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A gyalogosoké lesz a széchenyi utca, sokkal kevesebb 
autót engednek majd be. Minden eddig kiadott behajtási 
engedélyt felülvizsgálnak, korlátozzák az árufeltöltések 
idejét. több rendész lesz, szigorúan büntetik majd a han-
gos utcai bulikat, közterületi italozást. Miskolc képvise-
lő-testülete módosította a közterületek rendjére vonat-
kozó szabályozást. 

A számozott utcákban már a lakások több mint 
felét kiürítették. A városvezetés tartja a mis-

kolciaknak tett ígéretét. – bármilyen nyomás 
nehezedjen is ránk, folytatjuk a nyomor-

telepek felszámolását – hangsúlyozta 
kiss János alpolgármester szerdai 
sajtótájékoztatóján. Hétfőn a Mar-
tin-kertvárosban bontottak el egy 

romos ingatlant, a telepen ez 
volt az utolsó ilyen ház. 
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rendet tesznek a belvárosban  

2, 3.oldal

Miskolcra érkezett hétfőn délután a Magyar Honvédség „Toborzó Ország-
futás 2016” elnevezésű váltófutása. A Városház téren zenével, fegyver- és 
közelharc-bemutatókkal, toborzó sátorral várták az érdeklődőket. 
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városunkba is elért  
a toborzó országfutás

Zárszámadás, ingatlangazdálkodás, közrendvédelem 

– ülést tartott a városi közgyűlés 



Kiss János alpolgármester a zárszámadással 
kapcsolatban elmondta, 2015 végén mintegy 
209 milliárd forint volt a város vagyona, ez 25 
milliárdos gyarapodás. A tárgyi eszközökben 
van a legnagyobb, 19 milliárdos növekedés. 
Ugyanakkor 500 millió lekötött betétje volt 
a városnak december végén. Miskolc műkö-
dési bevétele 35,6 milliárd, működési kiadá-
sa pedig 30,1 milliárd. A város éves mérleg 
szerinti eredménye: 4,6 milliárd forint. – El-
mondhatjuk, hogy minden területen előre-
léptünk 2010-hez képest. Ez annak is köszön-
hető, hogy a cégek is képesek voltak növelni 
a teljesítményüket. A hosszú konszolidációs 
folyamatot lassan, de biztosan lezárhatjuk – 
hangsúlyozta az alpolgármester. Soós Attila, a 
Fidesz frakcióvezetője úgy fogalmazott, nincs 
szégyellni valójuk. Mostanra a város gazdál-
kodása feladat finanszírozásos. 2015-ben már 
betétje van Miskolcnak a bankban. Hozzátet-
te: ilyen emberemlékezet óta nem volt. A be-
vételek dinamikusan nőnek, miközben nem 

volt adóemelés. A kormány is folyamatosan 
biztosítja a támogatást Miskolcnak és kiemelt 
fejlesztési központnak tekinti a várost. Pol-
gári Mátyás kabinetvezető elmondta, a helyi 
adók kiemelkedően jól teljesítettek. 2015-ben 
is kiemelten kezelték a fejlesztéseket, 19,1 mil-
liárd kifizetés történt a beruházásokkal ösz-
szefüggésben. Emlékeztetett az olyan jelentős 
fejlesztésekre, mint egyebek mellett a Diós-
győr-Lillafüred komplex kulturális és ökotu-
risztikai fejlesztés, a Miskolctapolcai Strand 
beruházás, de az ivóvízellátás biztonságának 
javítása, a szennyvízcsatorna-hálózat bővíté-
se, orvosi rendelők felújítása, illetve bölcsőde 
és óvoda felújítások is napirendre kerültek. 
Hozzátette, kiemelten kezelték a 2014-ben 
vállalt feladatokat: a Salkaházi Program ke-
retében az időskorúak támogatását, a közbiz-
tonsági feladatok kezelését és a rendészet min-
den korábbinál magasabb létszámmal végezte 
tevékenységét, köszönhetően a mintegy 500 
milliós működési támogatásnak.

Áprilisi, rendes ülését tartotta csütörtökön Miskolc képviselő-testülete. A na-
pirendi pontok között tárgyaltak az önkormányzat 2015. évi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotásáról, a közterületek 
rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosításáról és a belváros közrendjét 
érintő döntések meghozataláról is. Döntöttek a képviselők a városnapi kitünte-
tésekről és Miskolc ingatlangazdálkodását érintő változásokról.
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ZársZáMadás, iNgatlaNgaZdálKodás, KöZreNdvédeleM 
– ülést tartott a városi KöZgyűlés

A gyalogosoké lesz a Széchenyi utca, sokkal ke-
vesebb autót engednek majd be. Minden eddig 
kiadott behajtási engedélyt felülvizsgálnak, de 
korlátozzák az árufeltöltések idejét is. Több ren-
dész lesz, akik szigorúan büntetik majd a hangos 
utcai bulikat és az ehhez társuló italozást a köz-
tereken. Miskolc képviselőtestülete módosította 
a közterületek rendjére vonatkozó szabályozást. 

Szabályozzák, ki mikor hajthat be a Városház tér 
felől egyirányúsított Széchenyi utcára. Árut szál-
lítani például csak reggel 6 és 9 óra között lehet és 
a biciklisták sem száguldozhatnak büntetlenül. 
Felülvizsgálják az összes behajtási engedélyt. Azt 
szeretnék, ha a sétálóutca valóban a gyalogosoké 
lenne. – Csak olyan gépjárművek hajthatnak be 
a főutcára, amelyek úti célja a védett övezeten kí-
vüli útról nem megközelíthető. Ők is csak a lehető 
legrövidebb ideig tartózkodhatnak ott – mondta el 
Eperjesi Erika (Fidesz) képviselő.

Kovács László (KDNP) képviselő fontosnak ne-
vezte, hogy a szabályok egyértelművé tegyék, ho-
gyan és mikor lehet behajtani a város főutcájára. 
Beszélt arról, hogy a belvárosban pozitív változá-
sok történtek az elmúlt években. Mint mondta, 
ez a hely a rendszerváltozás idején nem volt min-
dig biztonságos helynek tekinthető. Ez a helyzet 
alapvetően megváltozott, a belváros élhetővé, a 
szórakozás helyévé vált. Vannak azonban olyan 
helyek, ahol segíteni kell a rendfenntartást éppen 
azért, hogy a törvénytisztelő polgárok és szórakoz-
ni vágyó fiatalok biztonságban érezhessék magu-
kat. Szécsényi Marianna (Fidesz-KDNP) egyebek 
mellett rámutatott, hogy a lakosság véleményét is 

figyelembe vették a rendeletmódosítás megalkotá-
sakor, de megköszönte a rendészek munkáját, akik 
tapasztalataikat átadták, így teljeskörű javaslat 
születhetett. Minden esetben a lakosság érdekeit 
tartja előtérben a módosítás, emelte ki a képviselő, 
aki fontosnak nevezte, hogy a közterek rendjére is 
kiterjed az indítvány.

A Jobbik képviselői szerint a jogszabályokat ed-
dig is be kellett volna tartatni. – Vannak a bel-
városban térfigyelő kamerák és van a belváros-
ban 160 rendész. Ők eddig mit csináltak? Mi az 
oka annak, hogy a meglévő jogszabályoknak sem 
tudtak érvényt szerezni? – tette fel a kérdést Jakab 
Péter jobbikos frakcióvezető. Földesi Norbert, az 
MSZP frakcióvezető-helyettese úgy fogalmazott, 
azok a rendészek, akik most aktívak lesznek, „ak-
tívak lehettek volna az elmúlt években is”. Az el-
lenzéki pártok szerint a városvezetés már évek-
kel ez előtt megtehette volna, hogy rendet csinál a 
belvárosban. Kiss János alpolgármester erre rea-
gálva elmondta, korábban más, fontosabb problé-
mákat kellett megoldani. – Korábban, 2010-től el 
kellett tüntetni a város feje fölül 36 milliárd forint 
tartozást. Létre kellett hozni néhány ezer mun-
kahelyet. Fel kellett építeni néhány strandot, s ki 
kellett ezeket nyitni. El kellett kezdeni kizsupp-
olni a fészekrakókat Miskolcról. El kellett kezde-
ni a nyomortelepeket felszámolni – sorolta az al-
polgármester kiemelve: miután okos kamerákat 
szereltek fel, megháromszorozták a rendészek 
számát – felére csökkentve a közterületi bűncse-
lekményeket – a fontossági sorrendben most ju-
tottak el odáig, hogy a belvárosban is rendet te-
gyenek. 

reNdet tesZNeK a belvárosbaN 

adóemelés nélkül is  
dinamikusan nőnek a bevételek

Kiss János alpolgármester 
Jakab Péter jobbikos frakcióve-
zető felszólalására – melyben 
a miskolci lakosság számának 
csökkenését, az alacsony bére-
ket kifogásolta – úgy reagált, a 
jobbikos politikus halottakat 
sérteget. Évente 1200 ember 

halt meg Miskolcon, ők nem 
más városba mentek. A bérek 
kapcsán az alpolgármester úgy 
fogalmazott: ezeket nem lehet 
egy csettintéssel megemelni. 
A piacnak és a munkaerőpi-
acnak is törvényei vannak. A 
vállalatok akkor fognak bére-

ket emelni, ha olyan lesz a gaz-
dasági, munkaerőpiaci helyzet. 
Mi ezen dolgozunk! – emelte 
ki Kiss János, hozzátéve, hogy 
a jobbikosok nem sok érdemi 
dolgot tudtak eddig kitalálni. – 
Mondjon egy programot, amit 
végigvittek vagy kitaláltak – 
szólította fel Jakab Pétert. Mint 
mondta, a nyomortelep-felszá-
molási program a Fidesz mű-
helyében született, a munka 
nagyobbik részét már elvégez-
ték. 

A Fidesz-KDNP frakció tag-
jai ezúttal is kivonultak, ami-
kor Jakab Péter felszólalt. Mint 
ismert, korábban bejelentet-
ték, ezt mindaddig folytatják, 
míg a Jobbik frakcióvezetője 
bocsánatot nem kér a miskolci 
szépkorúaktól, akikre koráb-
ban sértő megjegyzéseket tett, 
a Salkaházi Program kapcsán. 

Kiss Gábor alpolgármester a Területfejlesz-
tési Operatív Programmal (TOP) kapcsolatos 
támogatási kérelmekről szóló napirend tárgya-
lásánál elmondta, az új rendszerben több mint 
35 milliárddal tud gazdálkodni Miskolc (ez a 
második legnagyobb támogatás hazánkban!), 
ez további forrásokkal egészülhet ki. Az alpol-
gármester részletesen ismertette az új rendszert, 
a pályázat benyújtásával kapcsolatos kérdése-
ket. Elmondta, fontos, hogy a kerékpárút-há-
lózat összekapcsolódjon a megyei fejlesztések-
kel és a munkába járás és a turizmus egyaránt 
indokolja a kerékpáros fejlesztéseket. A belvá-
rost a Boschsal összekötő kerékpárút, valamint 
Görömbölyön egy kétirányú kerékpárút fejlesz-
téséről van szó. Az igényelt támogatás mintegy 
485 millió forint, a fejlesztés nem igényel a város 

költségvetéséből egyetlen fillért sem, hiszen 100 
százalékos támogatásúak. Diósgyőri városrész 
fejlesztése kapcsán Kiss Gábor elmondta, komp-
lexen gondolkodnak: a vár és a városrész reha-
bilitációját, kerékpárutat, hídfejlesztést is érint 
a fejlesztés, mintegy 300 millió forint értékben. 
Benyújtottak egy foglalkoztatási program lét-
rehozását célzó pályázatot is. Ennek célja, hogy 
szakképzett munkaerőt tudjon biztosítani a vá-
rosnak. Az alpolgármester rámutatott, hogy je-
lentős mértékben csökkent az álláskeresők szá-
ma Miskolcon. Meg kell oldani az ide érkező 
cégek munkaerő-piaci igényét, át kell képezni az 
álláskeresőket. Mint mondta, ez egy jól átgon-
dolt, ötéves program, amiben 3 milliárd forint 
felhasználásával javítani tudják a munkaerő-pi-
aci helyzetét Miskolcnak.

több mint 35 milliárd Miskolcnak

„Mondjon egy programot, amit  
a jobbikosok végigvittek vagy kitaláltak!”



Hétfőn a Martin-kertvárosban 
bontottak el egy romos ingatlant. 
A nyomortelepen ez volt az utolsó 
ilyen ház. 

