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SOÓS: „JAKAB PÉTER MEGINT KIHÚZTA A GYUFÁT”

– Jakab Péter valótlan, sértő állításokat tartalmazó nyilatkozatával súlyosan megsértette  
az Őszi Napsugár Otthon és a fenntartó miskolci önkormányzat becsülethez és jó hírnévhez való jogát,  

ezért az érintettek úgy döntöttek, hogy jogi úton kívánnak elégtételt szerezni  
– közölte pénteki sajtótájékoztatóján Soós Attila, a Fidesz miskolci frakciójának vezetője. 

Miskolcon nem lesz rabkórház - jelentette be Lázár János kancelláriaminiszter a január 12-i kormányinfón, újságírói 
kérdésre válaszolva. Mint mondta, Kriza Ákos, Miskolc polgármestere levélben fordult Orbán Viktor miniszterelnök-

höz, kérve, hogy Miskolcon ne alakítsanak ki rabkórházat. A január 11-ei kormányülésen a miniszterelnök és a kor-
mány tudomásul vette a kérést, Miskolcon nem fog ilyen létesítmény működni – tájékoztatott Lázár János. 

Kriza levél Orbánnak

4.
oldal

Folytatódik Miskolcon a nyomortelepek felszámolása

Folytatódik Miskolcon a nyomortelepek felszámolása, az ingatlanok kiürítése minden esetben bírósági határozat alap-
ján történik. Az intézkedéseket több jogvédő szervezet is támadja, Kriza Ákos múlt év őszén az EBESZ jelentésére reagálva 

elmondta: a nyomortelep felszámolás nem nemzetiségi vagy etnikai kérdés, hanem közegészségügyi, gyermekvédelmi és 
közbiztonsági ügy. Továbbra sem adnak lakást a notórius nemfizetőknek, priuszos bűnözőknek és azoknak, akik nem képe-

sek betartani a közösségi együttélés normáit. A telepfelszámolást 35 ezer miskolci támogatta aláírásával. 
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2016. december 29. A megyek kórház bejárata előtt tartott sajtótájékoztatóján Ja-
kab Péter jobbikos szóvivő, frakcióvezető elmondta, információik szerint Miskolcra 
akarják költöztetni a tököli rabkórházat, s pártja nevében tiltakozását fejezte ki. 

2016. december 30. Az MSZP miskolci szervezete kezdeményezte, népszavazás 
döntsön a rabkórház Miskolcra költöztetéséről. 

2016. december 31. Nem költözik Miskolcra a tököli rabkórház – írta a Bünte-
tés-végrehajtás Országos Parancsnokságának (BVOP) tájékoztatására hivatkozva 
a Magyar Idők. A cikk szerint az Európai Emberi Jogi Bíróság ítéletei és a kor-
mány döntése nyomán a következő években megvalósuló férőhelybővítési prog-
ramnak ugyanakkor az új fegyintézetek felépítése mellett része lesz egy újabb 
egészségügyi központ kialakítása is.

2016. december 31. Jakab Péter közleményt adott ki, mely szerint a Jobbik mind a 
tököli rabkórház átköltöztetését, mind új börtönkórház létestését elutasítja Mis-
kolcon. 

2016. január 2. Rabkórház ügy: a Fideszt meg lehet állítani – címmel tartottak saj-
tótájékoztatót Simon Gábor és Varga László MSZP-s képviselők. 

2017. január 4. Jakab Péter sajtótájékoztatón közölte: a Jobbik határozati javaslatot 
nyújtott be Miskolc közgyűlése elé, melyben kezdeményezik: az önkormányzat vo-
nassa vissza a rabkórházról szóló kormánydöntést.

2017. január 4. Varga László és Simon Gábor MSZP-s képviselők rendkívüli közgyű-
lés összehívását kezdeményezték a rabkórház ügyében.

2017. január 4. A Fidesz-KDNP miskolci képviselőcsoportja közleményt adott ki, 
melyben úgy fogalmaznak: nincs miért közgyűlést összehívni. „Az MSZP és a Job-
bik állításával ellentétben a 2016. március 10-i kormányhatározat sem rabkór-
házról, sem Miskolcról egyetlen szóban sem tesz említést. A Jobbik és az MSZP ösz-
sze-vissza beszél arról a határozatról, amelyet ezek szerint nem is olvastak. Vagyis 
minden híreszteléssel szemben az ügyben nem született kormányzati döntés” – 
hangsúlyozza a közlemény. 

