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Nyomortelepek  
helyett új lakások

Tíz év alatt felére csökkent a bűncselekmények száma Miskolcon.  
A pozitív eredményekhez az önkormányzati rendészet is hozzájárult –  

hangzott el a városi közgyűlés szerdai ülésén, ahol a rendőrség  
és az önkormányzati rendészet munkáját is értékelték. 

Májusi rendes ülését tartotta szerdán Miskolc önkormányzatának 
képviselő-testülete. A városatyák többek között tárgyaltak a Családi 
Otthonteremtési Kedvezmény igénybe vételéhez szükséges, beépít-
hető ingatlanok értékesítéséről is. 

Több mint 35 milliárd áll Miskolc rendelkezésére 
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A közgyűlés napirendjén szerepel-
tek a TOP (azaz a Terület- és Telepü-
lésfejlesztési Operatív Program) Mis-
kolcot érintő, tervezett fejlesztései is. 
Kovács László Fidesz-KDNP frak-

cióelnök hangsúlyozta, Miskolc ki-
emelt fejlesztési célpont. A program 
keretében városunk rendelkezésére 
álló 35 milliárd forint a megyei jogú 
városok között szétosztott összeg 10 
százalékát teszi ki. Az egészségügyi 
alapellátás vonatkozásában is az el-
múlt 40-50 év legnagyobb fejleszté-
si lehetőségei nyílnak meg, a ciklus 
végére nem marad rendelő, amit ne 
újítottunk volna fel – hangoztatta a 
frakcióelnök, hozzátéve, hogy a 35 
milliárd nagy lendületet adhat, és a 

város hosszú távú gazdaságfejleszté-
sét is megalapozhatja.

Kiss Gábor alpolgármester előter-
jesztéssel kapcsolatos összefoglaló-
jában kiemelte: a TOP-os projektek 
100 százalékos támogatással bírnak, 
tehát nem igényelnek saját forrást. 
„A társadalmi integrációt elősegítő 
beavatkozások a Vasgyárban” című 
projektre mintegy 210 millió forint 
az igényelt támogatás összege. Az 
Avason sok hasznos fejlesztő prog-
ram indult el, amelyeket tovább le-

het vinni. Az egészügyi alapellátás 
infrastruktúrájának fejlesztésében 
már eddig is komoly fejlesztések 
történtek, a gyermek- és felnőtt-el-
látásban egyaránt. 17 millió forint-
ból újul meg a Bajcsy-Zsilinszky úti 
orvosi rendelő infrastruktúrája. A 
Corvin utcai gyermek orvosi ren-
delő fejlesztésére 46 millió forintot 
szánnak, a Corvin utcai felnőtt or-
vosi rendelőre pedig több mint 40 
milliót. A Győri kapui felnőtt ren-
delő fejlesztésére több mint 30 mil-

liós forrást nyerhetnek el. Fejlesztik 
a lyukóvölgyi orvosi rendelőt, erre 
közel 54 millió forint jut. A gyer-
mekvárosi, működő fogorvosi pra-
xis korszerű ellátási feltételeinek, 
valamint egészségfejlesztési, pre-
venciós szolgáltatások kialakítására 
mintegy 121 milliót szánnak. A tör-
ténelmi Avas csapadékvíz-kezelési 
rendszerét is fejlesztik, mintegy 800 
milliós beruházásban. Megújulnak 
az óvodák, bölcsődék, a program-
nak köszönhetően. 

TOP: Több, mint 35 milliárd áll Miskolc rendelkezésére

Májusi rendes ülését tartotta szer-
dán Miskolc önkormányzatának 
képviselő-testülete. A városatyák 
többek között tárgyalták ingatlanok 
értékesítését gazdaságfejlesztési cél-
lal és a CSOK (Családi otthonterem-
tési kedvezmény) igénybevételéhez.

Mint ismert, a magyar kormány 
az új lakások építéséhez, vásárláshoz 
kapcsolódó lakáscélú támogatásokról 
döntött. A kormányrendelet hatályba 
lépését követően a MIK Zrt. megvizs-
gálta a város területén lévő beépíthető 
ingatlanok adottságait. Ennek ered-
ményeként több területre vonatkozó-
an készült értékesítési javaslat, amely 
tartalmaz például az Álmos és Vár-
hegy utcai, valamint a Szabadság úti 
telkeket is.

Szélyes Domokos, a MIK Zrt. vezér-
igazgatója előterjesztéshez kapcsoló-
dóan elmondta: 24 helyszínen javasol-
nak építési telket értékesíteni. Családi 
házra 28 telket jelölnek ki, 500-1000 
négyzetméter feletti méretben, 3-10 
milliós értékhatár összegig. Fontos cél 
volt, hogy a nyomortelep-felszámolá-
sokban érintett területeken is értéke-
sítsenek ingatlant. Szélyes Domokos 
kihangsúlyozta: az építési telkeket 
akkor értékesítik, amikor erre erőtel-
jes kereslet mutatkozik a piacon. – A 
telkek összértéke a 600 millió forintot 
is meghaladja. Amennyiben az összes 
telek elkel, akkor csak az önkormány-
zat által értékesített építési telken több 
mint 500 új lakás épülhet Miskolcon. 
Ezzel javulhat a lakásállomány össze-
tétele, valamint városképi szempont-
ból is előre léphetünk.

Szécsényi Marianna (Fidesz- 
KDNP) képviselő szerint a kereslet 
szempontjából a MIK a lehető leg-
jobb pillanatban állt elő az előterjesz-
téssel, Soós Attila (Fidesz-KDNP) 
frakcióvezető ehhez kapcsolódva 
elmondta, örvendetes látni, hogy 
az ingatlanok értéke elindult felfelé 
a városban. Megjelent egy komoly 

igény a munkál-

tatók és letelepedni vágyók részéről.  
– Az itt élők véleménye egyre jobb, 
egyre nyüzsgőbb a belváros, egyre 
több az itt dolgozó cég és munkavál-
laló, akik számára a város is egyre 
többet tud kínálni. A fiatalok, a friss 
diplomások itt akarják elkezdeni az 
életüket. Ennek támogatására eddig 
is több intézkedést hoztunk, ezek so-
rát bővíti a mostani előterjesztés is 
– hangoztatta Soós Attila. Kiemelte, 
a javaslatok „újabb élő és valós pél-
dái annak, hogyan lehet a város va-
gyonát és vonzerejét javítani, növel-
ni. Tompa Sándor (DK) képviselő 
kérdezte, hogyan teszik vonzób-

bá az itt lakást építeni kívánó fia-
talok számára, mint mondta, egyes 
települési önkormányzatok ingyen 
telkeket ajánlanak fel. Badány Lajos 
(Jobbik) képviselő annak a vélemé-
nyének adott hangot, hogy a magán-
személyek számára ez a konstrukció 
nem jelent segítséget, az építkezés-
ben gondolkodók számára problé-

ma, hogy a telket önerőből 

nem tudják megvásárolni. Kriza 
Ákos polgármester reagálásában el-
mondta, ha ingyen kínálgatják az in-
gatlanokat, az nem törvényes. „Ezt 
úgy hívják, hogy a közvagyon elher-
dálására”, hívta fel a figyelmet. A vá-
rosvezető kiemelte, Miskolcon van 
fizetőképes kereslet ezekre az ingat-
lanokra, s ennek az a pozitív üzenete, 
hogy itt akarnak maradni a fiatalok.

Családi OTThONTereMTési kedVezMéNy

Nyomortelepek  
helyett új lakások

Illusztráció



Tíz év alatt felére csökkent a bűncselekmények száma Miskolcon. A pozitív 
eredményekhez az önkormányzati rendészet is hozzájárult. A szervezet lét-
száma 150 százalékkal nőtt 2010-hez képest, s a térfigyelő kamerák száma 
is folyamatosan bővül. A mostani 150 helyett hamarosan 600 kamera pász-
tázza majd az utcákat, tereket – hangzott el a miskolci közgyűlés szerdai 
ülésén, ahol a rendőrség és az önkormányzati rendészet elmúlt évi munká-
ját is értékelték.

Bogyay Ferenc városi rendőrkapi-
tány felszólalásában egyebek mellett 
elmondta: 2014-ben a legfontosabb 
kategóriákban az elmúlt 10 év legjobb 
eredményeit érték el, 2015 adatai pe-
dig további javulást hoztak. A regiszt-
rált bűncselekmények, a kiemelten 
kezelt bűncselekmények vonatkozá-
sában 2006 óta a legalacsonyabbak a 
számok, ez a legeredményesebb nyo-

mozati eredményesség. Az elmúlt évi 
két halálos közlekedési baleset évek 
óta a legalacsonyabb. A vázolt trendek 
idén sem törnek meg. Az első négy 
hónap alapján állítja, tartani tudják 
az eredményt és még az esetleges ja-
vulásra is van remény.

A rendőrkapitány elmondta, va-
lamivel több mint 5600 regisztrált 
b ű n c s e -

lekmény volt tavaly illetékességi terü-
letükön, de ne feledjük, volt ez a szám 
13 ezer is – hangsúlyozta. Kevesebb, 
mint felére csökkent tehát a bűnese-
tek száma, minden város büszke len-
ne erre. Bogyay Ferenc megemlítette, 
hogy az illegális migráció miatti ha-
tárrendészeti feladatok ellátására, szí-
vesen vezénylik az itteni rendőröket 
az ország más részébe is – ez szakmai 
siker, de többletterhet jelent az itthon 
maradóknak. Mindez azonban nem 
okoz közbiztonsági deficitet - szögez-
te le.

Mint elhangzott, míg 2014-ben 62, 
addig tavaly 47 rablás történt. Ez 2006 
óta a legjobb adat, remélhetőleg ebben 
az évben is tartani tudják. Idén eddig 
15 rablást regisztráltak, ebből 13-at 
már eredményesen fel is derítettek. 
Az adatok szerint tavaly a közterüle-
ten elkövetett bűncselekmények szá-
ma is csökkent a Miskolci Rendőrka-
pitányság illetékességi területén. Míg 

2014-ben 1204, addig 2015-ben 1049 
ilyen eset volt.

A lakott lakások sérelmére elköve-
tett betörések számának alakulását 
tekintve, az elmúlt tíz év átlaga 181 
betörés volt, ez tavaly 167 eset-
re csökkent. – Miután ered-
ményesen léptünk fel néhány 
bűnözői csoporttal szemben, 
idén alig 21 lakást törtek fel 
Miskolcon. – Ez minden-
képpen biztató, hiszem, 
hogy a következe-
tes munka hozza 
meg az eredmé-
nyeket, amelye-
ket a lakosság is 
érzékel – hangsú-
lyozta a rendőr-
kapitány. 

Bogyay Ferenc 
hangsúlyozta, nyilván Miskolcnak 
vannak társadalmi problémái, mint 
minden nagyvárosnak, a rendőrsé-

gi beszámoló értékelését azonban 
nem szabad politikai kérdéssé ten-
ni. A rendőrkapitány arra kérte a 
képviselőket, arról nyilatkozzanak, 
hogy véleményük szerint 2015-ben 

a Miskolci Rendőrkapitányság 
megtett-e minden tőle telhe-

tőt a lakosság védelme érde-
kében.  