Az itt élők sok mindent hátra 
hagytak, a bútorok mellett rengeteg 
szemetet, hulladékot. A városveze
tés tavalyelőtt – amikor ugyancsak 
felszámoltak itt egy emberi lakha
tásra alkalmatlan ingatlant – még 
reménykedett, hogy minden lakóval 
meg tudnak egyezni annak érdeké
ben, hogy az önkormányzathoz ke
rülhessenek a lakások. Ennek az in
gatlannak az esetében azonban nem 
így történt.

– Vételi ajánlatot tettünk a lakó 
számára a MIK Zrt. vagyonértéke
lését követően. Ő azonban ennél lé
nyegesebben magasabb, irreális árat 

kért. Ezért Miskolc önkormányzata 
a végrehajtási eljárásban, mint árve
rési vevő, vásárolta meg az ingatlant 
– mondta el Schweickhardt Gyula, 
polgármesteri biztos. Így kerülhetett 
sor az épület elbontására. 

A fészekrakók kilakoltatása is foly
tatódik. A múlt héten egy Áfonyás 
utcai lakást ürítettek ki a MIK Zrt. 
munkatársai az Avason, a héten pe
dig az egyik Szilvás utcai panelház
ban folytatódott a kilakoltatás. 

Úgynevezett „mágnes bérlőkkel” tennék még vonzóbbá a sétálóutcát a ke-
reskedők számára. A peremterületeken pincékben, lépcsőházakban lévő 
kisebb üzlethelységeket pedig vállalkozások vásárolhatják meg. Ez is sze-
repel a város ingatlangazdálkodásáról szóló rendeletében, amit módosított 
a közgyűlés. Elhangzott, Miskolc nem szeretne „olcsó város” lenni. Ezért a 
lakások bérleti díját a jelenlegi trendekhez igazítják, de azok így is a piaci 
árak alatt maradnak. 

Szélyes Domokos a MIK Zrt. ve
zérigazgatója elmondta, az előterjesz
tés csomag jelentős mérföldkő a város 
ingatlangazdálkodásában. A koráb
bi városvezetés elhibázott politikája 
miatt még mindig jelentős teher van 
a miskolci ingatlanokon. A felelős in
gatlangazdálkodás azt jelenti, hogy a 
város a jól bérbe adható helyiségeket 
megtartja. A peremkerületeken és ke
vésbé frekventált helyeken lévő üzlet
helyiségek bérbeadásához egy külön 
csomagot állítanak össze, folytatják 
a belváros és a sétálóutca kihasznált
ságának növelését. A bérleti díjakról 
Szélyes Domokos elmondta, élénkül 
az ingatlanpiac, emelkednek a forgal
mi értékek, így át kell alakítani a lakás

értékesítés rendszerét is. Az övezeteket 
módosítanák, megmaradna a három 
árkategória, az alacsony komfortfo
kozatú lakásoknál javasolják, hogy a 
lakbérövezetek szűnjenek meg, legyen 
egységes bérleti díj. Az üres ingatla
nokat pedig legalább forgalmi értéken 
szeretnék értékesíteni.

Tompa Sándor (DK) önkormányza
ti képviselő a vitában elmondta, a mis
kolci bérlakásban lakókat igazából az 
érdekli, hogy megnehezítik a lakások 
megvásárlását, a lakásbérlet feltételeit.  
A Fidesz frakcióvezetője viszont annak 
a véleményének adott hangot, hogy a 
szocialisták elsíbolták a város vagyo
nát az alacsony bérleti díjakkal és a fél 
áron, olykor egykét ezer forintért el

adott lakásokkal. Jelentősen eltértek a 
piaci áraktól, az Avas lett a szocialista 
ingatlangazdálkodás negatív példája.  
Ez az intézkedés csomag bebizonyítja: 
nem asszisztálunk, nem asszisztálha
tunk ahhoz, hogy ez a szocialisták ál
tal megvalósított – egyébként erősen 
mutyi szagú – szabályozás fennma
radjon. Arra kell lehetőséget teremteni, 
hogy minden dolgozni akaró ember 
lakáshoz juthasson.  Ezért friss háza
sok, vagy a fiatalok továbbra is a piaci 
árak feléért bérelhetik az úgynevezett 
költségalapú bérlakásokat – mondta el 
Soós Attila. 
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A helyi esélyegyenlőségi program 
közgyűlési vitájában Kiss Gábor 
alpolgármester kiemelte, az elmúlt 
években jelentős fejlesztések tör-
téntek: a közösségi közlekedés a 
fogyatékkal élők számára is kima-
gaslóan jó, de számtalan intézke-
dés történt a nyugdíjasok bizton-
ságának növelése érdekében. 

Rámutatott, a helyi program 
messze nem csak a mélyszegénység
ben élőkkel és a romákkal foglalko
zik, összetettebb célokat tűz ki. Így 
egyebek mellett cél a nők helyzeté
nek, az idősek életminőségének javí
tása, biztonságuk növelése, a gyere
kek oktatásának, felzárkóztatásának 
támogatása, a fogyatékkal élők se
gítése. Fontos célkitűzés, hogy a 
munkajövedelmek biztosításával, 
munkahelyek számának növelésével 
minél többen el tudják tartani ma
gukat. 2010ben több mint 13 ezer 
nyilvántartott álláskereső volt, 2014
ben már csak alig 8 ezer.

Kovácsné Budai Mária (Fi
deszKDNP) képviselő arról be

szélt, hogy a városvezetés gondot 
fordít a szépkorúakra, a Salkahá
zi Programmal köszöni meg, hogy 
sokat dolgoztak a városért. A vá
rosvezetés elszánt az idősek minél 
hatékonyabb támogatásában és az 
egyházakkal is közösen gondol
kodnak az idősekről. 

Molnár Péter (KDNP) frakcióve
zető emlékeztetett, 2010 előtt a felté
telek nélküli segélyezés korát élte az 
ország és a város. Következmények 
nélkül támogattak arra nem méltó
akat is, fűzte hozzá.  – A szocialista 
vezetés a reménytelenség helyzetét 
teremtette meg, amiből az emberek 
nem tudtak kitörni. 2010 óta azon
ban egyértelműen egy új filozófia 
irányába mozdultunk el – fogalma
zott. A  „fészekrakókat” kitelepítet
ték, a visszavett lakásokat önkor
mányzati lakásként értékesítik. A 
városvezetés munkájának fókuszá
ban a foglalkoztatás, a képzés és a 
szegénység elleni küzdelem áll. Szá
munkra az a fontos, hogy reményt, 
perspektívát adjunk az embereknek 
– hangsúlyozta a frakcióvezető.

Biztonság, felzárkóztatás, 
munkához jutás

Miskolc nem szeretne „olcsó város” lenni

Élénkül az ingatlanpiac,  
emelkednek a forgalmi értékek

A Számozott utcákban már a la-
kások több mint felét kiürítették. 
A városvezetés miskolciaknak tett 
ígéretét továbbra is tartja, bár-
milyen nyomás nehezedjen ránk, 
folytatjuk a nyomortelepek felszá-
molását – hangsúlyozta Kiss János 
alpolgármester szerdai sajtótájé-
koztatóján.

Leszögezte, a várospolitika két ki
emelt területe a gazdaságfejlesztés 
és a közbiztonság növelése. Utóbbit 
erősíti a miskolci belváros közleke
dési rendjének újraszabályozása is. 
A városvezetés sokat fordít az ön
kormányzati rendészet fejlesztésére, 
és a nyomortelepek felszámolása is 
folyamatos, amit 35 ezer miskolci tá
mogatott aláírásával. – Ez is azt mu
tatja, hogy nemcsak érvényes jogi, 
hanem érvényes társadalmi döntés 
van Miskolcon ennek a kérdésnek 
a rendezésére – hangsúlyozta Kiss 

János. Eközben tovább folytatódik 
a „fészekrakók” elleni küzdelem, 
a Szilvás utca 2. szám alatti, sokat 
szenvedett társasházból hét „fészek
rakós” családot költöztettek ki. – A 
Számozott utcákban már a lakások 
több mint felét kiürítettük. A város
vezetés miskolciaknak tett ígéretét 
továbbra is tartja, bármilyen nyomás 
is nehezedjen ránk, folytatjuk a nyo
mortelepek felszámolását – szögezte 
le az alpolgármester. Kiss János új
ságírói kérdésre elmondta, a Máltai 
Szeretetszolgálat kezdeményezésé
re és költségén 4 lakást ideiglenesen 
lakhatóvá tesznek a Számozott ut
cákban. – Mindezek mellett tudjuk, 
hogy a város felelősséggel tartozik 
minden olyan polgáráért, aki nem 
képes megoldani saját maga lakhatá
sát. Amíg más megoldás nem szüle
tik, az a néhány család ideiglenesen 
használni tudja ezeket a lakásokat – 
mondta.

Folytatódik a nyomortelep  
felszámolás Miskolcon

Az utolsó ház is sorrA került 



Környezetbarát energiatúrát rende-
zett a napokban a MIHŐ Kft. a táv-
hőszolgáltatás napja alkalmából. 

Bemutatták a 
fűtőművet, a fa-
apríték tüzelés 
módját és a geo-
termikus rend-
szert. Miskolcon 
már csaknem 50 
százalékban meg-
újuló energiával 
állítják elő a fű-
téshez szükséges 
hőt, jelentősen 
csökkentve a ká-
rosanyag kibocsá-
tást. A PannErgy 
Tatár úti hőköz-
pontjába csaknem 60 középiskolás lá-
togatott el ebből az alkalomból. Volt 
olyan diák, akinek igen jól jött ez a le-
hetőség, mivel országos versenyre ké-
szül, aminek témája a megújuló ener-
giaforrások lesznek. Tigyi József, a 
Diósgyőri Gimnázium diákja kiemel-

te, a látogatás nagyban segítette a fel-
készülésüket. A Bioenergy faapríték 
tüzelése a Kiliáni lakótelep házainak 

teljes hőellátását biztosítja. Kókai Pé-
ter, a Bioenergy Miskolc Kft. ügyve-
zetője elmondta, éves szinten mintegy 
4500 tonna faaprítékot tüzelnek el, ez 
napi szinten 20-22 tonnát jelent.

– Naponta egy kamionnyi faaprí-
tékot tüzelünk el tehát, amivel ezer 

lakás hőellátását tudjuk biztosítani. 
Ezzel kiváltjuk azt a körülbelül 1200 
tonna széndioxidot, ami a levegőbe 

kerülne, ha gázzal 
fűtenénk – tette 
hozzá. Az óvodá-
sok sem maradtak 
ki a programból. 
A MIHŐ „Zöld 
Miskolc” címmel 
hirdetett számuk-
ra rajzpályázatot. 
Az is kiderült, ki-
nek az alkotását 
ítélték a legszebb-
nek: a „Kilátó vi-
rágosítása” című 
pályamű nyert.

A MIHŐ az 
ország máso-

dik legnagyobb távhőszolgáltatója. 
Nyíri László ügyvezető elmondá-
sa szerint, egyre többen kívánnak 
a távhőszolgáltatásra csatlakozni. 
A városban 31 ezer lakást és több 
mint ezer intézményt fűt a miskolci 
hőszolgáltató.

Led világítás került Miskolc egyik leg-
szebb terére, a Szent Imre térre. Miskolc 
park jaiban már több mint ezer ilyen lám-
patest van. A Szent Imre téri köztéri világí-
tás mintegy négymillió forintba került. Szer-
da estétől már több mint száz méteren az új 
lámpák világítják be a teret. Hollósy And-
rás önkormányzati képviselő elmondta, hat 
kandelábert sikerült elhelyezni, egyenként 
36 wattos teljesítménnyel. – Ezek LED iz-
zók, tehát sokkal nagyobb a teljesítményük. 
Mintegy 100 méteres szakaszon, egészen a 
Szent Imre templom bejáratáig van kivilá-

gítva ez a szakasz. Nagyon nagy szükség volt 
erre a fejlesztésre, évtizedek óta váratott ma-
gára – tette hozzá s képviselő. 

Április 25-én kezdődik a 
miskolctapolcai Barabits sé-
tány felújítása. Nehéz Ká-
roly, a terület önkormány-
zati képviselője elmondta, a 
mostani, ideiglenes rekonst-
rukciónak köszönhetően, a 
buszmegálló és a barlangfür-
dő közötti útszakaszon a je-
lenleg lezárt sétányrészt is hasz-
nálhatják majd a járókelők. 

A miskolctapolcai sétányok 
végleges felújítása ezen útsza-
kasszal együtt – a városvezetés 

tervei szerint – TOP-os pályá-
zati keretből valósul majd meg. 
Nehéz Károly képviselői kereté-
ből új utcabútorokat, padokat, 
hulladékgyűjtőket is vásárolt a 

városrészbe. – Nagyon fon-
tos, hogy Miskolc kiemelt 
turisztikai területei rendben 
várják a vendégeket, de ne-
kem ugyanúgy fontos, hogy 
az itt élők igényeit is szolgál-
ják a fejlesztések. 