2017. január 5. A miskolci MSZP közleményben szólította fel Kriza Ákost, nyilat-
kozzon, támogatja-e egy miskolci rabkórház létrehozását?

2017. január 6. Jakab Péter sajtótájékoztatóján úgy nyilatkozott, Pintér Sándor bel-
ügyminiszter írásban közölte, a kormány a jelenlegi rabkórház kiváltására való-
ban új börtönkórházat létesít a B.-A.-Z. Megyei Kórház szülészet-nőgyógyászati 
épületében.

2017. január 6. Az MSZP közleményében továbbra is rendkívüli közgyűlést követelt 
a rabkórház ügyében.

2017. január 10. Jakab Péter bejelentette, a Jobbik aláírásgyűjtést indít a miskolci 
rabkórház ellen.

„BÖRTÖNROCK”
Máris együtt ropja az MSZP és a Jobbik?

– Jakab Péter valótlan, sértő állí-
tásokat tartalmazó nyilatkozatával 
súlyosan megsértette az Őszi Nap-
sugár Otthon és a fenntartó mis-
kolci önkormányzat becsülethez 
és jó hírnévhez való jogát, ezért az 
érintettek úgy döntöttek, hogy jogi 
úton kívánnak elégtételt szerezni 
– mondta el pénteki sajtótájékozta-
tóján Soós Attila, a Fidesz miskolci 
frakciójának vezetője.

– Azt gondoljuk, akár már hiva-
tásos bajkeverőnek is tűnhet Jakab 
Péter jobbikos önkormányzati kép-
viselő. Lassan, de biztosan nő azok-
nak a száma, akik perben és ha-
ragban állnak vele – fogalmazott a 
frakcióvezető. 

Soós Attila emlékeztetett: köztu-
dott, hogy Jakabnak egy 2015-ös, 
a miskolci nyugdíjasokat – a Fi-

desz-KDNP álláspontja szerint – 
megalázó és sértő nyilatkozata után 
mekkora volt az érintett idős embe-
rek felháborodása.

Néhány héttel ezelőtt a miskol-
ci idősápolók – végső felháboro-
dásukban – nyílt levélben fordul-
tak Jakab Péterhez, mert a jobbikos 
képviselő szerintük méltatlan és 
igaztalan vádaskodásba kezdett az 
Őszi Napsugár Otthonban végzett 
ápolói, gondozói munkájuk kap-
csán – folytatta a fideszes politi-
kus, aki az említett nyílt levélből is 
idézett a sajtótájékoztatón: „Nyi-
latkozataiban Jakab úr azt a lát-
szatot kelti, mintha lelkiismeretle-
nül és szakszerűtlenül bánnánk az 
idős gondozottjainkkal. Teljes ha-
tározottsággal visszautasítjuk ezt a 
nemtelen és modortalan támadást 

az idősápolók ellen!” – írták a le-
vélben az idősápolók. 

– A legújabb hír pedig az, hogy 
mivel Jakab Péter valótlan, sértő ál-
lításokat tartalmazó nyilatkozatával 
súlyosan megsértette az Őszi Nap-
sugár Otthon és a fenntartó, vagyis 
a miskolci önkormányzat becsület-
hez és jó hírnévhez való jogát, ezért 
az érintettek úgy döntöttek, hogy 
jogi úton kívánnak elégtételt szerez-
ni becsülethez és jó hírnévhez való 
joguknak – ismertette Soós Attila.

A Fidesz miskolci frakciójának 
vezetője a tájékoztató végén úgy 
fogalmazott: „Jakab Péter mára a 
miskolci közélet egyik, ha nem a 
legkártékonyabb figurájává vált: 
szerintünk immáron nem politikus 
ő, hanem hivatásos sértegető és baj-
keverő” – hangoztatta Soós Attila.

