hu-n és az InterTicket országos Jegyiroda hálózatában. 
A változtatás jogát fenntartjuk.

További információ:  
www.muza.hu, +36 (70) 452-7268

Rendezte: Mészáros Beáta

FelhívÁs 
a 2016. évi hazai, nemzetközi szabadidős 
és sportrendezvények támogatására



A Szentpéteri kapuban  
koccantak

Nem történt személyi sé-
rülés abban a balesetben, 
amely március 29-én délután 
történt Miskolcon, a Szentpéteri kapuban. Az érintett útszakaszon 
két személyautó koccant, anyagi kár keletkezett, a helyszínelés ideje 
alatt nem alakult ki nagyobb torlódás.

Művelődési házba törtek be
A rendőrök pár órán belül elfogták azokat a férfiakat, akik a na-

pokban betörtek, majd készpénzt tulajdonítottak el a mérai művelő-
dési házból. Az Encsi Rendőrkapitányság Szikszói Rendőrőrse lopás 
bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást H. 
K. 28 éves és G. L. 36 éves mérai lakosokkal szemben. A nyomo-
zás adatai szerint a gyanúsítottak március 24-én 8 óra előtt törtek 
be a mérai művelődési házba, ahonnan készpénzt tulajdonítottak el, 
majd elmenekültek a helyszínről. A bejelentést követően a nyomo-
zók még aznap azonosították és előállították a bűncselekmény elkö-
vetésével megalapozottan gyanúsítható férfiakat, akik beismerő val-
lomást tettek.

Nem bántalmazták a hajléktalanokat
Egy közösségi oldalon terjedt a hír a napokban, hogy rendőrök 

bántalmaztak egy férfit Miskolcon, a Centrum előtt. A megyei rend-
őrségi szóvivő érdeklődésünkre elmondta, álhírről van szó, kollégái 

senkit sem bántottak, épp 
ellenkezőleg, segíteni pró-
báltak. Janasóczki Attila el-
mondta, a járőrök felfigyel-
tek két hajléktalan férfira, 

akik a Centrum előtti padon feküdtek. Odamentek és felszólították 
őket, hogy ne aludjanak ott. Az egyik férfit nem tudták felkelteni, 
kihívták a mentőket, akik már csak a halál beálltát tudták megálla-
pítani. – Hogy mi okozta a férfi halálát, nem tudni, de nem kihűlés, 
hanem valószínűleg valamilyen krónikus betegség végezhetett vele – 
mondta el Janasócki Attila, aki az esettel kapcsolatban megjegyezte: 
elképesztő, hogy egyesek még attól sem riadnak vissza, hogy a való-
ság eltorzításával olyan álhíreket terjesszenek, melyek rossz színben 
tüntetik fel a rendőrséget.

Autóbusz és személygépkocsi ütközött 
Személyi sérüléses baleset történt március 31-én reggel Miskolcon, 

a József Attila út kivezető szakaszán, a belső sávban. Információink 
szerint egy távolsági autóbusz és egy személygépkocsi karambolo-
zott a helyszínen, a busz egy zebránál várakozó autónak ütközött 
neki hátulról. A rendőrség úgy tájékoztatott, a balesetben az autóban 
utazó személy sérült meg. A helyszínelés során részleges útlezárás 
volt érvényben. 

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) Érdemes most egy kicsit hátra-
lépni és onnan szemlélni a dolgokat, mert ezek így egészen más 
fénybe kerülnek. Izgatott egy lehetőség miatt, de a döntéseit 

nyugodtan kell meghoznia. Legyen körültekintő és óvatos. 

Bika (április 21 – május 20) Biztos a dolgában, tudja, hogy mit 
szeretne, de egyelőre ezt még nem osztja meg másokkal. Nincs 
semmi baj azzal, ha egyelőre magában érleli a dolgot. Mindenki 

hibázik néha, ebből nem kell különösebben nagy ügyet csinálni. 

Ikrek (május 21 – június 21) Valaki barátságosan közelít Ön-
höz, és ezt igyekszik viszonozni, mert érzi, hogy fontos lehet a jó 
viszony kialakítása. Maradjon következetes ezzel kapcsolatban. 

Ossza be jól a hetét, jusson ideje a fontos dolgokra. 