Nagyon sokan Miskolc-
tapolca parkjaiban, zöld 

területein pihenik ki a min-
dennapok fáradalmait, fontos, 
hogy ehhez megfelelő környe-
zet teremtsünk – fogalmazott 
a képviselő.

Ezen a héten sem maradtunk pe-
dagógus-sztrájk nélkül – illetve el-
nézést, a múlt heti az demonstráció 
volt. Ha jól emlékszem, mert tényleg 
nem egyszerű már kiigazodni eb-
ben a kockás dömpingben. Ugyanis 
akik munkaidőben demonstrálnak, 
azok addig szintén nem tanítanak, 
tehát tulajdonképpen ők is sztráj-
kolnak, csak nem „úgy”… Mindegy, 
ne is menjünk bele, lényeg, hogy a 
múlt heti akármi-
csodát a Tanítanék 
mozgalom szervez-
te, ez ehetit pedig 
a szakszervezetek. 
Ezeknek is vannak 
követeléseik, azok-
nak is vannak kö-
veteléseik, plusz itt 
van még a reakti-
vált Sándor Mária és csapata, hogy 
ne csak a kockás cucc fogyjon a kí-
naiból, hanem a fekete is. 

Komolyan mondom, ha meglátom 
ezt a hölgyet szerepelni, hajlamos va-
gyok elhinni a majáknak, hogy eljött 
a világvége. Ami persze nyilvánvaló 
túlzás, mert kockásék egyelőre még 
csak átmeneti jelleggel kívánják meg-
állítani az életet – hol egy órára, hol 
öt percre - de őszintén szólva, engem 
ez is végtelenül irritál. 

Mégis, hogy gondolják, mire föl? 
Hogy mondhat valaki olyat, hogy 
úgy általában „álljon meg az élet!”, 
azért, mert neki „követelései” van-
nak? Hát intézzék már azzal, aki-
re tartozik…! S bizonyos elvi ki-
fogásokon kívül, akkor még nem 
beszéltünk azokról a potenciális 
abszurditásokról, amelyet az ilyen 

szituációk hordozhatnak – elvégre 
emberek vagyunk! 

Mi van, ha mondjuk egy buszsofőr 
annyira kockás, hogy komolyan veszi 
a felhívást a leállásra és az adott idő-
szakban nem keres megállót – hiszen 
mindössze öt perc áll a rendelkezésére 
– hanem ott lép rá fékre a csúcsforga-
lomban, ahol éppen van? Mi van, ha 
egy gyorsétteremben haptákba vágja 
magát a pultos, amikor delet üt az 

óra és öt percig né-
zegetik egymást a 
kiszolgálásra váró, 
éhes emberekkel? 
Öt percre megáll a 
szakadás a kabá-
ton – de nem azért, 
mert szunnyado-
zik, mint József 
Attilánál, hanem 

azért, mert pedagógussztrájk van…? 
Szerintem ez nem demokratikus 

érdekérvényesítés, hanem egyszerűen 
egy marhaság. Mint ahogy az is, ami-
kor beállítottságtól függően, bruttó-
ban meg nettóban számolgatják a de-
monstrációkon résztvevők számát… 
Elég régóta járkálunk ilyen rendez-
vényekre tudósítani, és gyakorta ta-
lálkozunk ugyanazokkal az ismerős 
arcokkal – legyen az pedagógus-tün-
tetés, jobbikos demonstráció vagy 
éppen az MSZP fáklyás felvonulása. 
Mindenütt nagy keletje van a ruti-
nos, jól képzett (OKJ-s) tüntetőknek, 
a cél meg talán mindegy is. 

Ahogy Hofi sztorijában volt: 
„Nem ismersz meg? Együtt lőttük 
a pártházat!” „Mikor? Melyiket?” 
„Hát mikor melyiket!”

SzepeSi Sándor
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Szemétgyűjtési akciót szervezett 
a napokban a Miskolci Egyesített 
Szociális, Egészségügyi és Gyer-
mekjóléti Intézmény és a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 
Deák- Bárdos Mihály önkormány-
zati képviselő támogatásával 
Lyukóvölgyben, valamint a 
Számozott utcák területén. 

– Az akcióval a helyiek fi-
gyelmét is szeretnénk felhív-
ni, hogy próbálják meg a saját 
portájukat rendbe tartani és 
ne a közterületeken dobálják 
el a különböző hulladékukat. 
Bár tudom, hogy nem lehet 
mindenki mellé odaállítani 

egy embert, hogy segítsen, de ez-
zel is próbálunk példát mutatni – 
mondta el Deák-Bárdos Mihály. 

A lyukói takarítást minden évben 
megszervezik, mert a néhány évti-
zeddel ezelőtt takaros és gondozott 

környéken visszatérő 
probléma a hulladék fel-
halmozása. A szervezők 
a közösségi munkától azt 
várják, hogy előbb utóbb 
mindenki odafigyel majd 

a közterületek tisz-
taságára. Csakúgy, 
mint a Számozott 
utcákban, ahol a he-
lyi lakosok, a Mál-
tai Szeretetszolgá-
lat és a Családsegítő 
Központ, valamint 
a nemzetiségi roma 
önkormányzatnak a  
képviselői is részt vet-
tek a takarításban. 

Megújul a BaraBitS Sétány Kandeláberek a Szent imre téren

Közelről megismerkedhettek  
a miskolci hőszolgáltatóval

És mégis mozog a föld!

„tavaSzi Szél SzeMetet Söpör”

takarítás lyukóban és a Számozott utcákban



Állásbörzét szervezett nemrégi-
ben Miskolcon a B.-A.-Z. Megyei 
Kormányhivatal Foglalkoztatá-
si Főosztálya és a Miskolci Járási 
Hivatal Foglalkoztatási Osztálya, 
az „Európai Munkáltatói Napok” 
keretében.

A hazai és az Európai Szociális 
Alap által biztosított forrásból fi-
nanszírozott állásbörzét első al-
kalommal, de hagyományteremtő 
céllal rendezték meg az ITC-szék-
házban. – Célunk: mindenki, aki 
dolgozni szeretne, az tudjon is!  – 
hangsúlyozta megnyitó beszédé-
ben Demeter Ervin 
megyei kormány-
megbízott. - Mun-
kaalapú társa-
dalmat építünk, 
amiben minden-
kinek megvan a 
feladata; az álla-
mé az, hogy min-
denkit segítsen a 
munkaerő-piac-
ra jutni – emelte 
ki. Februárban, a 
megyében 45 ezer 
álláskereső volt, 
ez a szám mint-
egy 6700-zal ke-
vesebb, mint tavaly ilyenkor volt. 
Kiss Gábor alpolgármester elmond-
ta, hogy az új európai uniós pénz-
ügyi időszakban Miskolc a 2. leg-

több forrást használhatja fel. A 35 
milliárd forint 60 százalékát pedig 
a helyi gazdaság fejlesztésére fordít-
ják. Új ipari területeket alakítanak 
ki, ezek iránt már most is sok cég 
érdeklődik. – Fontos, hogy a cégek 
jól képzett szakembereket is találja-
nak. Ennek érdekében a város egy 

ötéves programot indít a követke-
ző időszakban a kormányhivatallal 
együttműködve. A program azt cé-
lozza, hogy összekapcsoljuk a mun-

kaerő-piaci igényt és az álláskeresők 
elvárásait. Jól fizető, magasabb jö-
vedelmet biztosító állásokat szeret-
nénk a városban – szögezte le az al-
polgármester.

A B.-A.-Z. megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara elnöke kiemelte, hogy bő-
vül a magyar gazdaság és ez a fejlődés 

várhatóan meghatá-
rozó lesz Miskolcon 
és a térségben. Bihall 
Tamás elmondta, 
mind a beruházások 
teljesítménye, mind 
az ipari teljesítmény 
nőtt és a vállalatok 
kapacitás-kihasznált-
sága kiemelkedő a ko-
rábbi évekhez képest. 
– Munka tehát van, 
a szakemberhiány 
azonban veszélyes, 
mert könnyen a nö-
vekedés gátja lehet – 
figyelmeztetett az el-

nök. Kiemelte, jellemzően az építőipar, 
a szerelő- és gépipar területén keres-
nek embereket, de fontos területté vált 
az idegenforgalom, vendéglátás is.
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Több, mint negyven hallgató 
nyert el Nemzeti Kiválósági Jo-
gászösztöndíjat a Miskolci Egye-
temen. Az ezt igazoló oklevelet 
Trócsányi László igazságügyi 
miniszter adta át a napokban a 
legjobban teljesítő hallgatóknak.

Az Igazságügyi Minisztérium idén 
indította el a jogászképzés színvona-
lát emelő, a jogászhallgatók ösztöndíj 
alapú támogatását célzó programot a 
vidéki székhelyű jogászképző egyete-
meken. Trócsányi László igazságügyi 
miniszter Miskolcon elmondta, egy 
kormányhatározat értékelte a ma-
gyarországi jogászképzés helyzetét 
és döntés született arról, hogy évente 

500 millió forinttal támogatják a jo-
gászképzés színvonalát emelő prog-
ramok megvalósítását. 

A Nemzeti Kiválósági Jogászösz-
töndíj a fiataloknak öt hónapon ke-
resztül havi ötvenezer forint támo-
gatást jelent. A Miskolci Egyetem 
rektora szerint az ösztöndíj nem 
csupán pénzbeli támogatást nyújt. 
– A kezdeményezés igazi jelentősé-
gét nem is annyira a pénzügyi rész-
ben látom, inkább abban, ha vala-
ki elmondhatja magáról, hogy „az 
Igazságügyi Minisztérium ösztön-
díjasa vagyok”- emelte ki Torma 
András. A Miskolci Egyetemen 43 
hallgató nyerte el a Nemzeti Kivá-
lósági Jogászösztöndíjat.

Idén is hagyományosan útba 
ejtették Miskolcot a csíksom-
lyói pünkösdi búcsúra induló 
zarándokok, múlt csütörtökön 
és pénteken köszönthettük őket 
városunkban. A belvárosban 
előbb a Fráter György Katolikus 
Gimnáziumot, majd a minori-
ta templomot, később pedig a 
Deszkatemplomot keresték fel. 

A Mária Út Egyesület idén 
immár kilencedik alkalom-
mal szervezte meg a negyven-
napos, csoportos pünkösdi 

zarándoklatát Csíksomlyóba. 
A zarándokok április 5-én in-
dultak neki a hosszú útnak, 
több száz települést érintenek 
útközben. Miskolcra – illetve 

Görömbölyre – április 14-én 
érkeztek meg. Másnap aztán 
indultak is tovább az Avas – 
Belváros – Szirmabesenyő – 
Sajópálfala útvonalon. 

Miskolcon köszöntötték  
a Mária Út zarándokait

NeMzeti Kiválósági  
JogászösztöNdíJ

Mint a járókelők is tapasz-
talhatták az elmúlt napok-
ban, átépítik a Szent István te-
ret. A virágágyásokat feltöltik 
és burkolattal fedik le. A meg-
újított főtérre padok és moz-
gatható virágdézsák kerülnek 
majd ki, a 2000 négyzetméte-
resre bővített helyszínen akár 
egy 5 ezer fős koncert közön-
sége is elfér majd. A beruhá-
zás csaknem 15 millió forint-
ba kerül és a tervek szerint 
május 8-ra készül el. A cél az, 
hogy Miskolc főtere egyaránt 
alkalmas legyen hangulatos, 
pihenő köztérnek és nagyren-
dezvények helyszínének szere-
pét is betölteni.

A növekedés gátja lehet  
a szakemberhiány 

átAlAKul A szeNt istváN tér

„MuNKAAlAPÚ társAdAlMAt éPítüNK”
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Apróhirdetés
Kisgyermeket nevelő szülőknek segít-
séget nyújtunk. Önkéntesünk heti rend-
szerességgel segíti a napi feladatok 
megoldását. Ha nincs otthoni segítsége te-
lefonáljon! 30/9058113, miskolciotthonse-
gitunk@gmail.com

Magyar vizslák 5 és fél hónaposak sötét 
zsemle színűek eladók. Érdemes érzéssel 
megnézni választani oltás rendben egész-
ségügyi könyvvel igazolva.Érdeklődni a 

46/304-175 és a 30/322-9991-es telefonon 
lehet.

36 éves, miskolci, 180 cm magas, vé-
kony, kedves fiatalember, komoly kapcso-
latra megismerkedne egy kedves lánnyal,  
hölggyel. Tel.: 06-20/541-1859, gergo4367@
gmail.com.

Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 63 900 Ft-
tól, továbbá nyílászárók (műanyag, fa, alu-
mínium), garázskapuk cseréje óriási kedvez-
ménnyel, teljeskörű árnyékolástechnikával. 
Tel./fax: 46/402-292, mobil: 30/336-5528, web: 
www.aluport.hupont.hu, bemutatóterem: 

Miskolc, Bükk áruház I. emelet. Nyitva: h, sz, 
cs, p: 9–17 óráig, k: 9–14 óráig, szo: 9–12 óráig.

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

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

MiNőSégi gyÁrtÁS    
17 éve az autóipar szolgálatában Miskolcon 

A Shinwa Magyarország Precíziós Kft. az autóipar piacvezető márkái (Mercedes, Opel, Fiat, Skoda, 
Toyota, Audi, stb...) részére gyárt prémium kategóriás minőségű termékeket, melyek a műszerfal részét 
képező, a szórakoztató elektronikát és a klíma rendszereket vezérlő egységek. 

A vállalat bővülő tevékenységéhez keres új munkavállalókat fizikai munkaterületekre.

A közhiedelemmel ellentétben ez nem pusztán összeszerelési munka, hanem egy komplex technológiai folya-
mat megvalósítását jelenti. A végzendő feladatok sokrétűek és egymásra épülnek. A szakterületek, ahova várjuk a 
leendő kollégákat: fröccsöntés, gombfelrakás, festés-minőségi szakterület, lézer-gravírozás, fröccsöntőszer-
szám-karbantartás terület, minőség ellenőrök több szakterületre, valamint gyártósori támogató technikus.

Akiket keresünk és az elvárásaink: 
•  legalább 8 osztály (befejezett alapfokú végzettség)
• bejegyzés-mentes erkölcsi bizonyítvány 
• gyors tanulási készség és képesség 
• több műszakos munkarend vállalása 
• pályakezdőket is fogadunk 

Amit kínálunk: 
• stabil, hosszú távú munkaviszony 
• fix havi díj és teljesítményalapú bónuszok 
• étkezési jegy 
• igényes, kulturált munkakörnyezet 
• előremenetel, tréningek, képzési lehetőségek.

Jelentkezés módja: telefonon: az 46/530-706 és a 46/530-765 telefonszámokon hétfőtől–péntekig 8:00-
16:30 terjedő idő intervallumban, valamint  az álláskereső önéletrajzával e-mailben a shinwa@shinwa.hu 
e-mail címre illetve a vállalat portájára leadott önéletrajzokkal lehet 2016. 05. 12-ig (csütörtök). Az önélet-
rajzok befogadása után adunk időpontot az interjúkra a jelentkezőknek.

A vállalat telephelye:  3534 Miskolc, Muhi u. 2/a (a Kenyérgyár mögött, a Szinva-parton.) 
Tömegközlekedéssel történő megközelítése: az Újgyőri főtérről induló 9-es busszal az 5. megállónál a 

Verseny utcánál kell leszállni, ahonnan már látható a gyár). 

SHiNWA

Miskolc város közigazgatási területén 

díszfák növényvédelmi permetezését  
végezzük 2016. 04. 25. és 2016. 05. 07. között. 

Az alábbi szerek felhasználásával:
Dimilin 25 WP, runner 2 F, topas 100 EC,  

Mospilan Sg, Decis Mega, Csöpmix, Spraygard

Munkavégző: BOGÁRMÉRNÖKSÉG KFT.

Bulgárföldi  
Háztartási Bolt
Borsodcolor Kft. Miskolc, Kiss tábornok u. 6/a. Tel.: 46/530-336Salkaházi program 2016 

Miskolc

Az előadás miskolci nyugdíjasoknak ingyenes, de belépés csak regisztrációs jeggyel lehetsé-
ges. Jegyek a készlet erejéig átvehetők nyugdíjas igazolvány és lakcímkártya bemutatásával 
a Miskolci Nemzeti Színház jegyirodájában nyitvatartási időben április 28-tól május 5-ig.  
(Tel.: 46/516-735, 46/516-736. Nyitva tartás: H-P 10.00–18.00, SZ 10.00–13.00)

2016. május 8., 15.00 óra

Egy csók és más sEmmi 
Miskolci Nemzeti Színház
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Motorkerékpárokat és szá-
mítástechnikai eszközöket 
adományozott az Északerdő 
Erdőgazdálkodási Zrt. a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Ren-
dőr-főkapitányságnak.

A két motorkerékpárt és a há-
rom hordozható számítógépet 
április 20-án adta át Zay Ador-
ján, az Északerdő Erdőgazdasági 
Zrt. vezérigazgatója Vereckei Csa-
ba dandártábornoknak, a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyei Ren-
dőr-főkapitányság vezetőjének. 
Mint elhangzott, az Északerdő Er-
dőgazdálkodási Zrt. és a megyei 
rendőr-főkapitányság közösen tö-

rekszik az állami tulajdonú erdő-
vagyon megőrzésére, a természeti 
környezetet károsító tevékenységek 
– így az engedély nélküli fakiterme-
lés, a jogtalan vadászat, az illegális 
szemétlerakás – megakadályozá-
sára. Ennek érdekében a két szerv 
munkatársai közös, megerősített 
járőrszolgálatokat hajtanak végre, 
amelyek a térségben egyúttal a köz-
biztonságot is tovább javítják. Ko-
rábban quadokat kapott a társaság-
tól a megyei főkapitányság. Az új 
terepre is alkalmas motorok tovább 
segíthetik az illegális fakitermelés, 
hulladéklerakás és vadászat felderí-
tését, valamint a kilátók és erdei is-
kolák ellenőrzését.

Motorokat kaptak  
a rendőrök

Miskolcra érkezett hétfőn délután 
a Magyar Honvédség „Toborzó Or-
szágfutás 2016” elnevezésű váltófutá-
sa. A Városház téren zenével, fegyver- 
és közelharc-bemutatókkal, toborzó 
sátorral várták 
az érdeklő-
dőket, majd 
koszorúzással 
egybekötött 
megemléke-
zést tartottak 
a Hősök terén, 
az elesett hősök 
emlékművénél.

„Toborzó Or-
szágfutás 2016” 
elnevezésű, 2016 
km-es váltófutást 
a Magyar Hon-
védség Hadkiegészítő és Központi Nyil-
vántartó Parancsnoksága rendezi. Áp-
rilis 13-án indult Budapestről és több 
mint 200 település érintésével, május 

20-án érkezik vissza a fővárosba. Alap-
vető célja a katonai hivatás népszerűsíté-
se, a civil lakosság és a Magyar Honvéd-
ség kapcsolatának erősítése. Emellett a 
szervezők a helyi lakossággal közösen 

kívánnak emlékezni a magyar nemzet 
számára fontos történelmi események-
re és mindazokra a katonahősökre, akik 
életüket áldozták a hazáért. A váltófutás 

megyénket április 18-án és április 19-én 
érintette, a Miskolc – Felsőzsolca – Onga 
– Gesztely – Hernádkak – Hernádné-
meti – Tiszalúc útvonalon. Miskolcon a 
Városház térre érkezett meg a váltófutás 

hétfőn délután. A 
helyszínen a Ma-
gyar Honvédség 
5. Bocskai István 
Lövész Dandár 
Helyőrségi Zene-
karának térzenéjé-
vel, közelharccal, 
fegyver-és közel-
harc-bemutatók-
kal, toborzó sá-
torral várták az 
érdeklődőket.

Innen úgyne-
vezett VIP futás 
indult a Hősök te-

rére – rendőri, városi vezetők részvéte-
lével – ahol koszorúzással egybekötött 
megemlékezést rendeztek az elesett hő-
sök emlékművénél.

MisKolcra érKezett a toborzó  
országfutás

Szerdán reggel a Győri kapui városrészbe indult az önkor-
mányzati rendészet nyolc munkatársa. A játszótereket, ku-
tyafuttatót, kutyasétáltatókat ellenőrizték.

Póráz nélkül, közterületen csak a kijelölt kutyafuttatón le-
hetnek a kutyák. Fontos a szájkosár, az oltási papír és a gyűj-
tőzacskó is. A rendészet munkatársai két óra alatt 25 esetben 
intézkedtek, 8 kutyást figyelmeztettek valamilyen hiányosság 
miatt, de pénzbüntetést most senki nem kapott.

Kovács László Csaba, a Miskolci Önkor-
mányzati Rendészet közterületi és rendészeti 
vezetője elmondta, amennyiben köztisztasági 
szabálysértést követ el a tulajdonos, tehát nem 
szedi össze a kutyapiszkot vagy játszótérre vi-
szi be a kutyát, szabálysértési feljelentést, vagy 
szabálysértési helyszíni bírságot alkalmaznak 
munkatársai. Ennek összege akár 50 ezer forint 
is lehet.

NeM MiNdegy, hogyaN sétáltatjuK a KutyáKat

Április 27-én országszerte a 
vakvezető kutyák világnapját 
ünneplik majd. Ez a hónap a 
baráthegyi vakvezető-kutya-
iskola számára is fontos: ala-
pítványuk ugyanis idén lesz 
10 éves.

Hazánkban mintegy 80 ezer 
látássérült ember él, közülük 
mindössze 137-nek van négylá-
bú segítője. Erre hívják fel a fi-
gyelmet a vakvezető kutyák vi-
lágnapján, április 27-én.

A baráthegyi vakvezető is-
kolában 10 év alatt 50 kutya 
tett sikeres vizsgát. Ebben a 
kiképzőknek és az önkénte-
seknek is nagy szerepük van. 
Lékáné Viszokai Katalin, ku-
tyakiképző ismerteti, nagy-
szerű, hogy nemcsak Miskol-
con vannak kiképzőik, hanem 
az ország más részein is, így 
országszerte tudnak segíteni 
a klienseiknek és a látássérül-
teknek.

Munkájuk azért is egyedül-
álló, mert egy látássérültet sem 
utasítanak el. Addig képzik a 
kutyát és gazdáját, míg alkal-
masak nem lesznek a közös 
munkára. Az alapítvány célja, 
hogy minél több rászoruló él-
hessen függetlenebb, önállóbb 
és biztonságosabb életet ezek-
kel a kutyákkal az oldalán. 
Az egyik érintett, Zoltán, pár 
hete kapta meg a Fecske névre 
hallgató labradort, így kisfia 
mellett, most már négylábú 

társa is segíti a közlekedésben. 
Egyelőre mindketten tanulják 
a közös munkát.

 – Nem is gondoltam, hogy 
ennyire más a kutyás közle-
kedés – mondta el. – Sokkal 
gyorsabban, dinamikusab-
ban, biztonságosabban lehet 
közlekedni, sokkal több in-
formációt kapunk a látóktól, 
mert imádják a szolgálatot 
teljesítő kutyákat, nagyon sok 
rokonszenv és barátság árad 
felénk.

Ecuadorba utaztak a szom-
bati, 7,8-as fokozatú föld-
rengést követően a miskolci 
speciális mentők. Lehóczki 
Lászlóék három kutyával 
keresik a romok alatt rekedt 
túlélőket A helyszínen se 
áram, se más szolgáltatás 
nem működik.

A szerdai adatok szerint a 
halottak számát 480-ra be-
csülték, 230-an eltűntek és 
több mint négyezer volt a se-
besültek száma. – Nagyon 
sokan vannak még a romok 
alatt, valószínűleg sokkal 
többen, mint amennyi eltűn-
tet eddig regisztráltak – nyi-
latkozta hét közepén a minap.
hu-nak Nyíri Iván, Ecuador 
magyarországi tiszteletbeli 
konzulja. Kérdésünkre, mi-
ért éppen Lehóczki Lászlóék 

kijutását segítette, elmond-
ta, egri származású, ismeri a 
Spider csapatot. Nemzetközi 
hírük van, emellett talán ők 
az egyetlen olyan csapat, ahol 
a kutyák nemcsak az élők ke-
resésében vannak a mentés 
segítségére, hanem a halott 
embereket is felfedezik a ro-
mok alatt. – Abban a pilla-
natban hozzájuk fordultam, 
amint a katasztrófa bekövet-

kezett és nyilvánvalóvá vált, 
hogy nemzetközi segítségre 
van szükség – hangoztatta a 
konzul, elmondva: akiket ki-
mentettek, azok közül többen 
is mondták, hogy hallották a 
romok alól a segélykiáltáso-
kat. Szörnyű a helyzet és el-
képesztően nagy szükség van 
az ilyen csapatokra, kipróbált 
és tapasztalt életmentő ku-
tyákra.