Soós: „Jakab Péter megint kihúzta a gyufát”

Kriza levél Orbánnak

Miskolcon nem lesz rabkórház – jelentette be Lázár 
János kancelláriaminiszter a január 12-i kormány-
infón, újságírói kérdésre válaszolva.

Mint ismeretes, nemrégiben felröppent a hír, hogy Mis-
kolcon, a megyei kórházban büntetés-végrehajtási egész-
ségügyi központ kialakítását tervezik. Lázár János kan-
celláriaminiszter január 12-i sajtótájékoztatóján újságírói 
kérdésre válaszolva elmondta: Kriza Ákos, Miskolc pol-
gármestere levélben fordult Orbán Viktor miniszterel-
nökhöz, kérve, hogy Miskolcon ne alakítsanak ki rabkór-

házat. A január 11-ei kormányülésen a miniszterelnök és 
a kormány tudomásul vette a kérést, Miskolcon nem fog 
ilyen létesítmény működni – mondta el Lázár János.

MISKOLCON NEM FOG BÖRTÖN- 
KÓRHÁZ MŰKÖDNI

– Napok óta folyik az emberek herge-
lése, heccelése Miskolcon. Az átlag mis-
kolci újságolvasó polgár azt gondolhatta 
2017 első napjaiban városunkban, hogy 
hamarosan „elesik” a megyei kórház: rö-
vid időn belül, börtöntöltelékek tömegei, 
családostul fognak özönleni a Szentpé-
teri kapuba, az ország új rabkórházába 
– reagált Lázár János bejelentésére csü-
törtök délután a Fidesz-KDNP miskolci 
frakciója. – A hergelők, heccelők szerint, 
mindez Kriza Ákos polgármester és a 
Fidesz-KDNP képviselőcsoport bűnös 
tehetetlensége miatt következett volna 
be. A rémhírek terjesztői ráadásul azt is 
mondták, hogy a miskolciak megkérde-
zése nélkül fogja hamarosan felépíttetni 

Magyarország kormánya nálunk, a mi 
városunkban, a rabkórházat.

A hivatásos helyi bajkeverők, jobbiko-
sok és MSZP-sek együtt, vállvetve, még 
azzal is naponta riogatták a közvéle-
ményt, hogy a megyei kórházban az ellá-
tás tekintetében majd a beszállított rabok 
élvezik az elsőbbséget, ők kapják majd a 
gyorsabb és jobb egészségügyi szolgálta-
tást, nem a helyi emberek,... Jakab Péter, 
Simon Gábor önkormányzati képviselő-
társaink: szégyelljék magukat! Ezt a mis-
kolciak nem fogják Önöknek elfelejteni! 
Miskolci várospolitikusokként igenis te-
szünk róla, hogy a 2018-as országgyűlési 
és a 2019-es önkormányzati választások 
alkalmával emlékezzenek majd a mis-

kolciak az Önök gyalázatos viselkedésé-
re, a primitív rémhírterjesztéseikre!

Mindezek után, emlékeztetjük a Tisz-
telt miskolci közvéleményt, hogy a Fi-
desz-KDNP képviselőcsoportja már 
január 4-én, a rémhírterjesztések kez-
deti időszakában elmondta: nincs kor-
mánydöntés a miskolci rabkórházról, 
aki ezt állítja, mint a Jobbik és az MSZP 
politikusai – most szó szerinti idézet 
következik akkori közleményünkből – 
„az össze-vissza beszél”. Polgármesteri, 
városvezetői kérésünket meghallgatva, 
2017. január 11-én, Budapesten, viszont 
döntött a kormány: nem lesz rabkórház 
Miskolcon – fogalmaz a Fidesz-KDNP 
miskolci frakciójának közleménye.

Fidesz-KDNP: „Városvezetői kérés meghallgatva 
– nem lesz rabkórház Miskolcon”

A rabkórház ügyében komoly aktivitást mutató ellenzéki vezetőket – Simon Gábor MSZP-s és Jakab Péter jobbikos frakcióvezetőt – is megkérdeztük: mit szólnak Lázár János bejelen-
téséhez, nem érzik-e úgy, hogy szégyenkezniük kell a miskolciak előtt? Mindketten jelezték, hogy pártközleményben kívánnak reagálni. 