Kriza Ákos polgármester 
arra kérte a rendőrséget, hogy 

még nagyobb lendü-
lettel folytassák a 
felderítéseket és 
a megelőzést, és 
örömét fejezte ki, 
hogy javulnak a 
mutatók. Kiemel-
te, Miskolcon, a 
polgárok megél-
hetésének bizton-

sága és az emberek biztonsága, azaz 
a közbiztonság állapota, egyformán 
fontos ügy.
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Közrend, közbiztonság: az elmúlt év adatai további  
javulást mutatnak

A közgyűlés a rendészet elmúlt évi munkáját is értékelte. Mint isme-
retes, 2013. április 1-től a miskolci városvezetés az országban elsőként 
alapította meg önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként 
az önkormányzati rendészetet. Az intézmény költségvetése 462,5 mil-
lió forint, de a közbiztonsági és rendvédelmi feladatokkal, polgárőrség 
támogatásával, a közbiztonság és közrend védelmével összefüggő fel-
adatok támogatásával, a közbiztonsági megelőzéssel, az egyéb ren-
dészeti kiadásokkal, 2015-ben a város rendészeti költségvetése a 
640 millió forintot is meghaladta. 

Az eredményes feladatellátás ér-
dekében a 2010. évihez képest a 
rendészeti létszám 2015-re több 
mint kétszeresére, 150 százalékkal 
emelkedett. 2015 végére ez a lét-
számbővülés tette lehetővé, hogy a 
20 miskolci választókerület körze-
ti rendészt, azaz seriffet kapjon. Az 
elmúlt év utolsó két hónapjában a 
körzeti rendészek ezret meghaladó 
esetben intézkedtek, kapcsolatfel-
vétel, segítségnyújtás, tájékoztatás, 
területellenőrzés, visszaellenőrzés, 
szankcionálás stb. formájában. A 
tavalyi évben is nagy volt az igény 
a közterületi-térfelügyeleti kamera-
rendszer fejlesztése, bővítése iránt, 
mivel a rendszer bizonyít és haté-
konyan működik közre városunk 
közbiztonságának, az itt élők szub-
jektív biztonságérzetének növelé-
se érdekében.  A meglévők mellé 16 
új rendszámfelismerő térfelügyeleti 
kamera került felszerelésre, amely 
a városba érkező főutak forgalmát 
figyeli, így a kamerák száma 150-
re emelkedett. A kormány hatá-
rozata alapján, a Modern Városok 
Program keretében 500 új, magas 

felbontással, nagy látószög-
gel dolgozó kamera és okos 
szoftverrel üzemelő kame-
rarendszer előkészí-
tő munkálatai 
kezdődtek el 
Miskolcon.

Kovács László 
Csaba rendésze-
ti vezető szóbe-
li kiegészítésé-
ben elmondta, 
hogy a javuló közbiztonsági muta-
tókhoz a rendészet is hozzájárult. A 
létszámbővítés és a kiemelkedő tá-
mogatás országosan a legnagyobb 
rendészeti szervvé tette a miskolcit. 
Mint elhangzott, 2015-ben áttekin-
tették a rendőrséggel közös járőr-
szolgálatot, átgondolták és leszűr-
ték a tapasztalatokat: lehetőség van 
megnövelni a közterületen járőrö-
zők számát. Ez felgyorsította az 
operatív intézkedéseket, gyorsabb 
beavatkozásra adott lehetőséget. A 
rendészeti vezető kiemelte, nagy 
az érdeklődés az önkormányza-
tok részéről a seriff-rendszer iránt, 
több képviselőjük jött el Miskolc-

ra tapasztalatokat szerezni. A kör-
zeti rendészek napi kapcsolatban 
vannak a területileg érintett ön-
kormányzati képviselőkkel, szerve-
zetekkel, ott élő lakossággal. Idén 

tervezik a rendészet épületének 
átalakítását, a seriff-szolgá-
lat fejlesztését. Hamarosan 
több száz kamerával lesz 
több a közterületeken, akár 
5-600-ra is bővülhet a ka-
merák száma. 

Kovács László, a Fi-
desz-KDNP frakció 

elnöke köszö-
netet mondott 
a közrend, köz-
biztonság érde-
kében végzett 
munkáért és el-
ismerően szólt 
a rendőrségi, 

rendészeti munkáról. Gratulált az 
eredményekhez, hozzátéve: mindig 
a javítás mellett állnak. Mindent 
megtesznek annak érdekében, hogy 
a rendőrség és a rendészet munkája, 
együttműködése továbbra is zavar-
talan és eredményes legyen. Kiemel-
te, hogy a 2015-ös közbiztonsági 
adatok az elmúlt 10 év legjobb sta-
tisztikáját mutatják. Közel 20 szá-
zalékkal csökkent a regisztrált bűn-
cselekmények száma, a kiemelten 
kezelt bűncselekmények száma pe-
dig közel 25 százalékos javulást 
mutat. Megnyugtató a járőrpárok 
tevékenysége is. A frakcióelnök ki-
emelte, a városvezetés több intéz-

kedést is elindított a közbiztonság 
érdekében: a nyomortelepek felszá-
molását, a városi rendészetet és a 
Salkaházi Program keretében betö-
rőriasztó eszközök átadását. Beje-
lentette, mivel Jakab Péter jobbikos 
képviselő továbbra sem kért bocsá-
natot a szépkorúaktól, ezúttal is ki-
vonulnak a teremből, ha ő szólal fel.

Novák Józsefné (Fidesz-KDNP) 
önkormányzati képviselő hangsú-
lyozta, a városvezetés kiemelt figyel-
met fordít a szépkorúakra. A miskol-
ci nyugdíjasvédelmi programban a 
szubjektív biztonságérzet növelésére 
is figyeltek. Mit adott a szépkorúak 
között kiosztott ajtóék és a riasztó? 
Biztonságérzetet és bizalmat! Hoz-
zátette, Miskolc város rendje az ösz-
szefogásra és az együttműködésre 
épül, s megköszönte a választókörze-
te seriffjének munkáját. Simon Gá-
bor (MSZP) frakcióvezető elmond-
ta, ahogy az elmúlt évben úgy idén is 
elfogadják a rendőrségi beszámolót. 
Véleménye szerint törekedtek arra, 
hogy a lehetőségekhez képest szol-

gálják a várost, a nyomozati ered-
ményességen azonban javítani kell. 
Glatz Katalin (Fidesz-KDNP) ön-
kormányzat képviselő kijelentette, az 
MSZP-s városvezetés alatt nem érez-
ték annyira fontosnak a közbiztonság 
kérdését, különösen igaz ez az Avas-
ra. Akkoriban folyamatosan ran-
dalíroztak a városrészben, az embe-
rek féltek kimenni az utcákra, egyes 
elemek zavarták a békés együttélést. 
A „fészekrakók” kitelepítésével ezek 
az állapotok megszűntek, békésebb 
a városrész. A fellépő problémákat a 
rendészet folyamatosan ellenőrzi, si-
került ezeket visszaszorítani. Folya-
matos a segítségnyújtás, köszönik a 
rendészek munkáját. Fodor Zoltán 
(MSZP) képviselő elmondta, az ő ta-
pasztalatai szerint is visszaesett az 
avasi bűncselekmények száma, csak 
kisebb súlyú esetek vannak. A képvi-
selő kiemelte, továbbra is támogatja 
a rendőrök, rendészek közterületi je-
lenlétét, ez erősíti az emberek bizton-
ságérzetét. 

„A létszámbővítés és a kiemelkedő támogatás országosan  
a legnagyobb városi rendészeti szervvé tette a miskolcit”

Kovács László Csaba: „Más ön-
kormányzatok is érdeklődnek 
a seriff-rendszer iránt”

Bogyay Ferenc: „Minden  
város büszke lenne erre az 
eredményre”



Több mint 170 informatikus hall-
gatói csapatból csupán a 16 legjobb 
jutott be a Kínában megrendezett 
szuperszámítógép-verseny döntőjé-
be. Magyarországot és egyben Eu-
rópát a Miskolci Egyetem hallgatói 
képviselték. 

A csapat az úgynevezett első osztályú 
díjjal térhetett haza. A verseny résztve-
vőinek egy mini szuperszámítógépet 
kellett építeniük, majd futtatniuk kel-
lett rajta a megfelelő alkalmazásokat. 

A döntő zárónapján a zsűri előtt kellett 
prezentálni az elért eredményeket. – El-
mondhatatlan élményben volt részünk. 
Olyan technológiákkal dolgozhattunk, 
amilyenekkel itthon az egyetemi szfé-
rában, talán még a business szférában 
sem nagyon lehet találkozni – nyilat-
kozta Klusóczki Dávid mérnök-infor-
matikus hallgató. 

Idén már a Miskolci Egyetem új szu-
perszámítógépe is segítségére volt a 
hallgatóknak a felkészülésben. Deák 
Csaba egyetemi kancellár elmondása 
szerint évről évre növekszik a Gépész-
mérnöki és Informatikai Karra jelent-
kező diákok száma, egyre többen kí-
vánják igénybe venni az egyetem magas 
színvonalú informatikai képzését.

Európát képviselték  
a miskolci  
egyetemisták

Varga Fanni, Vass Attila és Pető 
Mátyás is kitűnően szerepelt me-
gyénkből a Szakma Sztár Fesz-
tivál nemrégiben megrendezett 
budapesti döntőjében. Nemrégi-
ben a BOKIK székházában kö-
szöntötték őket.

Negyven szakmában több mint 
kétszáz diák versenyzett idén a 
budapesti fesztiválon. Varga Fan-
ni Ferenczi Sándor Egészség-
ügyi Szakközépiskola diákja ápo-
ló szakképesítésben szerezte meg 
az idei Szakma Sztár Fesztivál 4. 
helyét.  Pető Mátyás és Vass Atti-
la – mindketten a Miskolci Szak-
képzési Centrum Fazola Henrik 
Szakképző Iskola diákjai – szin-
tén kitűnő helyen végeztek. Előbbi 
negyedik, utóbbi pedig harmadik 
helyezett lett. Mindketten köz-
pontifűtés- és gázhálózat-rend-
szerszerelő szakmában neveztek. 

Bihall Tamás a BOKIK elnöke kö-
szöntőjében kiemelte, a magyar 
gazdaságnak jól képzett szakem-
berekre van szüksége. A társa-
dalom részéről is egyre elfoga-
dottabbá válik, hogy egy szakma 
elsajátítása biztonságot jelent és 
utána a tanulás lehetősége is adott.

 – Ahhoz, hogy a fiatalok meg-
felelő felkészültséggel vághassanak 
neki az életnek, a kamara minden 
tőle telhető segítséget meg fog adni 
– hangsúlyozta az elnök. Emlékez-
tetett: az idei fesztivál nyitónapján 
Cseresnyés Péter munkaerőpiacért 
és képzésért felelős államtitkár ki-
emelte, a duális képzésben beveze-
tett új intézkedésekkel a remények 
szerint 2018-ra a jelenlegi 55 ezer-
ről 70 ezerre emelkedik a képzésben 
résztvevők száma. Ezzel összhang-
ban a gyakorlati képzésnek helyt 
adó gazdálkodó szervezeteké 8 ezer-
ről 20 ezerre bővül.

Első helyezést ért el a 
Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Rendőr-fő-
kapitányság csapata 
az Országos Bűnügyi 
Technikai Versenyen.