Tíz éve képeznek vakvezető kutyákat „Szörnyű a helyzeT…”
ecuadorban a Spider mentőcsoport



A Miskolci Nemzeti Színház a köztu-
datban az ország első kőszínházaként 
él, de ez csak az ország mai területére 
igaz. A történelmi Magyarországon a 
kolozsvári volt az első színház. Talán 
nem is véletlen, de az első Miskolc-
ra érkezett színtársulat is kolozsvári 
vándortársulat volt. 

Az 1815-ben, Benke József veze-
tésével érkező társulat – tagjaként 
Déryné Széppataki Rózával – any-
nyira megszerettette a város polgá-
raival a színjátszást, hogy úgy hatá-
roztak, állandó színházat építenek. 
Az első miskolci színházépület épí-
tését 1819-ben kezdték el az akkori 
Boldogasszony utcában (ma Déry-
né utca), és 1823. augusztus 24-én, 
két évvel a kolozsvári után nyitották 
meg „Kisfaludy Károly: A tatárok 
Magyarországban” című darabjával.

Miskolc első színházépülete 1843. 
július 19-én tűz martalékává vált. 
Szinte azonnal elhatározták az újjá-
építését, ennek anyagi alapját rész-
ben a biztosítótársaság által kifi-
zetett kártérítés és közadakozás 
fedezte, de a városban megfordult 
társulatok is nyújtottak támogatást. 
A vármegye a régi szomszédságában 
új telket adományozott egy új szín-
ház megépítésére. Szemere Bertalan, 
a miskolci kaszinó elnöke részvény-
kibocsátást kezdeményezett, mert az 
addig meglévő pénzösszeg messze 
nem fedezte volna az építkezés költ-
ségeit. A tervek elkészítésére három 
építész vállalkozott: a megye Hild 

Józsefet, Szemere Cassanó Józsefet 
támogatta, a harmadik Miks Ferenc 
volt. Cassanó terve 1847. május 13-
án már kész volt, s az építkezés ezek 
alapján indult meg. 

Az ünnepélyes alapkőletétel 1847. 
szeptember 3-án történt meg, amelyen 
jelen volt István főherceg és Szemere 
Bertalan. Az építkezés az ezt követő 
két évben részben a forradalom, rész-
ben pénzhiány miatt lelassult, csak az 
1850-es évek elején gyorsult fel ismét, 
részben annak is köszönhetően, hogy 
1857-re várták Ferenc József látoga-
tását a városba. 1857-ben újabb rész-
vényeket bocsátottak ki, s Szathmáry 
Király Pál minden követ megmozga-

tott a határidő tartására, s valóban, 
el is készült a külső, a látványos bel-
ső tér, a színpad és az öltözők. Az új 
színházépületet az építkezés meg-
kezdésének 10. évfordulóján, 1857. 
szeptember 3-án nyitották meg 
„Vörösmarty: Marót bán” című da-
rabjával. A vendégek közt ott volt 
Jókai Mór és felesége, a miskolci 
születésű Laborfalvi Róza, emellett 
a pesti színészet színe-java megje-
lent. Ekkor már Miskolcon tartóz-

kodott Ferenc József is, de végül nem 
vett részt a megnyitón, mert az őt a 
megyehatáron váró Szirmai István 
gróf az izgalmaktól gutaütést kapott és 
a kórházban meghalt. 

A király kijelentette, hogy hű szol-
gája halálának napján nem képes 
színházba menni. Az uralkodót a 
színházban István főherceg képvisel-
te. A színház első igazgatója Latabár 
Endre volt, a híres Latabár-színész-
dinasztiából. Az épület alsó szintjén, 
a bejárat két oldalán, üzlethelyisé-
geket alakítottak ki, melyek bérleti 
díja részben fedezte volna a színház 
működését, a felsőbb szinten pedig 
a Nemzeti Kaszinó is helyet kapott.

Idén is szentmisével, koszo-
rúzással emlékeztek a katyń-i 
tömeggyilkosság áldozataira 
Miskolcon, a minorita temp-

lomban, és a templom falán 
elhelyezett emléktáblánál. 

1940 nyarán, a Szmolenszk 
melletti Katyńban és más 

helyszíneken több, mint 20 
ezer lengyel hadifoglyot gyil-
koltatott meg az akkori szov-
jet vezetés. Az első több ezer 
holttestet rejtő sírt a katyń-i 
erdőben találták meg 1943. 
április 13-án. A lengyel parla-
ment ezért 2007-ben katyń-i 
bűntény emléknapjává nyil-
vánította április 13-át. Mis-
kolcon 2014-ben avattak em-
léktáblát Katyń áldozatainak 
emlékére. A tábla a lengyel-
országi Limanowa város és a 
miskolci lengyelek adománya.

Egy tétellel bővítette a 
Hungarikumok Gyűjte-
ményét és nyolc tétellel a 
Magyar Értéktárat a Hun-
garikum Bizottság Bu-
dapesten megtartott 
keddi ülésén. A listára 
a Miskolctapolcai Bar-
langfürdő is felkerült.

A Földművelésügyi 
Minisztérium közle-
ménye szerint beke-
rült a Hungarikumok 
Gyűjteményébe Ka-
bay Jánosnak, az Alkaloida 
gyógyszergyár alapítójának 
életműve. A Magyar Értéktár-

ba került a több mint 130 éves 
múltra visszatekintő Törley 
pezsgő, a 100 éves készítési re-
ceptúrával rendelkező St. Hu-

bertus magyar gyógynövény-
likőr, a kézzel szedett, nagy 
pehelytartalmú libatoll, vala-

mint a magyar cimbalom és 
a Magyar Örökség Díjat őrző 
Békés-tarhosi Énekiskola. Új 
tétel még a Magyar Értéktár-

ban a kaptárkövek és 
a bükkaljai kőkultú-
ra, Szatmár, Bereg és 
Kárpátalja középkori 
templomai és a Mis-
kolctapolcai Barlang-
fürdő. A Hungarikum 
Bizottság keddi dönté-
se alapján így a Hun-
garikumok Gyűjtemé-

nyébe már 56 érték tartozik, 
a Magyar Értéktár pedig 135 
tagúra bővült.
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Húsz évvel ezelőtt, 1996-
ban alakult meg a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Honismereti Egyesület. Az 
eseményre emlékezve ren-
dezvénysoroza-
tot szerveznek 
Miskolcon. 

Az első prog-
ramnak a II. 
Rákóczi Ferenc 
Megyei és Vá-
rosi Könyvtár 
adott otthont. 
Az „Akik-
re büszkék va-
gyunk” című 
találkozón olyan díjazottak 
jelentek meg, akik a legmaga-
sabb országos és megyei hon-
ismereti kitüntetésekkel büsz-
kélkedhetnek.

A programon résztvevő csak-
nem tíz díjazott közönségé-
nek arról beszélt, miért fontos a 
hon ismeret. Közöttük volt Viga 
Gyula, a Herman Ottó Múzeum 

nyugalmazott igazgatója, vala-
mint több borsodi honismereti 
és helytörténeti kutató, levéltá-
ros, egyesületi elnök. – A szü-
lőföldhöz való vonzódás fontos 

lelki erőforrás. Nem szerethet-
jük azonban igazán azt, amit 
nem ismerünk – írta levelében 
Kováts Dániel nyugalmazott 
főiskolai tanár Sárospatakról, 

aki személyesen 
nem tudott je-
len lenni. – Aki 
honismerettel 
foglalkozik, az 
tudja igazán áté-
rezni, hogy mi-
lyen nagy jelentő-
sége van annak, 
hogy valahol ott-
hon érezhetjük 
magunkat. Erőt 
nyerhetünk mai 

gondjaink megoldásához elő-
deink küzdelmeiből és tapasz-
talataiból – írta Kováts Dániel, 
aki elindítója volt a honismereti 
mozgalomnak Borsodban.

Hernádi Istvánné, Szerencsi Eleonóra, a 
Miskolci Városi Könyvtár egykori igazgató-
jának munkássága előtt tisztelegve tartottak 
emlékünnepséget a könyvtárosok világnap-
ján, április 14-én. Emléktábláját Serfőző Si-
mon Kossuth-díjas író, költő leplezte le. 

– Az ő nevéhez kötődik a József Attila 
Könyvtár fotóműhelyének megalakulása, 
a hangos könyvtár létrejötte, ami abban az 
időben egyedülálló kezdeményezés volt – 
emlékezett vissza Serfőző Simon. – Beszél-
getésre hívta Bíró Zoltánt és Csoóri Sándort, 
akiknek neve abban az időben félelemmel 
töltötte el az elöljárókat. Ez is hozzájárult 
ahhoz, hogy a rendszer veszélyesnek nyilvá-

nítsa – tette hozzá Serfőző Simon.  – A nagy 
generáció nincs már jelen, de bízunk ben-
ne, hogy lélekben, tudásban velünk vannak 
– hangsúlyozta Prokai Margit, a II. Rákóczi 
Ferenc Megyei és Városi Könyvtár jelenle-
gi igazgatója. A megemlékezést a Magyar 
Könyvtárosok Egyesülete (MKE) Borsod 
megyei szervezete és a II. Rákóczi Ferenc 
Megyei és Városi Könyvtár szervezte, Eper-
jesi Erika önkormányzati képviselő támoga-
tásával.

A hoNisMeret foNtosságáról

Magyar Értéktárban a barlangfürdő

Miskolc értékei 15.
A Miskolci Nemzeti színház

...és Most

Akkor...

A megyeháza helyén a 17. században egy vendégházként használt épület 
állt. Mellette volt a városi mészárszék és egy korcsma, előtte egy gémeskút. 
1723-ban minden vármegyét rendeletileg köteleztek megyeháza építésére, 
1725 és 1727 között itt építették fel Borsod vármegye házát. Az épület a 18. 
század végére már használhatatlanná vált. Az új terveket Reindl Ferenc vár-
megyei mérnök készítette el 1795-ben, majd 1800-ban is készített egyet. Vé-
gül 1811-ben hagyták jóvá a terveket, melyeket már Losonczy József készí-
tett. 1826-ban már építészetileg kész volt a klasszicista stílusú épület, de a 
belső terek kialakításával sorozatos problémák adódtak. Az 1843. június 19-i 
tűzvészben komoly károkat szenvedett az épület. A javító munkálatok folya-
matosan zajlottak, majd 1907-ben és 1911-ben további átalakításokat hajtot-
tak végre. 1941–1942 között új szárny épült a Rozmaring köz oldalán, majd 
1968-ban a Szemere kert felőli részen még egy.             fotó: Mocsári lászló

„lélekben, tudásban  
velünk vannak”

A katyń-i áldozatokra emlékeztek



Felemás napot zártak a hazai medencében sze-
replő újonc csapatok a férfi vízilabda-bajnokság 
alsóházában, az ob I középszakaszának múlt 
szombati játéknapján: a Tatabánya három gól-
lal kikapott a Pécstől, míg a Miskolc meglepően 
nagy különbséggel, kilenc góllal verte idehaza, 
a Kemény Dénes Uszodában az UVSE-t. (Pan-
nErgy-MVLC - UVSE-Hunguest Hotels 16-7 (5-
3, 4-0, 4-1, 3-3))

Magyarországon, sőt a világon is 
egyedülálló újdonságot próbálhat-
nak ki az Avalon Park vendégei. 

A teqball egy 
futballalapú új 
sporteszköz és 
sport is egyben, 
amely mind a 
profi focisták, 
mind az amatőr 
sportbarátok szá-
mára kiválóan 
alkalmas a tech-
nikai tudásuk, 
a koncentráci-
ós készségük és 
az állóképessé-
gük fejlesztésére. 
Emellett szóra-
koztató és izgal-
mas, játszhatják ketten (egyéni), 
négyen (páros) vagy többen (a ping-
pongban forgóként ismert módon).

Az asztalt egyik feltalálójával, 
Borsányi Gáborral együtt avatta fel 

a park április 16-án, majd a szalag-
átvágás után izgalmas bemutatókat 
láthatott a közönség. A park látoga-

tói körében nagy népszerűségnek 
örvendő sporteszköz hivatalos ava-
tóján Aryee Claudia Dedei, ismert 
nevén Tücsi és Pordán Petra is részt 
vett. A Hello, angyalok! két gyönyö-

rű műsorvezetője szépsége mellett 
labdajátékával is lenyűgözte a kö-
zönséget. Telek András és Kozma 

István, a ’90-es 
évek nagy focis-
tái is megvívtak 
egymással. A hi-
vatalos átadás, 
illetve a bemu-
tatók szüneté-
ben a vendégek 
kipróbálhatták a 
teqballozást, és 
nyereményjáték-
ban is részt ve-
hettek. 

Április 16-a 
egyébként is 
sportos, ese-
ménydús nap 
volt az Avalon 

Parkban. A Maya Játszópark Spon-
gyaBob Kakaó Party-ján a gyere-
kek szórakozhattak, míg apuka és 
a bátrabb anyukák a teqball pályán 
ereszthették ki a gőzt.