Rák (június 22 – július 22) Nagy nyomást érez, de ez most kife-
jezetten jó hatással van Önre. Ne hagyja, hogy bármi megzavarja 
a lendületét. Nagy fába vágta a fejszéjét, de nem lesz egyedül, és 

segítői is akadnak majd. Belőlük merítsen erőt!

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Minél jobban ragaszkodik 
valamihez, annál hajlamosabb lehet köré szervezni az életét és ez 
nem feltétlenül egészséges hozzáállás. Legyen kicsit rugalma-

sabb, ne csak egy dologra figyeljen. Így már semmi nem állíthatja meg.

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Azt gondolta, hogy va-
lami sokkal nagyobb kihívást jelent majd, de rájön, hogy csak az 
első lépés volt nehéz. Ez a további feladataihoz is erőt adhat. Nem 

akar együtt dolgozni valakivel, de ez most rossz döntés lenne. 

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Szánjon egy kis időt 
magára, mert kezdenek kicsúszni a dolgok a kezei közül. Forduljon 
egy kicsit befelé, rakja rendbe a gondolatait és a környezetét. Sze-

retne lenyűgözni valakit azzal, hogy megmutatja, mire képes.

Skorpió (október 24 – november 22) Jól állnak a dolgai, de 
úgy érzi, alakulhatna még ennél is jobban a helyzet. Csakis Önön 
múlik, hogy később így lesz-e. Nem az a legfontosabb, hogy a leg-

nagyobbat szakítsa, hanem hogy mindenki jól járjon.

Nyilas (november 23 – december 21) Valaki egy egészen új 
nézőpontot vet fel, amire eddig nem is gondolt volna, de most 
már nem tud szabadulni a gondolattól. Lehet, hogy érdemes más 

területekre is átültetni ezt a szemléletet. Mutassa meg, mire képes!

Bak (december 22 – január 20) Régóta vár valamire, ami a hé-
ten végre megtörténhet és ha egyszer eléri a dolgot, már senki 
sem állíthatja meg, és nem veheti el a sikert. Megérdemli, meg-

dolgozott érte. Később már könnyebb dolga lesz majd.

Vízöntő (január 21 – február 19) Megijeszti, amikor a jövő-
jét kell megterveznie, de itt az ideje hozzálátni a feladathoz. Ne 
hagyja, hogy a saját félelmei emeljenek gátakat. Fontos lépése-

ket tehet a héten a karrierje felfuttatása érdekében, ez extra bevételt is jelent.

Halak (február 20 – március 20) Nem szeretne mások vé-
leménye miatt lemondani valamiről és arra sem vágyik, hogy 
olyasmit ígérjenek Önnek, amit aztán nem tartanak be. Jobban 

szeretné a valóságot megismerni, próbálja megtalálni a középutat.
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A ritka és díszes fegyverek mellett, a hangulatos húsvéti programok miatt is érdemes volt ellátogatni a Diósgyőri várba az 
ünnepi hétvégén, a család minden tagja találhatott magának érdekes programot. Pék Dudás Zsuzsanna népművész és barátai 
húsvéti szokásokhoz kapcsolódó műsorral, játékos népi foglalkoztatókkal várták az érdeklődőket. Volt „szagos víz” készítés, 
nyuszisimogató, tojáskeresés, „okos tojások” logikai játszóház, Nyuszi Hopp népi játszópark a közkedvelt kosaras körhintával, 
hordólovaglóval, diótörővel, kakas lövészettel és sok egyéb izgalmas, hagyományőrző mulatsággal.                 Fotó: F. Kaderják Csilla

Forró nyoMon

Miskolci városrészek
4

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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Az Állategészségügyi Telepet egy évvel ezelőtt tette mindenki szá-
mára nyitottá a működtető Miskolci Városgazda Kft. A születés-
nap alkalmából múlt szombaton színes lufikkal, dekorációval, tor-
tával fogadták azokat, akik kilátogattak a telepre kutyákat sétáltatni. 
Schweickhardt Gyula, a Városgazda ügyvezetője elmondta, az elmúlt 
év során 26 nyílt napot tartottak, több mint ezerhétszáz látogató ke-
reste fel a telepet és 114 állat talált gazdára. Felajánlásokból több mint 
1500 kilogramm adomány érkezett. A telepen jelenleg mintegy 60 ku-
tyának keresnek gazdit. 

Kutyabarátok

A hét fotója
F. KAderjáK CsillA   
Felvétele

loCsolás A várbAN