Tizedik alkalommal 
rendezték meg nemré-
giben a Vedres Mátyás 
Országos Bűnügyi Technikai Ver-
senyt. A helyszínt Eger városa biz-
tosította, a megmérettetést a Heves 
Megyei Rendőr-főkapitányság tag-

jai szervezték. Az egész napos, 17 
feladatból álló versenyen 19 csapat 
vett részt. Többek között helyszíni 
szemle lefolytatása, bűnügyi nyil-

vántartásba vétel és hely-
szín rekonstrukciója is a 
feladatok között szere-
pelt. A vetélkedőn részt 
vettek a mentőszolgálat 
és a katasztrófavédelem 
munkatársai is. Az iz-
galmas versenyt végül a 
Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Rendőr-főkapi-

tányság csapata nyerte. Vezetőjük 
Tarr László rendőr alezredes volt, 
csapattagok: Szolyák Zoltán, Majzik 
Tamás és Spisák András.

A borsodi rendőrök voltak a legjobbak

Hirdetés
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Szakmájuk megyei  

sztárjait köszöntötték

MISKOLCI ELADÓ  
INGATLANOK

A MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. kétfordulós versenyeztetési eljárás (nyílt írásos aján-
lattétel + versenytárgyalás) útján történő értékesítésre meghirdeti az alábbi, társasházak 

építésére alkalmas miskolci ingatlanokat:

Az írásos ajánlatok benyújtásának és bontásának helyszíne: MIK Zrt. Helyiséghasznosítási iroda Miskolc, Széchenyi u. 60. I. emelet 17. iroda
Ajánlatot az a természetes személy vagy átlátható szervezet nyújthat be, aki az ingatlant és az ajánlattétel részleteit bemutató kiajánlási dokumentációt a MIK Zrt.-től megvásárolja, s az abban foglal-

takat elfogadja, továbbá befizeti a bánatpénzt az írásos ajánlatok benyújtásának határidejét megelőzően. A bánatpénz a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, a többieknél visszafizetésre kerül. Kiíró 
fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattételi eljárást az ajánlattevőkkel szembeni indoklási kötelezettség nélkül határozatlan időre elhalassza, vagy eredménytelennek nyilvánítsa! Az 
ingatlan igény esetén, előzetesen egyeztetett időpontban tekinthető meg.

Az ingatlanokról és az értékesítési eljárásról bővebb tájékoztatás a MIK Zrt. honlapján www.mikrt.hu, valamint a 70/466-4399 és az 516-243 miskolci telefonszámokon kérhető. 

Sorszám Cím Megnevezés Hrsz.
Nagysága 

(m2)
Egyéb feltétel

Minimálisan 
ajánlható 

bruttó ár (Ft)

Bánatpénz 
(Ft)

Kiajánlási 
dokumentáció 

ára (Ft)

Pályázatok 
benyújtási 
határideje

Ajánlatok  
bontásának 

időpontja

1 Álmos u. 24.
beépítetlen  

terület
4275/9 7659

beépítési 
kötelezettséggel

65 000 000 3 250 000 25 400 2016. 06. 09., 10.00 2016. 06. 09., 10.15

2 Dóczy J. u.
beépítetlen  

terület
1500/8 2700

beépítési 
kötelezettséggel

31 000 000 1 550 000 25 400 2016. 06. 09., 10.30 2016. 06. 09., 10.45

3 Szabadság u. 2.
lakóház  udvar   
egyéb épület

21299 1459
bontási és beépítési 

kötelezettséggel
12 200 000 610 000 25 400 2016. 06. 09., 11.00 2016. 06. 09., 11.15

4 Várhegy u. 4-10 udvar  egyéb épület
45019 és 45020/1  
hrsz-ból kialakuló

24174
bontási és beépítési 

kötelezettséggel
240 000 000 12 000 000 25 400 2016. 06. 09., 11.30 2016. 06. 09., 11.45

5 Balassi B. u. 1.
beépítetlen  

terület
41061 971

beépítési 
kötelezettséggel

12 000 000 600 000 25 400 2016. 06. 09., 13.00 2016. 06. 09., 13.15

6 Balassi B. u. 3.
beépítetlen 

terület
41060 972

beépítési 
kötelezettséggel

12 000 000 600 000 25 400 2016. 06. 09., 13.30 2016. 06. 09., 13.45

7 Dráva u. 1.
lakóház  udvar   

gazdasági épület
5886 1651

beépítési 
kötelezettséggel

9 800 000 490 000 25 400 2016. 06. 09., 14.00 2016. 06. 09., 14.15

8 Pallos u.
lakótelep  közpark  
lakóház  udvar  stb.

több hrsz-ből  
kialakuló

3778
beépítési 

kötelezettséggel
43 000 000 2 150 000 25 400 2016. 06. 09., 14.30 2016. 06. 09., 14.45

9
Zsolcai kapu 

4-6.
2 egyéb épület  udvar 4186

1837 telek 
1162 épület

beépítési 
kötelezettséggel

50 000 000 2 500 000 25 400 2016. 06. 09., 15.00 2016. 06. 09., 15.15



2016. május 21. | 20. hét | XIII. évfolyam 20. szám
Miskolci Napló – A város lapja Turizmus/közlekedés 5

Bemutatkozó konferenciát szer-
vezett a miskolci turisztikai 
szervezet, a MIDMAR Nonprofit 
Kft. és a kassai Hello Kassa csü-
törtökön, a miskolci városházán, 
annak apropóján, hogy kassai 
repülőtér – új partnerének, a 
Turkish Airlines-nak köszönhe-
tően – bővíti szolgáltatásait. 

A résztvevőket Török Dezső, B.-
A.-Z. megye közgyűlésének elnöke, 
Pfliegler Péter, Miskolc alpolgármes-
tere és Zachariás István, Kassa megye 
közgyűlésének alelnöke köszöntötte.

Pfliegler Péter alpolgármester 
elmondta, a két város remek kap-
csolatokat ápol, s a kassai repülő-
tér szolgáltatásainak bővülése új le-
hetőségeket nyit meg megyénkből 
az utazni vágyóknak. A Magyar-
országról érkező utasok számára a 

kassai légikikötő egy magyar nyel-
vű portált is létrehozott, amely a 
www.airportkassa.sk címen érhető 
el. Az ügyfelek ezen a honlapon ér-
tesülhetnek a repülőtér új partnere, 
a Turkish Airlines járatáról, amely 
június 16-tól kezdődően indul Kas-
sáról Isztambulba. A török nagyvá-
rosból a világ számos pontja válik el-
érhetővé csupán egy átszállással.  

A konferencia résztvevői kiemel-
ték a két régió közti autópálya meg-
építésének jelentőségét is, amely 
a tervek szerint 2018-ra készül el. 
Nagy Júlia, a miskolci turisztikai 
szervezet ügyvezetője beszámolt az 
elmúlt években tapasztalt pozitív tu-
risztikai fejlődésről. Mint mondta, a 
kassai repülőtér nemzetközi járatai-
nak bővítése nagyban hozzájárulhat 
a Miskolcon eltöltött vendégéjszakák 
számának további növekedéséhez. 

Tovább nőtt a vendégforgalom az 
év első negyedében Miskolcon – 
már télen is egyre többen érkez-
nek a városba. A KSH legújabb 
statisztikái szerint a külföldi 
vendégéjszakák száma közel meg-
duplázódott 2015 hasonló idősza-
kához képest.

Összesen 14 623 vendégéjszakát 
töltöttek nálunk a külföldiek, ami 
80 százalékos növekedést jelent. A 
belföldi vendégéjszakák száma 11 
százalékkal nőtt, 48 158-ra. Három 
hónap alatt összesen 62 781 ven-
dég éjszaka realizálódott tehát vá-
rosunkban, ami 
14,6 százalékos 
növekedést je-
lent 2015 hason-
ló időszakához 
képest. A keres-
kedelmi szál-
láshelyek összes 
bruttó szállásdíj 
bevétele az év 
első három hó-
napjában össze-
sen 90 716 000 
forinttal – 22,1 
százalékkal – 
nőtt a tavalyi 
első negyedévi adatokhoz képest, s 
már az első három hónapban túl-
lépte a félmilliárd forintot. 

A tavasz idén is több újdonságot 
hozott a Miskolc iránt érdeklődő 
családok, baráti társaságok számá-
ra, amiben jelentős szerepet játsza-
nak a Miskolcot választó befektetők 

szolgáltatásai. Az Avalon Park most 
nyílt wellness hotele mellett a lilla-
füredi libegő, illetve a Lillafüredi 

Sport- és Szabadidőpark segway tú-
rái és elektromos kisbuszos kirándu-
lóprogramjai is tovább színesítik az 
elérhető programlehetőségek körét. 
Áprilisban a TDM szervezet új témá-

jú tematikus vá-
rosné z é se ive l 
és különleges, a 
G u id e @H a nd 
Miskolc alkal-
mazásra fejlesz-
tett, a gyerekek 
új tanulási szo-
kásait figyelembe 
vevő osztályki-
rándulás ajánla-
taival jelent meg. 
Mindezektől el-
sősorban a bel-
földi vendég- és 
vendégéjszaka 

szám további bővülését várja a TDM 
szervezet az év közepéig – mondta el 
Nagy Júlia TDM menedzser. 

Májustól minden nap, így hétvé-
gén is fizetni kell a parkolásért a 
kiemelt idegenforgalmi övezetek-
ben. Ugyanakkor a város biztosít-
ja az „autómentes” elérést, mint 
ahogy a legtöbb ilyen helyen a 
díjtalan parkolást is.

– Az önkor-
mányzat ren-
delete szerint 
M i s k o l c t a -
polcán, Mis-
k o l c - L i l l a -
füreden és a 
Diósgyőri vár 
környezetében 
a Régió Park 
Miskolc Kft. 
felszíni parko-
lóiban szep-
tember 30-ig, 
minden nap 
8-tól 18 óráig 
díjfizetési kötelezettség van – hív-
ta fel a figyelmet Perecsenyi Attila, 
a Régió Park Miskolc Kft. ügyveze-
tője. – A Tiszai pályaudvar pedig 

kiemelt közlekedési csomópont, 
ezért ott mindennap díjfizetési kö-
telezettség áll fenn, így a nyári idő-
szakban is, 8-tól 18 óráig – tette 
hozzá. 

Ugyanakkor Miskolc kiemelt 
idegenforgalmi övezetei jól megkö-

zelíthetők közösségi közlekedéssel, 
így Miskolctapolca 2-es és 20-as 
autóbusszal, Felső-Majláth végál-
lomásról pedig Miskolc-Lillafüred 

5-ös, Ómassa 15-ös autóbusszal, 
a Miskolci Állatkert a ZOO járat-
tal, sőt, időszakos jelleggel a lilla-
füredi libegőhöz is van buszjárat. 
– Felső-Majláth végállomáson díj-
mentes P+R parkoló áll rendelke-
zésre azoknak, akik úgy döntenek, 

közösségi közle-
kedéssel folytat-
ják útjukat, és a 
Majális parkban, 
valamint Mis-
kolctapolca ele-
jén és a diósgyőri 
várnál is találha-
tó díjmentes par-
koló. A legtöbb 
turisztikailag ki-
emelt helyszínen 
lehetőség van a 
díjmentes parko-
lásra, mint ahogy 
arra is, hogy eze-
ket a népszerű 

helyeket közösségi közlekedéssel 
keressék fel – mondta el Pásztor 
Imre, a Miskolc Holding Zrt. kom-
munikációs vezetője.

Látássérültek érkeztek nemrégi-
ben az MVK telephelyére, hogy 
kipróbálják milyen az utazás, 
közlekedés vakvezető kutyával 
az új CNG buszokon. 