„A Miskolcra tervezett rabkórház ügyében az MSZP Miskolci Szer-
vezete mindvégig konzekvens álláspontot képviselt. Azt mondtuk, 
hogy fejezzék be a titkolózást, rendkívüli közgyűlésen ismerjük meg 
a tényeket, és a végső döntést a demokrácia szabályainak megfelelő-
en a miskolciak népszavazáson hozzák meg. Ezzel szemben a Fidesz 
hatalmasságai titkolóztak. Több hetes hazugságaik tegnap lelepleződ-
tek, egyelőre lekerült a napirendről a miskolci rabkórház ügye.  A helyi 
Fideszt látva ismét bebizonyosodott a mondás, hogy a hazug embert 
könnyebb utolérni, mint a sánta kutyát!” – írta az MSZP.

„Egy nappal azután, hogy a Jobbik bejelentette, aláírásgyűjtést indít 
a Miskolcra tervezett rabkóház ellen, a kormány meghátrált. Lázár Já-
nos bejelentette: az Orbán-kormány szerdán úgy döntött, visszavonják 
a rabkórház Miskolcra telepítéséről szóló döntést. Miskolc, Borsod is-
mét bebizonyította, rólunk, nélkülünk nem lehet dönteni! A Jobbik a 
saját és a miskolci, borsodi emberek közös sikerének tekinti a döntést, 
ami bizonyítja, összefogással ellenzékből is lehet sikereket elérni. Szé-
gyenkeznie annak a városvezetésnek kell, amely szemrebbenés nélkül 
letagadta a rabkórház Miskolcra telepítéséről szóló döntést, ezzel pedig 
semmibe vette a miskolciakat” – fogalmazott a Jobbik.

Simon Gábor 
(MSZP) 

Jakab Péter 
(Jobbik) 
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Kriza Ákos polgármester gyarapo-
dást és biztonságot ígért a miskolci-
aknak a megyei kormányhivatal és a 
megyei kereskedelmi és iparkamara 
hétfői, újévköszöntő rendezvényén. 
Miskolc és a megye vezetői egyaránt 
pozitívan értékelték a mögöttünk 
hagyott évet, és bizakodva tekintet-
tek a jövőbe.

Demeter Ervin megyei kormány-
megbízott köszöntőjében szólt a hivatalt 
érintő szervezeti változásokról. Méltatta 
a megye javuló foglalkoztatási mutatóit, 
s kiemelte: hazánk legnagyobb értékű, 
közösségi TOP-beruházása a mintegy 
150 milliárd forintos M30-as autópá-
lya-fejlesztés lesz. Nem feledkezhetünk 
meg arról sem – folytatta Demeter Er-
vin –, hogy a Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Programból (TOP) a 
megye részesedett a legnagyobb ösz-
szeggel: Miskolccal együtt 120 milliár-
dos nagyságrendű forrás jut a fejleszté-
sekre. – Mindezek jól mutatják, hogy 
óriási lehetőségek előtt állunk, amelyet 
mindannyiunk javát fogják szolgálni – 
mondta a megyei kormánymegbízott.

Bihall Tamás, a BOKIK elnöke 
hangsúlyozta, a megye jó gazdasági 
évet zárt, gyakorlatilag minden mu-
tatóban erősödött. Az egy főre jutó 
ipari termelés tekintetében az első há-
rom megye között van. B.-A.-Z megye 
gazdaságának növekedése 2017-ben is 
folytatódni fog – emelte ki Bihall Ta-
más, aki az év legnagyobb kihívásának 
a szakemberhiány megfelelő kezelését 
jelölte meg.

Kriza Ákos polgármester szerint, 
hogy 2016 korszakváltó év volt Mis-
kolc számára. A harmadik gyarapo-
dó év volt az elmúlt 25-ből, aminek 
köszönhetően a város végképp maga 
mögött hagyta a leszakadó települé-
seket. Miskolc most már a legfejlet-
tebb megyei jogú városok közé tarto-
zik. Míg 2010-ben több mint 12 ezer 
ember keresett munkát Miskolcon, 
addig a tavaly decemberi adatok sze-
rint jóval 6 ezer alatt volt már a szá-
muk.