A Diósgyőr 3-1-re győzött a 
Vasas vendégeként április 16-
án. Négy nappal később vi-
szont, a Honvéd elleni küzde-
lemben nem sikerült itthon 
tartani a három pontot. 

Múlt szombaton, a Vasas 
ellen játszott mérkőzés ele-
jén többet birtokolta a labdát 
a Diósgyőr, helyzeteket is ki-
alakított, ezek egyikéből pe-
dig megszerezte a vezetést. Fél 
óra elteltével némileg magára 
talált a Vasas, ezzel együtt em-
berelőnybe kerülve sem tudta 
nyomás alatt tartani az ellen-
felét. A szünet után is hasonló 

volt a helyzet, a kü-
lönbség pedig előbb 
két, majd háromgó-
losra nőtt. Ezután is 
többször veszélyez-
tetett a DVTK, de 
végül a bennmaradásért küz-
dő hazai csapat szerezte a ta-
lálkozó utolsó gólját. A Diós-
győr Egerszegi Tamás góljával 
szerzett vezetést, majd Tamás 
Márk kiállítása után a máso-
dik félidőben is magabiztosan 
játszva, Elek Ákos és Eger-
szegi Tamás újabb találatával 
idén másodszor győzött ide-
genben. OTP Bank Liga 30. 
forduló: Vasas FC - Diósgyőri 

VTK 1-3 (0-1)) Szerdán a 
Honvéd látogatott Diósgyőr-
be. A mérkőzés első félidejé-
ben a vendégek szereztek ve-
zetést, amit Novothny Soma 
a hosszabbításban egyenlített 
ki. A második félidőben újra a 
kispestiek lőttek gólt, azonban 
erre már nem érkezett válasz. 
(OTP Bank Liga 31. forduló: 
Diósgyőri VTK - Budapest 
Honvéd 1-2 (1-1)) 

Csodálatos közönsége előtt ha-
talmasat küzdött, de sajnos nem 
jutott be a negyeddöntőben jelen-
tősen megfogyatkozott Aluinvent 
DVTK a bajnokság döntőjébe, mi-
után a mindent eldöntő harmadik 
mérkőzésen, hazai pályán veresé-
get szenvedett a Győrtől.

Az elődöntő első mérkőzésén a Di-
ósgyőr, a másodikon a Győr bizonyult jobb-
nak, így következhetett múlt szombaton a 
harmadik találkozó. A Generali Aréna lelá-
tói újra megteltek, a hazai közönség a Magyar 
Kupa döntőjéhez hasonló fantasztikus hangu-
latot teremtett. Sajnos, a bravúr ezúttal elma-
radt, a Győr jutott be a női kosárlabda bajnoki 
döntőbe, az Aluinvent DVTK a bronzéremért 
játszhat a PINKK ellen. A Diósgyőr szurkolói 
a vereség ellenére is felállva tapsolták meg a 
csapatot, majd következett a csak Miskolcon 

jellemző közös ünneplés. (Női kosárlabda NB 
I. előddöntő, harmadik mérkőzés: Aluinvent 
DVTK - CMB Cargo UNI Győr 53-65)

A harmadik helyért zajló párharc első 
mérkőzését csütörtökön este az Aluinvent 
DVTK nyerte meg, idehaza. Maikel López 
tanítványai a harmadik és a negyedik ne-
gyedben szemre is szép játékkal győzték le 
a PINKK csapatát. Folytatás szombaton este 
Komlón. Női kosárlabda NB I. rájátszás, a 3. 
helyért (első mérkőzés) Aluinvent DVTK - 
PINKK-Pécsi 424: 66-53)

Folytatódik a diósgyőri sikerszé-
ria: a jégkorongozók, asztalite-
niszezők, női kosarasok után, a 
DVTK-EMSE sakkozói is bajnoki 
címet nyertek.

A bajnokság utolsó fordulójában 
4,5 pont előnnyel, így jó esélyek-
kel utaztak a piros fehérek az igen 
masszív Dunaharaszti MTK csa-
patához. A 7.5 pont már matema-
tikailag is feljutást jelentett volna, 
így nem lehetett más a célkitűzés, 
de tudni kellett, hogy a vendéglá-
tókat ebben a szezonban még senki 
nem tudta ilyen arányban megver-
ni. Bár nem sikerült vereség nélkül 
lehozni a találkozót, a figyelem és 
a koncentráció nem lankadt, így a 
diósgyőri sakkozók megérdemel-
ten arattak újabb diadalt. Ezt köve-
tően már csak a közvetlen rivális, 
kecskeméti Tóth László SE szege-
di vendégszereplésének az ered-
ményét kellett megvárni, nagy iz-

galom azonban nem uralkodott a 
piros-fehérek körében, hiszen már 
egyetlen szegedi remi is a bajno-
ki címet jelentette. A kecskeméti-
ek csupán 7,5-4,5-re nyertek, így 
csapatunk 71 pontot gyűjtve, 4 
pont előnnyel elhódította az NB 
I/B Maróczy csoportjának bajno-
ki címét és feljutott a legfelsőbb 
osztályba. (Sakk NB I/B Maró-
czy-csoport Dunaharaszti MTK - 
DVTK-EMSE 5-7)

Ezzel az MSSC visszalépése után 
12 évvel újra lesz miskolci szerep-
lője az élvonalbeli sakkbajnokság-
nak. 

A bajnokcsapat tagjai: Héra 
Imre, Korpa Bence, Ohotnik Vla-
dimir, Nayhebaver Martin, Med-
vegy Nóra, Ág Norbert, Hardicsay 
Péter, Ács Gábor, Mózes Ervin, 
Dobai Szabolcs, Petykó Zoltán, 
Najgebauer Szemjon, Papp Ábel, 
Szabó Leon, Csatlós Béla, Baló Ta-
más, Kovács Tamás.
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A Testnevelési Főiskola csapatá-
val mérkőzött idehaza az MVSC a 
női röplabda-élvonal múlt vasár-
nap játszott találkozóján. Bár nem 
volt egyszerű dolga, jó kezdéssel 
rukkolt elő a házigazda, de végül 
szoros játékban, a vendégeké lett 
az első játszma. Noha a folytatás-
ban is mutatott szép megoldásokat 

az MVSC, összesítésben 3-0 ará-
nyú vendégsiker lett a vége a küz-
delemnek. Két mérkőzés vár még 
az első osztályban a miskolciakra. 
Április 24-én Kecskeméten, majd 
módosított időpontban, 28-án 17 
órától, hazai pályán zárják a lá-
nyok az élvonal küzdelmeit, a Bu-
daörs ellen.

„Fokozatosan elfogytunk…”

Bajnok a DVTK  
sakkcsapata!

A harmadik helyért játszhatnakA VASAS ellen SiKerülT,  
A HonVéD ellen nem

ForrADAlmiAn új SporTeSzKözT  
AVATTAK Az AVAlon pArKBAn

legázolták a pólósok az ellenfelet



Miskolci NaplóHirdetés10

„Keressük a legrégebbi  
fürdőbérletet!”

Évek óta bérletes vendége fürdőnknek  
vagy esetleg családja birtokában van  

egy múlt századi selyemréti úszóbérlet? 
Akkor jelentkezzen a Strandfürdő pénztáránál  

és mutassa be bérletét május 4-ig. Ha Öné a legrégebbi,  
akkor családi belépőjegyet kap ajándéka!

Részletek Facebook oldalunkon  
és a www.selyemretifurdo.hu honlapon!

április 20–május 3-ig

LEGÚJABB TAVASZI AKCIÓNK VALAMENNYI COOP ÜZLETÜNKBEN!

Az akció ideje alatt keresse az alábbi PICK termékeket  
COOP ABC, COOP Szuper áruházainkban:

Pick virsli tartós bélben 1 kg 1149 Ft
Pick chilis-zöldfűsz. párizsi 1 kg 1499 Ft
Pick viaszos borjúmájas 1 kg (Csak COOP Szuper) 1699 Ft 
Pick diákcsemege 1 kg (Csak COOP Szuper) 1999 Ft

ÁPrILIS 30-IG MéG GYűJTSE A KOVÁCSOLT KONYhAI KéSEKrE A PONTOKAT, 
AKÁr 60% KEdVEZMéNNYEL IS MEGVÁSÁrOLhATJA!

Abaúj  
félzsíros túró    

450 g,  
egységár: 798 Ft/kg

359 Ft

COOP  
cappuccino                     

csokoládé ízű, 100 g,  
egységár: 1090 Ft/kg 

109 Ft

COOP lángolt 
kolbász                        

1 kg

1199 Ft

Szalay Sámuelről kapta nevét  
a Lévay Gimnázium díszterme

Kétnapos ünnepségsorozaton avatták fel a megú-
jult dísztermet a Lévay József Református Gimnázium-
ban múlt héten. Szalay Sámuelről, az intézmény egy-
kori igaz gatójáról nevezték el az iskola legrangosabb 
közösségi terét.

 
Az ünnepségsorozat három rendezvényt foglalt magá-

ba. Pénteken a névadó ünnepség keretei között leplezték 
le a Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon 
dísztermének tábláját új nevével: Szalay Sámuel díszterem. 
Emellett az intézmény vezérigéit jelenítették meg az ajtók 
és a szószék feletti táblákon: „Hogy elmenjetek és gyümöl-
csöt teremjetek.”, „Mindeddig megsegített minket az Úr!”, 
„Szeretetben szolgáljatok egymásnak!”

A leleplezésben azok a tanulók működtek közre, akik ki-
emelkedő eredményeket értek el ebben a tanévben ma-
gyar, történelem, ének-zene és hittan területén.

A névadóra dr. Dienes Dénes, a Sárospataki Református 
Kollégium Tudományos Gyűjteményeinek igazgatója hívta 
fel az intézmény figyelmét. Szalay Sámuel a miskolci refor-
mátus gimnázium rectora volt 1749-1761 között – mondta 
Dienes Dénes. – Majd 1761-ben megválasztották miskolci 
lelkipásztornak, és így a gimnáziumot fenntartó közösség-
nek lett a vezetője. Ezt követően 1770-1792 között a Tiszán-
inneni Református Egyházkerület püspökévé választották. 
Felismerte Miskolc jelentőségét a református egyház éle-
tében és a református gimnázium is jelentős fejlődésen 
ment keresztül szolgálata alatt. Célja volt a református gim-
názium kollégiummá fejlesztése, amelynek jelentős része 
megtörtént, de a kor politikai helyzete miatt nem vezetett 
a végső eredményre. Hozzá kötődik a cseh-morva misszió 
megszervezése is, lelkipásztorokat küldve a cseh protes-
táns gyülekezetek újraszervezésére a 18. század végén. Az 
egyháztörténészek is újra kutatják életét és tevékenységét.

Szombaton tudományos emlékkonferencia zajlott a fris-
sen elnevezett díszteremben, amit Csomós József a Tiszán-
inneni Református Egyházkerület püspöke nyitott meg.

– Ugyanazt a tisztséget töltöm be, mint Szalay Sámuel 
annak idején – mondta. – Lelkileg nagyon sokat jelent ol-
vasni egy távoli püspökelődnek az imádságait és gondo-
latait a gyülekezetről. Amit meg lehet tanulni tőle, az az 
elkötelezettség, amivel ezt a szolgálatot végezte. A Sza-
lay-örökséget innen magukkal viszik a lévaysok és valahol 
kamatoztatni fogják a tudásukkal együtt.

Miskolc polgárosodása a 18. sz. második felében, a mis-
kolci református oktatás helye a korabeli intézményrend-
szerben, valamint Szalay Sámuel munkásságáról hangzot-
tak el előadások a konferencia során.

A köszöntések sorában a Cseh Testvéregyház kép-
viselője, a Prágai Magyar Református Gyülekezet lelki-
pásztora, majd Szalay vélelmezett szülőfalujának, a Tály-
lyai Református Gyülekezet képviselőjének köszöntése 
hangzott el.

– Mielőtt eljöttem ide, Magyarországra, elolvastam egy 
könyvet Szalayról – mondta Helena Junova, a Cseh Testvér-
egyház külügyi referense. – Nagyon csodálkoztam azon, 
hogy mekkora energiát fektetett abba, hogy feltámasz-
sza a cseh református egyházat. Addig nem voltak lelké-
szek, nem voltak templomok, temetők és protestáns isko-
lák sem. Nagyon örülök annak, hogy az ő nevét kapta ez a 
díszterem.

A konferencia végén a püspök egy állandó kiállítást is 
megnyitott, amelynek anyagát Szalay Sámuel kéziratai, 
gyülekezeti jegyzőkönyvek, úrvacsorakor használt serle-
gek és az 1700-as évekből való terítők is alkotják.