Csontos Adrien, a Baráthegyi 
Vakvezető és Segítő Kutya Iskola 
Alapítvány kliens-koordinátora 
kiemelte, azért volt fontos számuk-
ra a látogatás, tapasztalatszerzés, 
mert a látássérültek közül is so-
kan használnak buszt, villamost 
a napi közlekedésben. Vida Zol-
tán és kutyája is kipróbálta az új 
CNG buszokat. A látássérült férfi 
elmondta, ezek a 
járatok már jóval 
kényelmesebbek 
a kutyával uta-
zók számára. Az 
alacsony padló, 
a hangos utas-
tájékoztatás, az 
elérhető magas-
ságban elhelye-
zett jelzőgombok 
mind nagy segít-
séget jelentenek. 

A látássérültek számára a kutya 
igazi, hűséges segítőtárs a közleke-
désben. Egy próba erejéig a közle-
kedési társaság dolgozói is meg-
tapasztalhatták a látássérültek 
gondjait, és azt, mit jelent a gya-
korlatban vakvezető kutyával köz-
lekedni. Csüriné Ficsura Andrea, 
az MVK Zrt. marketing munkatár-
sa elmondta, most, hogy maguk is 
átélhették ezt a helyzetet, jobban át 
tudják érezni, s jobban tudják tol-
mácsolni a környezetükben élők-
nek, mire van szüksége egy látássé-
rültnek, s miben tudnak segíteni a 
vakvezető kutyával közlekedőnek.

Látássérülteknek is  
biztonságosabbak az új buszok

Újabb ugrásszerű növekedés  
Miskolc idegenforgalmában

MájusTóL váLTozoTT  
a TuriszTikai övezeTi parkoLás

Bővíti szolgáltatásait 
a kassai repülőtér

Apróhirdetés
Jó lenne megbeszélni valakivel, hogy mit 
adjon ebédre a kicsi gyermekének? Az el-
készítésben is segíthet egy másik anyuka! 
miskolciotthonsegitunk@gmail.com

Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 63 900 
Ft-tól, továbbá nyílászárók (műanyag, fa, 
alumínium), garázskapuk cseréje óriá-
si kedvezménnyel, teljeskörű árnyékolás-
technikával. 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; Velux ablakok beépítése, cseré-
je; 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 se-
gédmunkást keresek Miskolc és környéké-
re, nem csak tetőn végzendő munkákra. 
Tel.: 06-20/460-6775.

Hirdetés
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Május 29-én a Selyemréti Strandfürdő igazi gyermekbirodalommá alakul

Igazi gyermekzsúrral vár minket a Selyemréti Strandfürdő május 29-én!

Én elviszem  
a szüleimet!  

És te?

Gyermeknapra vár minket  
a Selyemréti Strandfürdő!

• ugrálóvár • kézműves foglalkoztató
• családi vetélkedő Bobóval és Karcsi bácsival

• Pöttöm Bohóc • íjász játékok 

Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky 58.                 
06 46 411 399 
info@selyemretifurdo.hu      
www.selyemretifurdo.hu
facebook.com/selyemretistrandfurdo
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Sorszám Cím Megnevezés Hrsz. Nagysága 
(m2)

Minimálisan 
ajánlható 

bruttó ár (Ft)

Bánatpénz 
(Ft)

Kiajánlási  
dokumentáció 

ára (Ft)

Pályázatok  
benyújtási  
határideje

Ajánlatok  
bontásának  

időpontja

1 Árok u. 59. beépítetlen terület 758/37 679 6 900 000 345 000 12 700 2016. 06. 14., 10.00 2016. 06. 14., 10.15

2 Árok u. végén beépítetlen terület 12631/2 982 10 500 000 525 000 12 700 2016. 06. 14., 10.30 2016. 06. 14., 10.45

3 Napfürdő u. beépítetlen terület 1388/5 989 3 500 000 175 000 12 700 2016. 06. 14., 11.00 2016. 06. 14., 11.15

4 Estike u. beépítetlen terület 12635/7 1007 5 900 000 295 000 12 700 2016. 06. 14., 11.30 2016. 06. 14., 11.45

5 Estike u. beépítetlen terület 12635/6 1019 7 600 000 380 000 12 700 2016. 06. 14., 13.00 2016. 06. 14., 13.15

6 Estike u. beépítetlen terület 12634/7 759 4 000 000 200 000 12 700 2016. 06. 14., 13.30 2016. 06. 14.,13.45

7 Mónus I. u. 52. beépítetlen terület 33796 742 2 300 000 115 000 12 700 2016. 06. 14., 14.00 2016. 06. 14., 14.15

8 Mónus I. u. 50. beépítetlen terület 33797 520 1 800 000 90 000 12 700 2016. 06. 14., 14.30 2016. 06. 14., 14.45

9 Csendes u. beépítetlen terület 32764/175 963 10 000 000 500 000 12 700 2016. 06. 16., 10.00 2016. 06. 16., 10.15

10 Csendes u. beépítetlen terület 32764/176 968 10 000 000 500 000 12 700 2016. 06. 16., 10.30 2016. 06. 16., 10.45

11 Csendes u. beépítetlen terület 32764/177 904 9 300 000 465 000 12 700 2016. 06. 16., 11.00 2016. 06. 16., 11.15

12 Szabó E. u. beépítetlen terület 42764 1068 7 500 000 375 000 12 700 2016. 06. 16., 11.30 2016. 06. 16., 11.45

13 Szabó K. u. beépítetlen terület 42376/2 614 3 800 000 190 000 12 700 2016. 06. 16., 13.00 2016. 06. 16., 13.15

14 Szabó K. u. beépítetlen terület 42376/3 732 4 500 000 225 000 12 700 2016. 06. 16., 13.30 2016. 06. 16., 13.45

15 Görömbölyi u. beépítetlen terület 46242 1347 12 100 000 605 000 12 700 2016. 06. 16., 14.00 2016. 06. 16., 14.15

16 Éden u. beépítetlen terület 46646/11 728 11 100 000 555 000 12 700 2016. 06. 16., 14.30 2016. 06. 16., 14.45

17 Éden u. beépítetlen terület 46646/10 728 11 100 000 555 000 12 700 2016. 06. 16., 15.00 2016. 06. 16., 15.15

18 Éden u. beépítetlen terület 46646/21 1516 23 200 000 1 160 000 12 700 2016. 06. 16., 15.30 2016. 06. 16., 15.45

19 1 Tímár u. 30. beépítetlen terület 46555 2182 24 700 000 1 235 000 12 700 2016. 06. 21., 10.00 2016. 06. 21., 10.15

20 Gorkij sor 65. beépítetlen terület 23581/4 1118 4 500 000 225 000 12 700 2016. 06. 21., 10.30 2016. 06. 21., 10.45

21 Erenyő u. beépítetlen terület 34449/12 1245 4 600 000 230 000 12 700 2016. 06. 21., 11.00 2016. 06. 21., 11.15

22 Erenyő u. beépítetlen terület 34449/13 1245 4 600 000 230 000 12 700 2016. 06. 21., 11.30 2016. 06. 21., 11.45

23 Tisza u. 11. beépítetlen terület 6093/293 602 3 000 000 150 000 12 700 2016. 06. 21., 13.00 2016. 06. 21., 13.15

24 Tisza u. 13. beépítetlen terület 6093/294 602 3 000 000 150 000 12 700 2016. 06. 21., 13.30 2016. 06. 21., 13.45

25 Tisza u. 15. beépítetlen terület 6093/295 601 3 000 000 150 000 12 700 2016. 06. 21., 14.00 2016. 06. 21., 14.15

26 Kamilla u. beépítetlen terület 6093/219 722 2 300 000 115 000 12 700 2016. 06. 21., 14.30 2016. 06. 21., 14.45

27 Óvoda u. beépítetlen terület 49650 575 3 900 000 195 000 12 700 2016. 06. 21., 15.00 2016. 06. 21., 15.15

28 Toronyalja u. 65. beépítetlen terület 2379 563 5 000 000 250 000 12 700 2016. 06. 21., 15.30 2016. 06. 21., 15.45

29 2 Bodótető beépítetlen terület 29 db  
ingatlan 38 059 320 000 000 16 000 000 25 400 2016. 06. 23., 10.00 2016. 06. 23., 10.15

MISKOLCI ELADÓ INGATLANOK
A MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. kétfordulós versenyeztetési eljárás (nyílt írásos ajánlattétel + versenytárgyalás) útján  

történő értékesítésre meghirdeti az alábbi, családi ház építésére alkalmas miskolci ingatlanokat:

Az írásos ajánlatok benyújtásának és bontásának helyszíne: MIK Zrt. Helyiséghasznosítási iroda Miskolc, Széchenyi u. 60. I. emelet 17. iroda
Ajánlatot az a természetes személy vagy átlátható szervezet nyújthat be, aki az ingatlant és az ajánlattétel részleteit bemutató kiajánlási dokumentációt a MIK Zrt.-től megvásárolja, 

s az abban foglaltakat elfogadja, továbbá befizeti a bánatpénzt az írásos ajánlatok benyújtásának határidejét megelőzően. A bánatpénz a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, a 
többieknél visszafizetésre kerül. Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattételi eljárást az ajánlattevőkkel szembeni indoklási kötelezettség nélkül határozatlan időre 
elhalassza, vagy eredménytelennek nyilvánítsa! Az ingatlan igény esetén, előzetesen egyeztetett időpontban tekinthető meg.

1 A Tímár utca 30. szám alatti ingatlan bontási kötelezettséggel kerül értékesítésre.
2 A Bodótetőn elhelyezkedő ingatlancsoport közműfejlesztési kötelezettséggel kerül értékesítésre.
Az ingatlanokról és az értékesítési eljárásról bővebb tájékoztatás a MIK Zrt. honlapján www.mikrt.hu, valamint a 70/466-4399 és az 516-243 miskolci telefonszámokon kérhető. 



Fennállásának har-
mincadik évfordulóját 
ünnepelte nemrégi-
ben a Forrás Kamara-
kórus a Diósgyőri vár 
lovagtermében. 

A kórust 1986-ban 
Üszögh Lajos hívta 
életre. Kezdetben tízen 
voltak, friss diplomá-
sok, akik kedvtelésből 
álltak össze énekelni - 
később komoly eredményeket értek el. 
Jelenleg húsz fölött van a kórus létszá-
ma, de voltak már negyvenen is. 2008 
óta női karként működik az együttes. 
A tagokat nemcsak az éneklés tartja 

össze, hanem a barátság is. – Nagyon 
szeretünk együtt lenni és együtt éne-
kelni – nyilatkozta Balásné Molnár 
Ildikó kórusvezető. – Előadásaink-
ban igyekszünk nem leragadni egyet-

len kornál és stílusnál. 
Állandó feladatunk a 
Baradla Kórusfeszti-
vál megszervezése. Ezt 
a rendezvényt 1999-
ben indította el Sala-
mon Gábor, az akko-
ri Aggteleki Nemzeti 
Park igazgatója. Jövő-
re Franciaországba ké-
szülünk egy baráti kó-
rus meghívására – tette 
hozzá. Az egykori kó-

rustagok közül sokan jelen voltak a 
közönség soraiban, és az ünnepség 
végén ők is beálltak énekelni. Így újra 
vegyes kar lett egy rövid időre a For-
rás Kamarakórus.