Míg eddig a munkahelyek számá-
nak növelését jelölték meg a miskolci-
ak, mint amiben még lehetne fejlődni, 
addig most már a magasabb bérek ke-

rültek az első helyre. – Miskolc gaz-
dasága jobban pörög, adóbevételeink 
jelentősen, több mint 1 milliárd fo-
rinttal növekedtek 2016-ban. Ez meg-
felelő fedezetet teremt a béremelésre 
– húzta alá Kriza Ákos. – Körülbelül 
6200-an dolgoznak a város alkalma-
zásában, közel 1 milliárd forintot fo-
gunk fordítani a jövedelmük emelésé-
re – tette hozzá. 

A városvezető beszélt a folytatódó 
fejlesztésekről is. Megemlítette a diós-
győri stadion rekonstrukcióját, a Se-
lyemréti Strandfürdő fejlesztését, a 
Miskolctapolcai Strandfürdő második 
ütemének építését, a Diósgyőri vár bő-
vítését, a főtér és a teljes várost lefedő 
kamerarendszer kialakítását. – Gya-
rapodást és biztonságot ígérek min-
den miskolcinak! – zárta szavait Kriza 
Ákos polgármester.

2016 KORSZAKVÁLTÓ ÉV VOLT

„Gyarapodást és biztonságot ígérek minden miskolcinak!”

Az elmúlt esz-
tendőt értékel-
te december 
végén a  
B.-A.-Z. Me-
gyei Önkor-
mányzat, a 
megyeházán 
rendezett évzá-
ró esten.

Török Dezső, 
a megyei köz-
gyűlés elnö-
ke elmondta, 
2016-ban 10 
ülést tartottak, 7 rendeletet és 116 
határozatot fogadtak el. A 3 szakbi-
zottság 20 ülést tartott, 10 határo-
zatot fogadott el. A megyei önkor-
mányzat pénzügyi helyzete stabil, a 
pályázatokon nyert forrásoknak kö-
szönhetően biztosítottak a hatékony 
területfejlesztési munkavégzés kö-
rülményei. Az elnök kiemelte az in-
tegrált területi program (ITP) meg-
alkotását. A megyei önkormányzat 
5 millió forintos pályázati alapot ho-
zott létre a hungarikumok és a sport 
támogatására, illetve egy 4,5 millió 
forintos vis maior alapot is nyitot-
tak. 

A hagyományokat folytatva, a 
nemzeti ünnepeket az elmúlt évben is 
megyénk egy-egy településével közö-
sen tartották – március 15-ét Encsen, 
augusztus 20-át Taktaszadán, októ-
ber 23-át Bükkábrányban. A megye-
napnak 2016-ban Tokaj városa adott 
otthont. 

Török Dezső 
a nemzetközi 
kapcsolatokról 
szólva kiemelte 
a Baltikumot a 
Balkánnal ösz-
szekötő Via 
Carpati közle-
kedési folyosó 
megvalósításá-
ért a felvidéki 
és lengyel part-
nerekkel vég-
zett munkát. 
Szólt az Euró-
pai Bortermelő 

Régiók Gyűlésén belül végzett lob-
bitevékenységről és a lengyel, Kassa 
megyei, kárpátaljai, hargitai kapcso-
latokról is.

A Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Programmal kapcsolatban 
elmondta, a kiírt 17 pályázat kere-
tében 77 milliárd forintot hirdettek 
meg, amelyekre 120 milliárd forint 
értékben mutatkozott igény. A pá-
lyázatok értékelése, elbírálása folya-
matosan halad, van, amelyiknél már 
szerződést is kötöttek. Az elnök meg-
említette a jó partneri együttmű-
ködést az önkormányzatokkal és a 
közreműködő szervezetekkel – ilyen 
például a BOKIK, az Agrárkamara, 
illetve a VOSZ is. 

Kovács János megyei főjegy-
ző pohárköszöntőjében kiemelte, 
azon dolgoztak, dolgoznak, hogy a 
lehető legtöbb lakos otthon érezze 
magát Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyében. 