– Fontosnak tartjuk megismerni és megismertetni a di-
áksággal azt az örökséget, amelyet az intézmény 1560-as 
alapításától kezdődően az előttünk járó nemzedékek ér-
tékként megéltek – mondta Ábrám Tibor, az iskola igazga-
tója. – Olyan személyt keresett intézményünk a díszterem 
névadójának, aki szorosan kapcsolódott a korabeli refor-
mátus gimnáziumhoz és munkájával, szolgálatával jelen-
tős mértékben hozzájárult az intézmény, Miskolc városa és 
a felső-magyarországi régió fejlődéséhez és aki példaként 
állhat az iskola egész közössége előtt.

Szalay Sámuel miskolci és tiszáninneni tevékenységével 
és szolgálatával méltó arra, hogy Miskolcon egy igényes és 
reprezentatív közösségi tér viselje nevét.



Miskolc Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi 
és Szociális Bizottsága pályázatot hirdet szociális feladatot 
ellátó civil szervezetek támogatására.

A pályázatot miskolci székhelyű, Miskolc város közigaz-
gatási határain belül működő szociális, fogyatékosügyi 
feladatokat ellátó – legalább egy éve bejegyzett – alapít-
ványok, egyesületek, szervezetek, valamint miskolci szék-
helyű, miskolci tagsággal – legalább egy éve – működő 
nyugdíjas klubok adhatják be.

A szervezetek a támogatást – bérjellegű költségek, adók 
és járulékok kivételével – működési költségeikre, pályá-
zati önrészként és szakmai programokra igényelhetik, el-
sősorban hátrányos helyzetbe került családokat támogató 
programokra, munkanélküli problémák, drog- és szenve-
délybetegek kezelését, hátrányos és veszélyeztetett gyer-
mekeket, fogyatékos személyeket, időseket és szociálisan 
rászorultakat segítő programokra. A pályázat beadási ha-
tárideje: 2016. május 6. A részletes pályázati kiírás, vala-
mint a pályázati adatlap megtalálható, illetve letölthető a 
www.miskolc.hu honlapról.

Április 24. vasárnap A 
dzsungel könyve - 
A Komáromi Jókai Színház 
Vendégjátéka musical 17:00 
| NAGYSZÍNHÁZ Jegyvá-
sárlás

TÓTÉk tragikomédia két 
részben 19:00 | KAMARA 
Bérletszünet Jegyvásárlás

Április 25. hétfő A 
dzsungel könyve - 
A Komáromi Jókai Színház 
Vendégjátéka musical 10:00 
| NAGYSZÍNHÁZ Jegyvá-
sárlás

A dzsungel köny-
ve - A Komáromi Jókai 
Színház Vendégjátéka mu-
sical 19:00 | NAGYSZÍN-
HÁZ Jegyvásárlás

Április 26. kedd TÓTÉk 
tragikomédia két részben 
19:00 | KAMARA Bérlet-
szünet Jegyvásárlás

Április 27. szerda lÚdAs 
MATyI mesejáték két rész-
ben 14:00 | KAMARA Bér-
letszünet 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

Április 28. csütörtök 
lÚdAs MATyI mesejáték 

két részben 10:00 | KAMA-
RA Bérletszünet Jegyvásárlás

lÚdAs MATyI mesejá-
ték két részben 14:00 | KA-
MARA Bérletszünet Jegy-
vásárlás

egy csÓk És Más seM-
MI zenés komédia két részben 
19:00 | NAGYSZÍNHÁZ Bér-
letszünet Jegyvásárlás

QuIXOTe táncelőadás 
19:00 | JÁTÉKSZÍN Jegyvá-
sárlás

Április 29. péntek MOMO 
zenés játék felnőtteknek gye-
rekekről, gyerekeknek felnőt-
tekről Michael Ende regénye 
alapján 14:00 | KAMARA 
Bérletszünet Jegyvásárlás

lIlIOM külváROsI 
legendA 19:00 | NAGY-
SZÍNHÁZ Upor (Alap, Arany, 
Ezüst) bérlet Jegyvásárlás

MIndenT A keRTBe! 
színmű 19:00 | KAMARA 
Bérletszünet Jegyvásárlás

Április 30. szombat Édes-
kettes hármasban musical 
15:00 | JÁTÉKSZÍN Jegyvá-
sárlás

zORBA, A göRög Mu-
sical 19:00 | NAGYSZÍN-
HÁZ Egressy (Alap, Arany, 
Ezüst) bérlet Jegyvásárlás

MIndenT A keRTBe! 
színmű 19:00 | KAMARA 
Bérletszünet Jegyvásárlás

Jubileumot ünnepel idén az Első Miskolci Lions Club. A 
jótékonysági szervezet több programmal is készül a követ-
kező hónapokban, többek között egy vakok számára épített 
Miskolc makettel, de szerveznek koncertet, kosárlabda ver-
senyt és egy különleges bort is elárvereznek majd.

A bor azért különleges, mert a disznókői szőlő szüretelé-
sében látássérültek is részt vettek. Az Első Miskolci Lions 
Clubnak mintegy harminc tagja van, jószolgálati tevékeny-
ségükből évente két-hárommillió forinttal támogatják a 
látássérülteket, ők a szervezet kiemelt célcsoportja. – Hu-
szonöt évvel ezelőtt arra vállaltunk kötelezettséget, hogy 
mozgalmunkon keresztül próbáljuk ezt a tevékenységet 
idehaza meghonosítani – mondta el Bihall Tamás, a mis-
kolci szervezet soros elnöke. Országos kezdeményezésük 
keretében, most különleges térképeket készítenek a vakok 
számára.  – Ez segíti a látássérülteket abban, hogy kitapo-
gassák a híres épületeket az egyes városokban – mondta el 
István Zsolt, a LIONS Clubok Magyarországi Szövetségé-
nek kormányzója. Ez most Miskolcon is megvalósul.

2016. április 23. | 16. hét | XIII. évfolyam 16. szám
Miskolci napló – A város lapja

programajÁnló
program/közélet

Herman Ottó Emlékház
Április 24. 10 – 15 óra. Föld Napja 2016. - 

V. Ősvakondok Családi Nap. 
Művészetek Háza
Április 24. 14:30 és 16.30. JÁTSSZUNK 

ZENÉT A SZIMFONIKUSOKKAL! Törté-
netek Ütemvárosból. Miskolci Szim-
fonikus Zenekar.  Forgatókönyvíró és 
műsorvezető: Csuka Tímea.

Április 25. 19 óra. OPERETT NAGYKONCERT 
2 RÉSZBEN A PESTI MAGYAR OPERETT 
SZÍNPAD ELŐADÁSÁBAN. Sztárvendég: 
OSZVALD MARIKA Kossuth-díjas, Érde-
mes Művész. További művészek: Küllő 
Babett, Mádi Piroska, Buch Tibor, Egy-
házi Géza, Göth Péter. 

Április 26. 19 óra. MŰHA AKADÉMIA - PROF. 
DR. BAGDY EMŐKE - VESZTESÉGBŐL 
NYERESÉG, VERESÉGBŐL GYŐZELEM

Április 30. 10 óra. „Dunán innen, Tiszán 
túl” IFJÚSÁGI NÉPMŰVÉSZETI TEHET-
SÉGKUTATÓ VERSENY ÉSZAK–KELETI 
ELŐVÁLOGATÓ.

Egyetemi Könyvtár 
Április 26. 16.30 óra. „Mindig csak tan-

gó” - Cseh Tamás Klub indul nemcsak 
rajongóknak.

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár 
Április 26. 15.30 óra. Forgács Péter ária- 

és dalestje. 
Április 28. 18 óra. Reisinger János iroda-

lomtörténész előadása. Magyar köl-
tők a boldogságról. 

Feledy-ház
Április 27. 17 óra. FIATAL TEHETSÉGEK 

FÓRUMA. Bemutatkozik: Petró Máté 
– klarinét és Grebely József – hege-
dű. Zongorán kísér: Tóth Anikó. 

Április 28. 17 óra. O. PAPP GÁBOR FES-
TŐMŰVÉSZ – „Önéletrajzomat mun-
káimban rejtem el” című kiállításá-
nak megnyitója. 

Pannon-tenger Múzeum
Április 29. 17 óra. „Szépítő kövek, szédí-

tő illatok”. Előadásokat tart: Szakáll 
Sándor - tanszékvezető egyetemi do-
cens, Zólyomi Zsolt - Magyarország 
egyetlen parfümőre. 

Promenade Panzió
Május 6. A mese, mint a gyermekneve-

lés egyik eszköze? Kádár Annamária 
előadása, a Mathias Corvinus Col-
legium Fiatal Tehetség Programja 
által szervezett Szülők Akadémiá-
ja rendezvénysorozat keretében. A 
rendezvény ingyenes, de a részvétel 
regisztrációhoz kötött. A jelentkezé-
si határidő április 30. További infor-
máció és regisztráció a http://fit.mcc.
hu/2016/miskolc oldalon.

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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S z í n h Á z i  m ű S o r
Április 24. – április 30.

Csütörtökön, április 28-án 
Kelemen Didák ünnep lesz 
a minorita templomban. A 
program 15.15 órakor szent-
ségimádással és imaórával 
kezdődik. 16 órától a nyer-

tes diákok előadást tartanak 
a Kelemen Didák irodalmi 
pályázatra küldött alkotása-
ikból. 17.25 órakor kezdő-
dik a Kelemen Didák utca és 
emléktábla átadására, melyet 

a Földes Ferenc Gimnázium 
falán helyeznek el. Végül 18 
órakor kezdődik a Kelemen 
Didák boldoggáavatásáért 
bemutatandó szentmise. En-
nek során kerül sor a Kele-

men Didák-díj átadására. 
Szombaton, 30-án 10 órakor 
kezdődik a Fráter György 
Katolikus Gimnázium diák-
jainak ballagása a minori-
ta-templomban.

Miskolcon, a Művészetek 
Házában lép fel május 13-
án, 18 órától, kincses Felvi-
dék című műsorával a Ma-
gyar állami népi együttes. 

A magyarországi hivatá-
sos együttesek között először 
foglalják össze a Felvidék et-
nikailag sokszínű tánc- és 
zenekultúráját. Kiindulás-
ként azon tájegységek anya-
gából merítettek, ahol Bartók 
népzenekutatói munkássága 
is elindult (Gömör, Zobor-
vidék, Felső-Garam men-
te stb.), ám az igazi szándék 
nem egy leltár bemutatása 
volt, hanem inkább Bartók 
Kárpát-medence-koncepció-
jának érzékeltetése.

A Bartók-évforduló jó 
alkalmat kínált Bartók 

Béla géniuszának újbó-
li felfedezésére. Ráirányí-
totta figyelmünket arra az 
életműre és gondolkodás-
módra, mely ma is minta-
ként szolgál. A népzene és 
néptánc minél tökéletesebb 
megismerése után, abból 
kiindulva, saját, mai, aktu-
ális nyelvünket kell megal-
kotnunk.

A Kincses Felvidék a 
Bartók-trilógia első része, 
melyben az együttes a for-
ráshoz legközelebbi, ahhoz 
leginkább hasonlító for-
mában mutatja be az „ere-
detit”. Az ezt követő ré-
szek az absztrakció egyre 
magasabb szintjén követik 
Bartók útját és jutnak el az 
inspiráló mintától a kortárs 
nyelvig.

pÁlYÁZaTI FElHÍVÁS

2016. február 10-én került 
kihirdetésre a használt la-
kás vásárlásához, bővíté-
séhez igényelhető családi 
otthonteremtési kedvez-
ményről szóló 17/2016. 
(II.10.) kormányrendelet, 
mely a támogatás feltéte-
leit rögzíti. A számos sza-
bály közül, a leglényege-
sebbeket ismertetjük.

A CSOK a közös háztar-
tásban élő gyermekek után 
igényelhető, avagy –kizá-
rólag házastársak esetén 
– még meg nem született, 
legfeljebb 2 gyermek válla-
lása esetén is igényelhető. 
A vásárolandó lakás vétel-
ára nem haladhatja meg a 
35 millió forintot. A meg-
vásárolt lakásban kizáró-
lag a támogatott személyek 
szerezhetnek tulajdont. A 
10 éves elidegenítési és ter-
helési tilalom idején a lakás-
ra a támogatott személynek 
lakásbiztosítással kell ren-
delkeznie. A folyósítást kö-
vető 30 napon belül be kell 
mutatni a lakcímet igazo-
ló hatósági igazolványt. Az 
igénylők személyi feltéte-
lei körében kiemelendő, 
hogy szükséges a büntetlen 
előélet, a köztartozás men-
tesség, valamint a társada-

lombiztosítási jogviszony 
megléte.