Feledy Gyula Kossuth-díjas grafi-
kus és festő, érdemes és kiváló 
művész. Az 1950-es évek közepén 
jelentkező új grafikus nemzedék 
markáns képviselője. Kezdeménye-
zésére jött létre a Miskolci Grafi-
kai Műhely és az országos grafikai 
biennálék sorozata.

Sajószentpéteren 
született 1928. május 
13-án. A polgári is-
kolát Miskolcon vé-
gezte, majd 1946-ban 
felvették a NÉKOSZ 
és a Derkovits Gyu-
la Képzőművészeti 
Kollégiumba. Az in-
tézményt Kmetty Já-
nos és Beck András 
alapította, a tanárok 
Rabinovszky Má-
riusz, Kállai Ernő, 
Bortnyik Sándor, 
Medgyessy Ferenc 
voltak. 

Amikor megszün-
tették a kollégiu-
mot, a tanárokat és 
a hallgatókat, így őt 
is, átirányították a 
Magyar Képzőmű-
vészeti Főiskolá-
ra. 1948-ban végzett festő szakon, 
mesterei Koffán Károly, Pór Berta-
lan, Kmetty János, Szőnyi István és 

Hincz Gyula. Tanul-
mányait Párizsban 
vagy Rómában kí-
vánta folytatni, Ró-
mába fel is vették, 
de a magyarorszá-
gi politikai helyzet 
miatt egy ösztöndíj 
révén végül Krakkó-
ba sikerült kijutnia a 
Krakkói Képzőmű-
vészeti Akadémiá-
ra.  Hazatérése után 
a Képzőművésze-
ti Főiskolára hívták 
tanítani, főleg a li-
tográfia oktatásá-
ra. Nem érezte jól 
magát a főváros-
ban, ezért 1955-ben 
Miskolcra költözött, 

ahol Kondor Bélával – aki tanítvá-
nya is volt –, Csohány Kálmánnal, 
Lenkey Zoltánnal, Kass Jánossal, 

Reich Károllyal és másokkal megala-
kította a Miskolci Grafikai Műhelyt. 

Kezdeményezésére valósult meg az 
Országos Képzőművészeti Kiállítás, 
és ebből nőtt ki az országos grafikai 
biennálék sorozata. Az első bienná-
le 1961-ben volt. 2000-ben – Feledy 
Gyula, Bodonyi Csaba építész, Dob-
rik István művészettörténész, Kab-
debó Lóránt irodalomtörténész, Pet-
neki Áron művelődéstörténész és 
Selmeczi György zeneszerző – meg-
alapította a Széchenyi Irodalmi és 
Művészeti Akadémia miskolci terü-
leti csoportját, amelynek a vezetőjé-
vé is megválasztották. 

Feledy Gyula ízig-vérig miskolci 
volt, a városban élte le az életét, itt is 
hunyt el, 2010. július 3-án. Miskolc 
1989-ben a Deák téren egy műemlék 
házat bocsátott rendelkezésére (Fele-
dy-ház), ahol állandó kiállítását ren-
dezték be.

Somorjai LeheL

múlt és jelen miskolci Napló8

A Magyar Vöröskereszt B.- A.- 
Z. Megyei Szervezete nemrégi-
ben az ITC Székházban em-
lékezett meg a Vöröskereszt 
világnapjáról és a szervezet ala-
pítójáról, Henri Dunantról. 

Mint ismert, a vöröskeresztes 
mozgalom ötlete Jean Henri Du-
nant svájci üzletembertől szárma-
zik, aki 1859-ben megszervezte a 
solferinói csatatéren, a környező 
lakosság segítségével, a csatatéren 
maradt sebesültek ellátását. 1863-
ban megalakította az Ötök Bizott-
ságát, amelyből 1880-ban kifejlő-
dött a Vöröskereszt Nemzetközi 
Bizottsága. A szervezet jelképe a 
vörös kereszt lett, amely a svájci 
zászló inverze.

A Vöröskereszt magyar szer-
vezetének alakuló közgyűlését 
1881. május 16-ra hívták össze 
Esztergomban, ahol kimondták 
a Magyar Szent Korona Országai 
Vörös-Kereszt Egyletének megala-
kulását. A központi választmány 
értesítette a Vöröskereszt Nemzet-
közi Bizottságát az egylet megala-

kulásáról és kérte felvételét a nem-
zetközi kötelékbe. A Vöröskereszt 
Nemzetközi Bizottsága (ICRC) 
1882. január 20-án kelt körlevelé-
ben jelentette be a magyar egylet 
működését. A Magyar Vöröske-
reszt egyenjogú tagja lett a nem-
zetközi mozgalomnak és azóta is 
aktív tagja. 1919-től tagja a Vö-
röskereszt és Vörösfélhold Társa-
ságok Nemzetközi Szövetségének. 

A Magyar Vöröskereszt B.- A.- 
Z. Megyei Szervezete nemrégi-
ben az ITC Székházban rendezte 
meg világnapi ünnepségét. A He-
ves és Nógrád megyei szervezetek-
kel közösen ünnepelték a Magyar 
Vöröskereszt 135 éves fennállását 
is. Az ünnepségen beszédet mon-
dott Csöbör Katalin, országgyűlé-
si képviselő és Pfliegler Péter, Mis-
kolc alpolgármestere.

Jubileumi zászlót adományozott 
az István Nádor Borlovagrend az 
idén százéves Diósgyőri Kocsis 
Pál Kertbarát Körnek, amely a 
város napján az év civil szerveze-
te elismerést is átvehette. 

A Diósgyőri Kocsis Pál Kertbarát 
Kört 1916-ban Diósgyőrben, vasgyá-
ri munkások alapították meg, Vas-

gyári Közhasznú Kiskert Egyesület 
néven. Ez volt az első kertbarát kör 
hazánkban és hittek abban, hogy 
szervezetten, közösségben működ-
ve sokkal eredményesebben tudnak 
kertet művelni, egymást segíteni, 
együtt dolgozni. 

1916. április 2-a, megalakulásuk 
dátuma nemcsak a diósgyőri kertba-
rátok, kertet művelők körében fon-
tos dátum, hanem országos jelentő-
séggel is bír. A diósgyőri kertbarát 
mozgalom megalapításával ugyan-
is megteremtődtek a magyarországi 

kertbarát mozgalom alapjai. A diós-
győri kertbarát mozgalom fennállá-
sának századik évfordulóján tehát, 
a diósgyőriekkel együtt a magyar-
országi kertbarátok is ünnepelnek. 
A kiskertek eredeti funkciójának 
visszaállítása, a friss gyümölcsök és 
zöldségek fogyasztása, a helyi terme-
lőktől származó vagy saját magunk 
által megtermelt termékek előnyben 
részesítése folyamatosan felértékelő-
dik szerte a világon. A jubileum al-
kalmából nemrégiben háromnapos 
konferenciát rendeztek Miskolcon.  

miskolc értékei 18.

Feledy Gyula 
grafikus munkássága

...éS moSt

akkor...

A lillafüredi kisvasutat 1920-ban kezdték el építeni, és még abban az évben 
át is adták a fővonalat. Ekkor főleg a Bükkben kitermelt faáru szállítására 
használták. 1922-ben megépült a ládi 4 km-es, majd hamarosan a parasz-
nyai, akkor még csak Mahócáig vezető mintegy 11 kilométeres szárnyvo-
nal. A későbbikben átadták a Vásárhelyi rakodóig tartó tatárároki szárnyvo-
nalat is. 1929-ben megnyílt a Palotaszálló, Lillafüred térsége idegenforgalmi 
központtá vált, s az akkor még főleg teherszállítással foglalkozó kisvasút-
nál elkezdték a személyszállítást is fejleszteni. 1929 volt a LÁEV (Lillafüredi  
Állami Erdei Vasút) első fénykora. Az 1960-as évekig fejlődött a teherszállí-
tás is, aztán a motorizáció előretörésével fokozatosan visszaesett és 1994-ben 
meg is szűnt. A teherforgalom csökkenése miatt a főleg teherszállításra hasz-
nált vonalakat felszedték, a LÁEV innentől kezdve csak személyforgalmat 
bonyolított. A kisvasút nagyon népszerű, egyre többen veszik igénybe a ma 
már turistalátványosságnak számító hálózatot.             Fotó: mocSári LáSzLó

a Vöröskereszt ünnepségénréGi taGok iS éNekeLtek  
a kóruS SzüLetéSNapjáN

Jubileumi zászló a diósgyőri  
kertbarátoknak



A 41 éves Deák-Bárdos Mihály a kötött-
fogású 130 kilogrammosok között két 
mérkőzést is megnyert, így bejutott a súly-
csoport elődöntőjébe, ahol a riói olimpi-
ai kvótáért léphetett szőnyegre a grúzok 
junior és U23-as Európa-bajnoka ellen. A 
mindent eldöntő mérkőzés sajnos 9-0-s 
grúz győzelmet hozott, ezzel a miskolci 
sportoló lecsúszott ötödik olimpiájáról.

– Felmentem a szőnyegre, s az első mozdu-
latnál, szerintem a tizenhatodik másodperc-
ben már rám fejelt a japán. Először a szám 
repedt fel, utána pedig a meccs folyamán a 
szemöldököm feletti rész, amit az iráni orvos 
a meccs után öt kapoccsal össze is kapcsolt. 
Megkérdezte tőlem, hogy akarok-e még bir-
kózni és én mondtam, hogy persze – nyilat-
kozta már itthon Deák-Bárdos Mihály a Mis-
kolc Televíziónak. 

– Lehet, hogy megzavart a sérülés, nem 
tudom, hogy tudat alatt mennyire volt ez 
bennem, de mindenképpen szerettem volna 
megszerezni a kvótát, amiért mentem. Sajnos 
el kell ismerni, hogy ez a grúz versenyző jobb 
volt nálam. Idén U23-as Európa-bajnokságot 
nyert, ott is simán elvert mindenkit. Már ta-
valy a vb-n is jól birkózott, láttam. Szerintem 
ez így volt megírva. Mégis úgy gondolom, 
küzdeni tudásból jelesre vizsgáztam, feltet-
tem az i-re a pontot. Megmutattam a fiata-
loknak, hogyan kell küzdeni a címeres me-
zért – tette hozzá a sportoló. 

A 70 kilogrammos Gercsák Szabina hete-
dik lett múlt szombaton, a cselgáncsozók 
olimpiai kvalifikációs világkupa sorozatá-
nak almati Grand Prix versenyén.

A viadal honlapja szerint az ifjúsági olimpi-
ai bajnok miskolci versenyző egy-egy orosz és 
üzbég rivális legyőzése után jukóval kikapott 
a francia Eve Marie Gahie-tól, majd a vigasz-
ágon vazaarival alulmaradt a kubai Maria 
Perezzel szemben. Az áprilisi, kazanyi Euró-
pa-bajnokságon bronzérmes Gercsák Szabina 
a legutóbbi állás szerint kontinentális kvótát 
érő helyen állt a riói kvalifikációban.

Pár nappal korábban ugyancsak a 7. he-
lyen zárt és így 80 olimpiai kvalifikációs 
ponttal gazdagodott Szabina a Bakuban ren-
dezett Grand Slam versenyen.  A Hell Mis-
kolci Judo Club fiatal tehetsége itt orosz és 
kínai vetélytársait győzte le, majd egy vere-
ség után a vigaszágon folytatta szereplését és 
komoly esélye volt a bronzérem megszerzé-
sére is, de egy intéssel vereséget szenvedett 

venezuelai ellenfelével szemben. A kvalifiká-
ciós időszakból ezután már csak egy verseny 
van hátra: egy hét múlva a mexikói mesterek 
tornája, melyre súlycsoportonként a legjobb 
16 judós kap meghívást.