„Otthon a megyében”
Műanyag-feldolgozó üzem épül a 26-os főút mellett, 
Szirmabesenyő területén. A nyolcmilliárdos beru-
házás mintegy 280-300 ember számára teremt új 
munkahelyet.

A szirmabesenyői önkormányzat tavaly körülbelül 
4,3 milliárd forint értékben nyújtott be pályázatokat, 
remélik, hogy a jövőben fejleszteni tudják az ipari par-
kot és szeretnék felújítani a kastélyt is.– Egy 50 hek-
táros repülőtéri területen alakítanánk ki az ipari par-
kunkat, s lehetőség van itt egy lakóterület fejlesztésre 
is – mondta el Huszti Gábor, Szirmabesenyő polgár-
mestere. – Ha a realitásokat nézzük, ennyi forrást való-
színűleg nem lehet megszerezni. Két prioritásunk van: 
az egyik az ipari park fejlesztése, a másik pedig a kas-
tély. Ez két olyan terület, amiben nagyon jó lenne el-
mozdulni – hangsúlyozta a polgármester.

A különleges, négytornyos kastélyban 1976-ig iskola 
működött. Később azonban annyira leromlott az álla-
ga, hogy a nyolcvanas években már tető sem volt rajta. 
A műemlékvédelem közreműködésével stabilizálták az 
állapotát, de nagy szükség lenne a rendes felújításra is.

ÚJ MŰANYAG-FELDOLGOZÓ ÜZEM ÉPÜL

Próbaüzemre érkezik az MVK Zrt.-
hez január 16-19. között az evopro 
mérnökiroda által fejlesztett Modu-
lo márkájú, elektromos meghajtású 
midi autóbusz.  

A Budai várban már jól ismert C68e 
típusú Modulo különlegessége, hogy 
részt vett a 2016-os ’80edays’ (80 nap 
alatt a Föld körül elektromos jármű-
vel) túra észak-amerikai és európai 

szakaszain, amelyen bizonyította az 
elektromos buszok létjogosultságát és 
gazdaságos üzemeltetését. A miskolci 
próbaüzem célja, hogy az MVK valós 
forgalmi körülmények között tapasz-
talatokat szerezzen az elektromos au-
tóbusz tulajdonságairól. A Modulo 
hosszabb és rövidebb útvonalon, sík 
és hegymeneti körülmények között is 
közlekedik majd, összesen 5 járaton, 
az alábbi menetrend szerint: Január 17. 
(kedd) Avas Kilátótól indul 05:35-11:40 
között, és 13:40-20:40 között 38-as já-
ratban. Január 18. (szerda): Búza tér-
ről indul 06:15, 06:55, és 7:39-kor 11-es 
járatban; 08:25-kor 3A-s járatban, és 
09:26, 10:06, 10:46, 11:26,14:26, 15:26, 
16:26,17:26-kor 11-es járatban.  Janu-
ár 19. (csütörtök): Búza térről indul 
05:40- 07:40 között, és 08:40-10:40 kö-
zött 28-as járatban.

Világot járt elektromos buszt tesztel az MVK



A miskolci önkormányzat 2014. májusában fogadott 
el határozatot a nyomortelepek felszámolásáról. A ja-
vaslatot a Fidesz-KDNP terjesztette a közgyűlés elé, a 
Demokratikus Koalíció és a Jobbik képviselői nemmel 
szavaztak, az MSZP képviselői pedig tartózkodtak.

A 38 lakásos Álmos utcai telep volt az első, ami eltűnt 
a város térképéről. Az itt élők emberhez méltatlan körül-
mények között laktak. Felszámolták a Békeszállót, a la-
kók közül többen elfogadták az ingatlankezelőtől a fel-
ajánlott, jobb komfortfokozatú lakást, de kilakoltatás is 
történt. A telepfelszámolási program keretében számos, 
emberi lakhatásra alkalmatlan, közegészségügyi, közbiz-
tonsági veszélyt hordozó ingatlant bontottak el a Gizella 
utcában, a Búza téren, a Szendrei utcában, a Szentpéteri 
kapuban a Tetemváron, a Dráva utcában és a Hidegso-
ron, több romos ingatlant felszámoltak a Számozott ut-
cákban is. Voltak, akik több százezres tartozást halmoz-
tak fel és évekig laktak itt jogcím nélkül. Több felszólítást 
kaptak, a bíróságtól és a végrehajtótól is. Végül bíróság 
kötelezte őket a kiköltözésre.  Folyamatosan zajlik az in-
gatlanok kiürítése, az önkormányzat folyamatosan szerzi 
meg az ingatlanokat a szegregátumok területén. Az arra 
érdemes lakóknak segítenek, hogy bérlakáshoz jussa-
nak, ingyen viszont senki sem kap lakást. Az érintettek 
az önkormányzat erre vonatkozó jogszabálya alapján pá-
lyázhatnak bérlakásra, s akik ezt nem tudják megoldani, 
azok számára lehetőség van, hogy a helyi esélyegyenlő-