A vételár legfeljebb 10%-
át készpénzben, a fennma-
radó fizetési kötelezettséget 
az eladó által megjelölt fize-
tési számlára kell teljesíteni. 
Vállalni és teljesíteni kell, 
hogy az igénylők és azon 
gyermek, akire tekintettel 
a CSOK folyósításra került, 
a folyósítástól számított 10 
évig – a meglévő gyermek 
legalább nagykorúvá válásá-
ig – a lakásban életvitelsze-
rűen laknak.

Használt lakás vásárlása 
esetén az adásvételi szerző-
dés megkötését követő 120 
napon belül kell benyújtani 
az igényt a pénzintézethez, a 
folyósítás a támogatási szer-
ződés megkötését követő-
en, egy összegben történik. 
A folyósítandó támogatás, a 
gyermekek számától és a la-
kás hasznos alapterületétől 
függ. Mint minden ingat-
lanra vonatkozó szerződés, 
a CSOK támogatáshoz kö-
tődő adás-vételi szerződés is 
ügyvédkényszeres, így olva-
sónk részére, a további felté-
teleket, a konkrét szerződés-
kötés során eljáró ügyvéd 
tudja ismertetni.

STraSSburgEr gYula 
ügYVéd

a jogÁSZ VÁlaSZol

CSalÁdok  
oTTHonTErEmTéSI 

kEdVEZménYE (CSok)

kincses Felvidék

Fodor Zoltán önkormányzati képviselő 2016. 
április 25-én (hétfőn), 17 órától lakossági foga-
dóórát tart a Széchenyi Általános Iskolában (Ha-
jós u. 5.).

pakusza Zoltán önkormányzati képviselő, fo-
gadóórát tart 2016. április 26-án (kedden), 17 
órától a Diósgyőri Gimnáziumban (Kiss tábor-
nok út 42).

kovács lászló önkormányzati képviselő, 2016. 
április 29-én pénteken, 17 órától fogadóórát tart 
az Ady Művelődési Házban.

KÉPViSELŐi FoGADÓÓrÁK

nEgYEdSZÁZada  
SEgÍT a lIonS 

EgYHÁZI HÍrEk, ESEménYEk



Súlyos baleset  
az Újgyőri főtérnél

Személyi sérüléses baleset történt április 18-án délután öt óra körül 
Miskolcon, az Újgyőri főtérnél, ahol gyalogost gázolt egy személygép-
kocsi, majd hosszan vonszolta magával. A gyalogos – egy fiatalember 
– információink szerint nem a kijelölt gyalogátkelőhelyen próbált át-
kelni az úttesten, amikor elütötte az autó. Egyelőre nem tudni, milyen 
okból haladt tovább a jármű, a beszorult gyalogossal. A rendőrség vizs-
gálja a baleset körülményeit, a fiatalembert súlyos sérülésekkel szállí-
tották kórházba.

Négyen sérültek
Négyen is megsérültek abban 

közúti közlekedési balesetben, 
ami Miskolcon történt egy belvá-
rosi kereszteződésben. A Miskolci 
Rendőrkapitányság ismeretlen tet-
tes ellen közúti baleset okozása vét-
ség elkövetésének gyanúja miatt 
folytat büntetőeljárást. A nyomo-
zás elsődleges adatai szerint április 

15-én éjfél után Miskolcon, a Corvin és Vörösmarty utak keresztező-
désében egy személygépkocsi vezetője a tiltó tábla ellenére nem bizto-
sított elsőbbséget egy utast szállító taxinak, s ennek következtében ösz-
szeütköztek. A balesetben három fő súlyos, míg egy személy könnyű 
sérüléseket szenvedett. A Miskolci Rendőrkapitányság szakértők be-
vonásával vizsgálja a baleset körülményeit.

Kiemelték az ittas járművezetőket
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság elsőd-

leges feladatai közé tartozik a közlekedésrendészeti feladatok ellá-

tása mellett, a közlekedés 
biztonságának megterem-
tése. A közúti közlekedési 
balesetek számának csök-
kentése érdekében kiemelt 

figyelmet fordít a prevenciós célokat szolgáló közúti ellenőrzések 
végrehajtására. A főkapitányság tájékoztatása szerint, a rendőrök 
2016. április 11-e és 17-e között 23 ittas járművezetőt emeltek ki a 
forgalomból mielőtt még balesetet okozhattak volna. Ebben az idő-
szakban 52 közúti közlekedési baleset történt a megye útjain, ebből 
4 személyi sérüléses és 3 anyagai káros balesetnél volt olyan sofőr az 
okozó, akinél a helyszínen alkalmazott alkoholszonda elszíneződött. 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Közleke-
désrendészeti Osztálya felhívja a figyelmet, hogy aki ittasan vagy ká-
bítószer hatása alatt járművet vezet, elfogadhatatlan kockázatot vál-
lal és mások életét is veszélyezteti!

Előzetesben a rendőrökre  
támadó ongaiak

A Miskolci Járásbíróság má-
jus 17-éig előzetes letartóztatásba 
helyezte azt a négy gyanúsítottat, 
akik a napokban rendőrökre tá-
madtak Ongán. A miskolci ren-
dőröket április 14-én riasztották 
a településre, ahol három személy 
láncos botokkal felfegyverkezve behatolt egy lakásba és bántalmazta 
az ott tartózkodókat. Intézkedés közben az utcán megjelentek a gyanú-
sítottak, akik a rendőrökre támadtak, ütötték, lökdösték őket, hajukat 
rángatták. A helyszínen egyre többen gyűltek össze, szidalmazták, be-
csületsértő kifejezésekkel illették, megöléssel fenyegették a rendőröket. 
További jelentős rendőri erőket irányítottak a helyszínre, így sikerült 
az intézkedést befejezni, a gyanúsítottakat előállítani. A bíróság a gya-
núsítottak előzetes letartóztatását a szökés, elrejtőzés és bűnismétlés 
veszélye miatt rendelte el. Mivel tagadják a bűncselekmények elköve-
tését és a gyanúsítotti kör is bővülhet, feltételezhető, hogy az elkövetők 
– szabadlábon hagyásuk esetén – az érintettek befolyásolásával, meg-
félemlítésével próbálnák meghiúsítani, megnehezíteni, veszélyeztetni 
az eljárást. 

Mozaik Miskolci Napló

Heti HoroSzkóp
Kos (március 21 – április 20) Ha van egy jó ötlete, akkor ne tart-
sa most magában, mert ha partnert talál a megvalósításához, so-
kat profitálhat belőle. Ossza meg azokkal, akiknek tetszhet! Itt az 

ideje, hogy letegyen néhány terhet, ossza be az erőforrásait.

Bika (április 21 – május 20) Lehet, hogy éri egy kisebb veszte-
ség, de ez nem jelenti azt, hogy teljesen fel kell adnia a terveit. Ez 
csak egy kis nehézség, amit tudni kell leráznia magáról és tovább 

haladni. Ha megvetette a lábait, tartson ki továbbra is.

Ikrek (május 21 – június 21) A nagy terv készen áll, de nehezére 
esik tartani magát a kijelölt feladatokhoz. Pedig ezen a héten erőt 
kell vennie magán, mert csak így érheti el azt, amit kitűzött ma-

gad elé. Ha nem tiszta a feladat, nem is tudja jól végezni.

Rák (június 22 – július 22) Jó dolog kiélvezni a sikert, de ne fe-
ledje, hogy ha túl sokáig üldögél egy helyben, könnyen előfordul-
hat, hogy valaki más lekörözi. Minél több feladatot sikerül letud-

nia a héten, annál jobb lesz a végeredmény. 

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Valaki megpróbál elmon-
dani Önnek valamit, de nem biztos, hogy a kommunikáció formá-
ja megfelelő lesz. A félreértések később kellemetlenségekhez ve-

zetnek, jobb lesz tisztázni őket. Utána jobban érzik magukat.

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Szüksége van egy kis 
noszogatásra, de végül megteszi a szükséges lépéseket. A problé-
ma elhárítása után sokkal nyugodtabb lesz és végre kellemesebb 

dolgokkal is tud majd foglalkozni. Várja ki, közel már ez az idő. 

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Végre sikerül átértékel-
nie bizonyos dolgokat, és azt is megérti mi az, ami igazán fontos. 
Sokkal könnyebben mennek így a dolgok. Nem kell mindent egy 

lépésben megoldania, de mindig legyen önbizalma a feladatokhoz. 

Skorpió (október 24 – november 22) Szüksége van most egy 
kis lazításra, és erre alkalom is adódik a héten. Ha minden jól ala-
kul és a társaság is adott, ne féljen egy kicsit elengedni magát. 

Most segít, ha tud csapatban dolgozni, könnyíthetik a terheit. 

Nyilas (november 23 – december 21) Tervezze meg minden 
lépését, tudja, mit miért tesz, mert csak így lehet biztos abban, 
hogy nem téved rossz utakra. A céljai irányába haladjon, akkor 

nem követhet el hibát. Ha kicsit kimerül, hagyjon időt a pihenésre. 

Bak (december 22 – január 20) Meghozott egy döntést, és 
nem biztos, hogy ebben mindenki támogatni fogja. Ha Ön tudja, 
hogy mit szeretne, akkor ne hagyja eltéríteni magát. Kövesse az 

utat, ami az álmaihoz viszi, így új lendületet szerezhet munkájához. 

Vízöntő (január 21 – február 19) Sosem érezte még olyan biz-
tosnak magát valamivel kapcsolatban, mint most. Ez pedig arra ösz-
tönzi, hogy elkezdje megtenni a szükséges lépéseket jövője építésé-

vel kapcsolatban. Csak az első lépés lesz ijesztő, utána menni fog a dolog.

Halak (február 20 – március 20) Úgy érzi, jobban megérde-
melne valamit, mégis más kapta meg azt. Ezen azonban kár ke-
seregnie, inkább kezdjen el dolgozni a megoldásokon. Próbáljon 

önmagának megfelelni, azt mások is jobban értékelik.

Ha nem kapják meg időben lapunkat, ha terjesztési problémákat tapasztalnak, 
kérjük, hívják a 46/503-501/100-as telefonszámot, ahol rövid üzenetet hagy-
hatnak üzenetrögzítőnkön. Ha elérhetőséget is hagynak, problémájuk megol-
dása érdekében visszahívjuk Önöket!
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Szent György napját a tavasz kezdeteként is számon tartják, ezért a Diósgyőri vár múlt szombati programjain a legendás 
lovag kalandjai mellett a jeles naphoz kapcsolódó néphagyományokat is megismerhették a látogatók. A vár udvarán megele-
venedett sárkányölő Szent György legendája, végvári vitézek a törökkel hadakoztak, de a sárkányok tüze is fellobban a Lobba-
náspont Tűzzsonglőrök bemutatóján. A királyi udvar vendége volt a Diósgyőri Aranysarkantyús Lovagrend és az Egri Vitézlő 
Oskola, a jókedvű mulatságról udvari zenészek, „bolondok” gondoskodtak.                                                                                          Fotó: JuHáSz ákoS

Forró nyomon

Milyen állattal gazdagodik  
hamarosan a Miskolci Állatkert?
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Legújabb, három részes keresztrejt-
vényünkben a Miskolci Állatkert-
hez kapcsolódó kérdéseket teszünk 

fel. A megfejtéseket együtt, egy levélben vagy e-mailben, legkésőbb 2016. 
április 27-én éjfélig juttassák el szerkesztőségünkbe (3525 Miskolc, Kis-Hu-
nyad u. 9.) vagy az info@mikom.hu e-mail címre. A helyes megfejtéseket be-
küldők között három családi belépőt sorsolunk ki a Miskolci Állatkertbe.  
Április 23-án különleges programokkal várják a Miskolci Állatkertbe látogatókat.  
Legutóbbi rejtvényünk helyes megfejtései: 1. Bulgárföld; 2. Selyemrét; 3. Tampe-
re; 4. Diósgyőr-Vasgyár. Nyertesek: Kiss Erika (Emőd, Veres Péter út), Honti Katalin 
(Miskolc, Kuruc u.).

Legendás slágerek, legendás zenész: Szörényi Levente volt a dísz-
vendége a Miskolci Illés Emlékzenekar 10 éves, jubileumi koncert-
jének múlt szombaton, a Művészetek Házában. A mindenki által jól 
ismert Illés-dalok sok esetben különleges hangzást kaptak, mivel az 
emlékzenekar az est folyamán számos vendégzenésszel egészült ki.

Illés szekerén

A hét fotója
JuHáSz ákoS  

Felvétele

SárkányoS kalandok a várban