Június 11-12-én már ötödik alka-
lommal rendezik meg Miskolcon 
a maratoni hétvégét. A terepfutás 
és a hegyi-kerékpározás hazai és 
külföldi képviselői a Bükk-hegy-
ség „kapujában”, a 
Király-asztalon kije-
lölt versenyközpont-
ban találkozhatnak. 

Az első versenyna-
pon a 24. Bükki Hegyi 
Maraton – Kisgyörgy 
Ádám Emlékverseny 
nevet viselő nemzet-
közi terepfutó erőpró-
ba várja a sportbaráto-
kat. A 10,5 km-es, 360 
méter szintkülönbség-
gel nehezített körből 
egyéniben lehet egyet, 
kettőt, vagy négyet tel-
jesíteni, míg az egyesületek, baráti 
társaságok négytagú maratoni vál-
tóban is összemérhetik tudásukat. 
A kevésbé felkészülteket egy 3,5 
km-es pálya várja, melyet futva és 
túrázva is teljesíteni lehet. A má-
jus 25-ig tartó kedvezményes elő-
nevezésre, illetve a verseny egyedi 
emblémázott technikai pólójának 
megrendelésére a részleteket tar-
talmazó www.hegyimaraton.hu 
honlapon van lehetőség. Nevezni a 

helyszínen is lehet majd, ebben az 
esetben valamivel magasabb neve-
zési díj befizetésével.

Június 12-én, a második verseny-
napon, azonos helyszínen rende-
zik meg az V. Kondenzgyík Mara-
ton nemzetközi hegyikerékpáros 
versenyt. A három távon (28-56-
84 km) összesen 19 korcsoportban 
versengő bringások a Bükk északi 
részén kijelölt 28 km-es körpályán 
teljesíthetik a kiválasztott távot. 

Bővebb információ 
a www.miskolcma-
raton.hu oldalon.

A kétnapos erő-
próba alkalmat kí-
nál a legkeményebb 
versenyzők további 
értékelésére is. Eh-
hez „csupán” annyi 
kell, hogy a szom-
bati futás után va-
sárnap tekerésre is 
vállalkozzanak a 
sportemberek. A 21 
km-t futókat és a 28 

km-t kerékpározókat a „Double Fi-
nisher”, míg a 42 km futást és 56 km 
bringázást teljesítőket a „Double Fi-
nisher Extra” kategóriában külön ér-
tékelik majd. A Miskolctapolcai Bar-
langfürdőben június 11-én és június 
12-én bármelyik rajtszámot felmuta-
tó sportembernek 50 százalékos be-
lépőjegy-kedvezményt biztosítanak. 
Miskolci Állatkert és Kultúrparkot 
ugyanezeken a napokon egységesen 
450 forintos belépővel látogathatják.

Nyíregyházát fogadta múlt vasárnap a 
DVTK tartalék csapata, az NB III. keleti 
csoportjának 31. fordulójában. 

A szemerkélő eső ellenére a mérkőzés kivál-
ló hangulatban, csaknem háromezer szurko-
ló előtt vette kezdetét. A két tábor irigylésre 
méltó kedvet teremtett, hiszen a vendégeket is 
elkísérte 200 drukkerszurkoló. A DVTK tar-
talékcsapatában kizárólag saját nevelésű játé-

kosok léptek pályára. A rutint ezúttal Bacsa 
Patrik és Eperjesi Gábor képviselték.

Az első félidő kiegyenlített játékot hozott. 
A diósgyőri fiatalok cseppet sem voltak meg-
illetődve, az NB I-es kerettel felálló, bajnok-
esélyes Nyíregyházával szemben. Mind a 
két csapatnak voltak ígéretes lehetőségei, gól 
azonban egyik oldalon sem született. A má-
sodik félidőben ott folytatták a csapatok, ahol 
abbahagyták. Helyzetek itt is, ott is adód-

tak. A 76. percben Pö-
löskei Péter fejesgóljával 
megszerezte a vezetést a 
Nyíregyháza. A DVTK 
fiataljai mindent meg-
tettek az egyenlítésért, 
de sajnos nem sikerült 
a pontszerzés. (DVTK 
tartalék - Nyíregyháza 
Spartacus FC 0-1 (0-0))

Miskolc és a Miskolci Egyetem 
lesz a házigazdája július 30-tól 
augusztus 4-ig a 20. tájékozódási 
futó egyetemi világbajnokság-
nak. A rendezvény fővédnöke 
Áder János köztársasági elnök.

A világbajnokságon várhatóan 
30-35 ország 300-350 versenyzője 
indul. Egy ország hat férfit és hat 
nőt nevezhet a versenyre – hang-
zott el az esemény sajtájékoztató-
ján. 

Bugár József, a Magyar Tájé-
kozódási Futó Szövetség elnöke 
emlékeztetett, Miskolc 2009-ben 
felnőtt világbajnokságot, előt-
te 2001-ben junior világbajnok-
ságot, a Miskolci Egyetem pedig 
1986-ban egyetemi világbajnok-

ságot rendezett. Az egyetem hall-
gatói eddig nyolc tájfutó egyetemi 
világbajnokságon vettek részt, két 
ezüst- és hat bronzérmet szereztek.

Deák Csaba, az egyetem kancel-
lárja, a szervező bizottság elnöke 
elmondta, a 2016-os világbajnok-
ságot jelentős összefogás eredmé-
nyeként nyerte el az intézmény. 
Kiss Ádám, a Magyar Egyete-
mi-Főiskolai Sportszövetség elnö-
ke komoly sportdiplomáciai siker-
nek nevezte, hogy idén ismét vb-t 
jegyezhetnek. 

A világesemény kísérőversenye-
ként rendezi meg Miskolcon a Sze-
gedi Vasutas SE a legnagyobb itt-
honi nemzetközi tájfutó viadalt, 
a Hungária Kupát, amelyen akár 
másfélezren is indulhatnak majd.
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„Megmutattam,  
hogyan kell küzdeni  
a címeres mezért”

NeM Sikerült a poNtSzerzéS

Gercsák Szabina 
hetedik lett 
almatiban

JöN a MaratoNok  
hétvéGéJe!

egyetemi tájfutó vb  
Miskolcon



Miskolci NaplóHirdetés10
Bulgárföldi  
Háztartási Bolt
Borsodcolor Kft. Miskolc, Kiss tábornok u. 6/a. Tel.: 46/530-336

Tapéták  
széles  

választékban 
kaphatók!

ÚJABB AKCIÓ COOP ÜZLETEINKBEN
MÁJUS 19–24-IG!

Miskolci  
finomliszt      

1 kg

119 Ft

COOP  
vödrös tejföl                         

12%, 850 g,  
egységár: 411 Ft/kg 

349 Ft

Eh. pecsenye csirke-
comb farrésszel                           

1 kg, 
 (baromfit árusító üzletekben)

 459 Ft
COOP ABC, COOP SZUPER ÁRUHÁZAINKBAN:

Pick diákcsemege körcímkés, 1 kg 1999 Ft
Pick bécsi felvágott 1 kg 1399 Ft
Pick borjú párizsi 1 kg 1799 Ft

„KÜLDJÜNK EGY NAGY HAJRÁT RIÓBA!” 
Keresse boltjainkban a hajrászalagokat és írjon buzdító üzenetet a Magyar Csapatnak, május 6 – július 1-ig.

Új rendszerben működik a lomtalanítás 
a mireHuköz nonprofit kft.  

szolgáltatási területén
a mireHuköz nonprofit kft. 2016. évtől szol-

gáltatási területén bevezette a házhoz menő 
rendszerű lomtalanítást. a korábbi gyakorlat-
nak megfelelően a lakosoknak továbbra is éven-
te két alkalommal térítésmentesen van lehetősé-
ge a lomtalanítási szolgáltatás igénybevételére.

Változás viszont az előző évhez képest, hogy a köz-
területek rendjének és tisztaságának megőrzése ér-
dekében a lomtalanítást nem előre meghirdetett 
napokon, hanem a lakosság igénybejelentése 
alapján, előre egyeztetett napon végzik el.

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

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

• A lomhulladék típusa
• A lomhulladék várható mennyisége (m3)
• A lomok elszállításának kívánt időpontja
•  Az igénylő címe és elérhetőségei (név, cím, ügy-
félkód, telefon, e-mail)

A lomtalanítás időpontjának pontos meghatá-
rozása a fentiek és a szolgáltató belső járattervének 
figyelembevételével történik. Ezért a MiReHuKöz 
Nonprofit Kft munkatársai kérik, hogy folyamato-
san jelezzék igényeiket, mivel azokat csak ütemezve 

tudják elvégezni. A lakossági igény beérkezése után, 
kollégáik egyeztetik az igényeket és a szolgáltató cég 
lehetőségeit, majd visszajeleznek a lakosnak az általa 
megadott elérhetőségek valamelyikén.

Az általuk visszaigazolt napra kell kikészíteni a lom 
hulladékot az ingatlan elé, és munkatársaik a megje-
lölt napon 6-14 óra között végzik el a begyűjtést.

A lom továbbra sem tartalmazhat háztartási 
hulladékot, veszélyes anyagot tartalmazó fém-
hulladékokat, azbesztet tartalmazó hulladékokat, 
veszélyes anyagokat tartalmazó faforgácsot, oldó-
szereket, szerves oldószereket, savakat, lúgokat, 
nehézfém tartalmú hulladékot, olajos rongyokat, 
fáradt olajat, olajszűrőket, fertőző hulladékokat (ál-
lati tetem, trágya), gyógyszereket, éles-hegyes esz-
közöket (injekciós tűk, fecskendők, vágó-szúróesz-
közök), permetszereket és azok dobozait, építési 
törmeléket, épület bontásból származó hulladé-
kot, gumiköpenyt, autóbontásból származó hul-
ladékot, autóroncsokat, elektronikai hulladékot és 
zöldhulladékot sem, mert azokat a szolgáltató 
nem szállítja el.

Zöldhulladék szállítására kérik, hogy vegyék igény-
be a zöldhulladék gyűjtő járataikat.

A lakosság részére továbbra is lehetőség van elekt-
ronikai hulladék, építési törmelék, zöldhulladék, ve-
szélyes hulladék, gumiabroncs leadására a miskolci 
hulladékudvarok egyikében.

ezÚton tájékoztatják a lakosságot, 
HogY a bejelentés nélkül történŐ Hulla-
dék kiHelYezése illegális Hulladéklera-
kásnak minŐsül!

elérHetŐségeink:
Ügyfélszolgálati iroda: 3527 Miskolc, József Attila u. 53.
Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf.: 509.
Telefon:  +36 46/200-178, +36 46/200-179  

+36 70/ 463 7714. Telefax: +36 46/200-177
E-mail: info@mirehukoz.hu. Web: www.mirehukoz.hu 



Május 22. vasárnap KA-
KAÓKONCERT Beavató 
kamarakoncert 11:00 | NÉ-
ZŐTÉRI TÁRSALGÓ A Mis-
kolci Nemzeti Színház zeneka-
rának műsora Jegyvásárlás

ÉdEsKETTEs háR-
mAsbAN musical 15:00 | 
JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás

ÉdEsKETTEs háR-
mAsbAN musical 19:00 | 
JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás

Május 23. hétfő FigARO 
2.0 VígOpERA 18:00 | 
NAGYSZÍNHÁZ A Ma-
gyar Állami Operaház ven-
dégjátéka Jegyvásárlás

pROmENád koncert 18:00 
| NYÁRI SZÍNHÁZ Miskolci 
Szimfonikus Zenekar

Május 24. kedd bOLdOg-
TALANOK színmű 19:00 | 
JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás

Május 25. szerda my 
FAiR LAdy musi-
cal két részben 19:00 | 
NAGYSZÍNHÁZ Bér-
letszünet Jegyvásárlás

ZűRZAVAROs Éj-
sZAKA vígjáték 19:00 | 
KAMARA Bérletszünet 
Jegyvásárlás

Május 26. csütörtök ZOR-
bA, A gÖRÖg Musical 
19:00 | NAGYSZÍNHÁZ 
Bérletszünet Jegyvásárlás

VáNyA báCsi szín-
mű két részben - fordította 
Makai Imre 19:00 | JÁTÉK-
SZÍN Jegyvásárlás

Május 27. péntek ZOR-
bA, A gÖRÖg Musical 
19:00 | NAGYSZÍNHÁZ 
Vörösmarty (alap, arany, 
ezüst) bérlet Jegyvásárlás

Mindent a kertbe! színmű 
19:00 | KAMARA Bérlet-
szünet Jegyvásárlás

Május 28. szombat Ki-
LÉpŐ 17:00 | JÁTÉKSZÍN 
Jegyvásárlás

ZűRZAVAROs ÉjsZA-
KA vígjáték 19:00 | KA-
MARA Katona (arany, 
ezüst) bérlet Jegyvásárlás

milyennek látja egy óvo-
dás vagy általános iskolás 
a látássérültek életét? Erre 
a kérdésre keresték a vá-
laszt a 25 éves i. miskolci 
Lions Club rajzpályáza-
tán. 

A pályázat eredmény-
hirdetését csütörtökön dél-
után tartották, a City Ho-
telben. Mint kiderült, az I. 
Miskolci Lions Club és az 
Észak-Magyarország me-
gyei napilap felhívására na-
gyon sok kisgyerek raga-
dott papírt, színes ceruzát, 
festéket az egész országban, 
hogy megformálja vélemé-
nyét a témáról. A rajzokat 

szakmai zsűri értékelte, a 
legjobbnak ítélt pályázatok 
óvodás, valamint alsó és 
felső tagozatos iskolás alko-
tóit pedig díjazták is.

Az I. Miskolci Lions Club 
azért jött létre, hogy segít-
sen a rászorulókon – pél-
dául a látássérülteken – és 
erre tanítják a gyerekeket 
is – emelte ki köszöntőjé-
ben Bihall Tamás, a klub 
soros elnöke. Mint mond-
ta, a rajzpályázat célja az 
volt, hogy a gyerekek, kivá-
ló rajztudásukon keresztül 
elmeséljék kapcsolatukat 
ezekkel az embertársaikkal, 
s megformálják azt, hogyan 
látják az ő életüket.

Miskolc Megyei jogú Város Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom Önt 

2016. május 29-én, vasárnap  
A hŐsÖK NApjA ALKALmábÓL TARTANdÓ

KOsZORÚZási ÜNNEpsÉgRE
dr. Kriza ákos

polgármester

10.00 óra A misKOLCi hŐsÖK TEmETŐjE Emlékhelyek:  
a II. világháborús hősök emlékműve, az I. világháborús hősök emlékműve,  a 65-ös emlékmű, a Hadifoglyok 
kopjafája, az 56-os emlékmű, a Hősök temetője mellett lévő volt köztemetőben az I. világháború áldozatainak 

emléktáblája és a cserkészek által a hősök tiszteletére állított kopjafa.

Koszorúzási szándékát kérjük a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. Ifjúsági Házában,   
(Miskolc, Győri kapu 27/A, Telefon:46/411-747, e-mail: madacsi.agnes@ifihazmiskolc.hu) 

2016. május 26-ig jelezni szíveskedjék.

Egész napos szóra-
koztató rendezvényso-
rozattal várja az érdek-
lődőket május 29-én 
a Miskolci Kulturális 
Központ a városi gyer-
meknapon és az ezer 
lámpás éjszakáján a 
Népkertben. 

Ezen a napon minden a 
gyermekekről és a csalá-
dokról szól: lesz légvár, arc-
festés, rajzfoglalkozás, lufi-
hajtogatás, koncertek, stb. 
Magyarországon az Ezer 
Lámpás Éjszakája 2011. má-
jus 25-én Budapesten debü-
tált, idén már hatodik al-
kalommal rendezik meg. A 
civil kezdeményezés célja, 
hogy felhívja a társadalom 
figyelmét a gyermekeltű-
nések aggasztó jelenségére.  

A hazai könnyűzenei élet 
meghatározó szereplői az 
elmúlt öt évben több mint 
száz koncertet adtak ország-
szerte, a figyelemfelkeltés 
szándékával. Idén 12 város-
ban több mint 50 előadó lép 
színpadra és zenél az eltűnt 
gyermekekért. 

Ezúttal is több ezer led 
fénnyel világító léggömböt 
engednek a magasba, hogy 
utat mutassanak az eltűnt 
gyermekeknek.
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prograMajánló
program/közélet

Diósgyőri vár
Május 21. Reneszánsz kavalkád. Vidám-

ságra termett királyné, itáliai-ma-
gyar szerelmi történet és egy mutat-
ványosoktól hangos királyi lakoma 
várja a látogatókat Diósgyőr várában. 
Az udvar Beatrix királyné tiszteletére 
vigad az idei Reneszánsz kavalkádon, 
amelyen a Fekete Sereg is kiérdemli 
hírnevét, de élő sakkbábúkat, udvari 
szerencsejátékot és jó muzsikusokat 
is rendeltek a nagybecsű vendégek 
szórakoztatására!

Feledy-ház
Május 21. 14-19 óra között. SZÜRREÁ-

LOM – KÉPZELT VILÁGJÁRÁS ODA ÉS 
VISSZA. Tárlatjáték O. Papp Gábor fes-
tőművész időszaki kiállításában. 

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár
Május 23. 14 óra. A Fazekas Utcai Álta-

lános Iskola és Alapfokú Művészeti Is-
kola rajz tagozatos diákjainak alkotá-
saiból rendezett kiállítás megnyitója.

Május 26. 18 óra. Reisinger János iro-
dalomtörténész következő előadá-
sában, a magyar költők - sorozat 
keretében ezúttal a hitről írott gon-
dolatok szólalnak meg.

Soltész-Nagy Kálmán utcai Gö-
rög-Katolikus Általános Iskola 

Május 24. 16 óra. A Bolgár Nemzetiségi 
Önkormányzat a szláv kultúra és írás-
beliség napja alkalmából koszorúzást 
tart a Soltész-Nagy Kálmán utcai Gö-
rög-Katolius Általános Iskola falán lévő 
emléktáblánál, majd Mazsaroff Miklós 

Munkácsy-díjas bolgár származású 
festőművész emléktáblájánál. 

Egyetemi Könyvtár, Disputa sarok
Május 24. 16.30 óra. Cseh Tamás Klub. „Hall-

gassunk együtt Cseh Tamást! Beszéljünk 
róla! Vagy dalai kapcsán egyszerűen csak 
magunkról. Most. „Mert az évek és napok, 
Hidd el, nem lesznek sohse szebbek”.

Móra Ferenc (Avasi) Könyvtár
Május 26. 13.30 óra. A vakáció alatt is 

biztonságban. Baleset-megelőzés, 
internetbiztonság. Előadó: Kovácsné 
Leskó Anna c. r. őrnagy, Miskolci Ren-
dőrkapitányság Bűnügyi Osztály. 

Szabó Lőrinc Idegennyelvi Könyvtár 
Május 25. 14 óra. A Doleschall-emlék-

herbárium felavatása
Május 27. 16 óra. A Csomasz Tóth Kálmán Re-

formátus Alapfokú Művészeti Iskola kép-
zőművészeti szakos növendékeinek alko-
tásaiból rendezett kiállítás megnyitója. 

Művészetek Háza
Május 30. 18 óra. MŰHA AKADÉMIA - VE-

KERDY TAMÁS ELŐADÁSA. Mi az, hogy 
elég jó szülő? És ehhez képest ki az elég 
jó gyerek? Hol kezdődik a belső sza-
badság kialakítása? Mikortól kell meg-
adnunk ehhez a külső szabadságot is? 
Mikorra fejeződik be az önállósodás fo-
lyamata? Mit tehet ebben a szülő?

Belvárosi Liget
Minden pénteken 7-13 óráig: Belvárosi 

biovásár a Belvárosi Ligetben! Bioé-
lelmiszerek közvetlenül a termelőktől.  
A biopiac szervezője az Észak-Magyar-
ország Flórája Faunája Alapítvány.

Népkert, május 29. vasárnap 
10.00 Aszfaltrajzverseny regisztráció 
11.00–11.45 Rajzolás
10.30 Kreatív Táncstúdió 
11.00 NEMADOMFEL- Mesezenekar 
11.45 A Nagy Buborékfújás   
12.20 Aszfaltrajzverseny eredményhirdetése
12.40 A Békakirály – mesejáték 
13.00  óráig Népkert tündére és hercege jelmezverseny re-

gisztráció
13.25  Népkert tündére és hercege jelmezverseny felvonulása
13.40 A Nagy Buborékfújás      
14.10 Számadó zenekar előadása és táncháza
14.30 Lufi hajtogatás - Manó- Manufaktúra 
15.10 Miskolci Mazsorett Együttes
15.30  Népkert tündére és hercege jelmezverseny- ered-

ményhirdetés
15.45 Az állatok nyelvén tudó juhász - Sebaj bábszínház
16.15 A KÖDMÖN Formációs Táncegyüttes          
16.40 Zumba Ágival
16.50  Zenebona Társulat - Menőke- megzenésített mesés versek
17.30 Lufi hajtogatás a Manó- Manufaktúra bohócaival
18.00  Bagossy Brothers Company, Karmapolis, Horányi 

Juli, Belmondo

EZER Lámpás játék
21:30 Lufik felengedése egy időpontban az egész országban
Minden órában planetáriumi előadások, kismesterség-be-
mutatók, táncház, arcfestés, póni lovaglás, lufi hajtogatás, 
játszótér, stb.

gYErMEKnapI prograMoK 
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S z í n h á z i  M ű S o r
Május 22. – május 28.

A Páli Szent Vince Sze-
retetszolgálat hangversenyt 
szervez a mozgássérült 
gyermekek javára „Gyer-
mekek a gyermekekért” 
címmel vasárnap, 16 órától 
a Szent Anna templomban. 

Holnap, Szentháromság 
vasárnapján lesz a görömbö-
lyi plébániatemplom búcsúja. 
Az ünnepi szentmise 11 óra-
kor kezdődik, melyet Lóczi 
Tamás, a Fráter György Ka-
tolikus Gimnázium igazga-
tója mutat be. Ugyancsak va-
sárnap, 16 órakor kezdődik 
az a hangverseny a Minorita 

templomban, melyet Varga 
László orgonaművész és ta-
nítványai tartanak. Szintén  a 
minorita plébánia híre, hogy 
jövő szombaton, 28-án a 18 
órai szentmisét Kelemen Di-
dák boldoggáavatásárt mu-
tatják be. 

Jövő vasárnap, 29-én Úr-
napja. Ebben az évben nem 
lesz közös városi ünnep és 
körmenet, minden temp-
lomban a vasárnapi mise-
rend érvényes, de a körme-
net miatt a délelőtti utolsó 
(általában fél 12-es) szent-
misék elmaradnak.A Miskolci Kulturális 

Központ Családi Aszfalt-
rajz versenyt, valamint a 
Népkert Tündére és Herce-
ge jelmezversenyt hirdet a 
Miskolc Városi Gyermek-
nap és Ezer Lámpás Éjsza-
kája alkalmából. 

Az első öt helyezett érté-
kes nyereményben része-
sül, többek között egy csa-
ládi, négy fő részére szóló 
ebéd, június 5-re a Viga-
dó étteremben, családi be-

lépők tárlatlátogatással a 
Diósgyőri várba. A kicsik 
játékokat, plüss állatokat 
nyerhetnek. Jelentkezés az 
Ifjúsági Házban (telefon: 
46/412-508, email: madacsi.
agnes@ifihazmiskolc.hu), 
és a Népkertben, május 29-
én 11 óráig lehetséges. 

Az előzetes bejelentkezés-
nél várják a megjelölt ver-
senykategóriát, nevet, élet-
kort, címet és elérhetőséget 
(telefonszám, e-mail cím)

Kovácsné Budai Mária önkormányzati képviselő 
lakossági fogadóórát tart 2016. május 24-én (ked-
den), 16.30 órától a Gyarmati Dezső Általános Is-
kolában (volt Hunyadi Mátyás Általános Iskola).

Varga lászló országgyűlési képviselő utcai 
fogadóórát tart Miskolcon, a Tokaj Szolgáltató 
ház előtti téren 2016. május 26-án (csütörtökön) 
15.30–16.30 óra között.

KÉPViSELŐi FoGADÓÓráK
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EgYHázI HÍrEK, EsEMénYEK

Győzteseket hirdettek 
Érzékenyítő rajzverseny 

ASzFALtrAjz- 
és jElMEzVErsEnY

Megelevenedik 
a népkert!



Faág zuhant a mentőautóra 

Közlekedő mentőautóra esett kedden egy nagyméretű faág Mis-
kolcon, a Palóczy utcában, az egykori leánykollégium előtt. Úgy tud-
juk, az elkorhadt faág gyakorlatilag magától tört le, nem érte időjá-
rási behatás. Személyi sérülés nem történt az eset során, anyagi kár 
keletkezett, az autó eleje rongálódott meg. A helyszínre riasztott mis-
kolci hivatásos tűzoltók eltávolították, majd feldarabolták az elkor-
hadt farészeket. A munkálatok idejére elterelték a forgalmat az érin-
tett útszakaszról. 

Megverték az agresszív beteget 
2015. áprilisában egy agresszív, ittas nőbeteget szállítottak B.-

A.-Z. megye egyik kórházába ellátásra. A nő folyamatosan csapko-
dott, ellenkezett, trágár módon szidalmazta a kórházi személyzetet. 
Az egyik nővért úgy megrúgta, hogy annak vérezni kezdett az orra. 
Az orvos utasítására, az egészségügyről szóló törvény alapján, ön- és 
közveszélyes állapota miatt kerekesszékhez kötözték a kezeit. Később 
szállítás közben ismét agresszíven kezdett viselkedni és megpróbált a 
kötözésből kiszabadulni. Ekkor az őt kísérő ápoló háromszor arcon 
és fejen ütötte, később a röntgen kimutatta, hogy a beteg orra és arcs-
csontja eltört és a sérüléseket egyértelműen az ápoló általi bántalma-
zás során szenvedte el. Az ügyészség védekezésre képtelen személy 
sérelmére elkövetett súlyos testi sértés bűntette miatt emelt vádat az 
ápolóval szemben és felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett 
indítványt – olvasható Miskolci László, a B.-A.-Z. Megyei Főügyész-
ség főügyészének közleményében.

Három év után került 
horogra

Majd három év után fog-
ták el a rendőrök azt a férfit, 
aki társaival Miskolcon 

2013. novemberében kirabolt egy idős nőt. A 22 éves lábatlani H. 
Krisztián és két eddig még ismeretlen társa 2013. november 26-án 
behatolt Miskolcon egy Szent István utcai lakásba. Megtévesztették 
az ott tartózkodó, 89 éves nénit, akitől több százezer forintot vittek 
el. A sértett időközben észrevette a trükköt és megpróbált ellenállni, 
de támadói erőszakkal lefogták, hogy el tudjanak menekülni a hely-
színről. A nyomozás eredményeként május 11-én bűnügyi őrizetbe 
vették a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható 
lábatlani férfit. 

Fegyverraktár a miskolci garázsban
Beigazolódott a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapi-

tányság felderítő osztály munkatársainak gyanúja, hogy egy mis-
kolci garázsban – engedély nélkül – százszámra tartanak különféle 
lőszereket és fegyvereket. A Leszih Andor utcában tartott házkuta-
táson a rendőrök legalább 500 petárdát, 800 kispuska lőszert, illet-
ve sok más töltényt és lőszert, maroklőfegyvert, kisgolyós lőfegyvert, 
gáz-riasztó fegyvert találtak és foglaltak le. A Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Rendőr-főkapitányság lőfegyverrel vagy lőszerrel vissza-
élés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat eljá-
rást Sz. Zoltán 39 éves miskolci lakossal szemben

Mozaik Miskolci Napló

Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesz-
tőségünk címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A borí-
tékra írják rá: „Mindenkit érhet jogeset”. E-mail címünk, 
amelyre üzeneteiket, problémáikat elküldhetik: info@mi-
kom.hu. Dr. Strassburger Gyula és dr. Tulipán Péter ügy-
véd írásban válaszol!

MiNdeNkit érHet jogeset

Heti Horoszkóp
Kos (március 21 – április 20) Ne várja a lehetőséget, mert az 
most nem fog magától kopogtatni, Önnek kell elébe mennie. 
Merjen kihívásokat keresni, mert azok rejthetik majd a sikert is. 

Nem kell minden lehetőséggel élnie, válassza ki a legfontosabbat. 

Bika (április 21 – május 20) Nagy tervei vannak, de valaki még 
keresztül húzhatja ezeket. Próbálja megértetni a fontosságukat, 
akkor nem az árral szemben kell majd úsznia, lesz, aki támogatja. 

Válaszút elé érkezhet, fontolja meg a döntést. 

Ikrek (május 21 – június 21) Amikor már azt hitte, elhárult egy 
akadály, kiderül, hogy még mindig sok a kihívás. Ne feledje, harc 
közben örülni kell az aprócska sikereknek is. Sokfelé járnak most a 

gondolatai, próbáljon meg nem szétesni. 

Rák (június 22 – július 22) Szeretné, ha őszintén beszélhet-
ne valakivel, de úgy tűnik, mintha ő nem akarná meghallgatni. 
Ki kell várnia az időt, amikor nyugodtan beszélhet. Másoknak is 

meg kell értenie, Ön magától is tudja, mi teszi boldoggá. 

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Szeretne hinni abban, 
hogy minden úgy alakul, ahogyan azt elképzelte, de egyre erő-
sebbek a kételyei. Ha az segít, merjen kérdezni és többet meg-

tudni a tervekről. Ne várja, hogy mások tegyék boldoggá. 

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Valaki túl messzire me-
részkedik, és nem tudja, hogyan jelezhetné ezt neki. Az a legjobb, 
ha őszinte lesz, és megmondja neki, hogy túlment egy bizonyos 

határon. Ha baj lesz, Ön elég erős ahhoz, hogy továbblépjen.

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Mindent megtesz, de 
nem biztos benne, hogy ez elég is lesz. Tudja, hogy közben pihe-
nésre is szüksége van, de azt is érzi, hogy nehéz lesz elengedni né-

hány dolgot. Próbálja megszokni az új körülményeket. 

Skorpió (október 24 – november 22) Ha valami igazán érdek-
li, akkor senki sem fogja tudni lebeszélni róla. Kövesse az álmait 
és kezdjen el bízni magában, ez lesz a megoldás kulcsa. Tanuljon 

meg egyedül is tenni a boldogságáért, ne várja mindig a sült galambot.

Nyilas (november 23 – december 21) Nem szereti, ha valaki 
számon kér Önön valamit, jobban szeret a saját ritmusában ha-
ladni. Ha mégis rákényszerül, hogy magyarázatot adjon, legyen 

egyenes és világos a céljait illetően. Nem fog elmaradni a siker. 

Bak (december 22 – január 20) Sokan bíznak a sikereiben és 
a képességeiben, de Ön fél, hogy nem tudja majd tartani a tem-
pót. Aggodalomra azonban nincs oka, higgye el, végül minden 

nagyon kedvezően alakul majd, csak higgyen magában.

Vízöntő (január 21 – február 19) Nem tudja, hogyan érezzen egy 
hírrel kapcsolatban, de szerencsére még nem is kell eldöntenie. Van 
ideje arra, hogy megrágja a dolgokat, és utána határozzon. Legyen 

gyanakvó, ahogy szokott, de ne legyen paranoiás.

Halak (február 20 – március 20) Érzi, hogy valakinek nem si-
kerül majd betartani egy feltételt, ezért kicsit szorosabbra szabja 
azt, hogy még így is beleférjenek a keretbe. Mindent pontosan 

eltervezett, a héten nem érhetik kellemetlen meglepetések. 
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Akikről díjat neveztek el
4

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünk olyan jeles 
személyiségek neveit rejti, akikről Miskolcon díjakat ne-
veztek el. Kérjük, a megfejtéseket együtt, egy levélben 
vagy e-mailben, legkésőbb 2016. május 25-én éjfélig 
juttassák el szerkesztőségünkbe (3525 Miskolc, Kis-Hu-
nyad u. 9.) vagy az info@mikom.hu e-mail címre. A helyes 
megfejtéseket beküldők között egy-egy 2016-os Mis-

kolci Kalendáriumot sorsolunk ki.

Egy évvel ezelőtt szentelték fel a megújult Búza téri görög kato-
likus székesegyház kertjét, idén pünkösdvasárnap pedig a kerítés 
fülkéiben elhelyezett ikonokat áldotta meg Orosz Atanáz megyés-
püspök. A fal belső oldalán kialakított fülkékbe a Makláry Zsolt 
festőművész által készített ikonok kerültek, amelyek az egyházi év 
nagyobb ünnepeit ábrázolják, 14 képben.

ikonszentelésA hét fotója
F. kAderják CsillA  
Felvétele
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„Nézz rám és lásd, csillagokra lépsz, /Nézz rám, tovatűnt a régi szenvedés. /Hol a fák az égig érnek, ott megérint a fény, /Tudod 
jól, hova mész, de végül hazatérsz.” A legendás betétdal, a „Kell még egy szó” című alkotás is felcsendült az elmúlt hétvégén 
Diósgyőrben, a Lovagi Tornák Terén, ahol a Nemzeti Lovas Színház „Honfoglalás” című előadását mutatták be. A rockopera 
a legújabb történeti információk fényében, lélegzetelállító harci jelenetekkel, látványos díszletekkel, egy valóban feledhetetlen 
produkción keresztül idézte meg népünk egyik legfontosabb történelmi eseményét, üzenve a mai fiataloknak és a Kárpát-me-
dencében élő összes magyarnak.                                                                                                                             Fotó: F. kAderják CsillA

HoNFoglAlás 