ségi program szerint jussanak ingatlanhoz. Ezek tekin-
tetében használati díjat, illetve az ingatlan használatával 
kapcsolatos költségek megtérítését kell vállalniuk.

Több épületet lebontottak 
a napokban a Baross Gábor 
utcán, nem messze a Tiszai 
pályaudvartól. Mint meg-
tudtuk, erre a Selyemréti 
Strandfürdő bővítése miatt 
van szükség. 

A Baross Gábor utcai par-
koló mellett egy új meden-
ce épül. Itt történik majd az 
utánpótlás csapatok felké-
szülése és versenyeztetése. A 
kialakítandó új medence he-
lyén álló házakat bontották 
el, január végére a törmeléket 
is elszállítják majd. A fejlesz-
tés várhatóan 2018. nyarára 
készül el. Felújítják a jelenlegi 

50 méteres úszómedencét is. 
– A Miskolci Vízilabda Klub 
a Magyar Vízilabda Szövetség 
által elfogadott sportfejlesz-
tési koncepcióval rendelke-
zik, ennek része a Selyemréti 

Strandfürdő infrastrukturá-
lis fejlesztése, valamint egy 
utánpótlás nevelési program 
is - nyilatkozta Pásztor Imre, 
a Miskolc Holding Zrt. kom-
munikációs vezetője. 

Sok ház gyulladt ki térsé-
günkben az elmúlt na-
pokban, az extrém hideg 
miatt megnövekedett fűtés 
számos veszélyt hordoz. 
Miskolcon, az Epres ut-
cában alig egy óra alatt 
égett le egy családi ház a 
kigyulladt a kazán miatt, a 
lakóknak szinte mindenük 
odalett, elhelyezésükben 
szomszédjaik segítettek.

– Polgármester úr azonnal 
intézkedett a múlt szomba-
ton tűzkárt szenvedett pe-
recesi család megsegítése ér-
dekében – mondta el Koczák 
Szilvia városházi szóvivő. – 
Kérésére a MIK Zrt. mun-
katársai haladéktalanul fel-
vették a kapcsolatot a fedél 

nélkül maradt lakókkal, tá-
jékoztatták őket a lehetősé-
gekről. Miskolc Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának 
a lakások bérletéről szó-
ló rendelete alapján a MIK 
Zrt. három hónapos, hatá-
rozott időtartamú ideigle-
nes elhelyezést tud biztosí-

tani számukra, Ez három 
havonta meghosszabbítható, 
de az egy évet nem halad-
hatja meg. Amennyiben a 
család elfogadja a MIK Zrt. 
ajánlatát, már a jövő héten 
beköltözhetnek ideiglenes 
otthonukba – nyilatkozta a 
szóvivő. 
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Miskolc közgyűlése 2014. májusá-
ban döntött arról, hogy felgyorsítja 
a miskolci nyomortelepek felszá-
molását.

Rövid időn belül 35 ezer miskolci  
lakos adta támogató aláírását az 

avult te lepek felszámolásának városi 
programjához, amely azóta is folya-
matosan zajlik. Kriza Ákos polgár-
mester kihangsúlyozta, a miskolci 
polgárok kijelölték az utat, a prog-
ramot folytatják, úgy, ahogy elkezd-
ték: mindenkivel egyedileg tárgyal-

va, helyzetüket egyedileg felmérve 
– aki rászorul és kéri, annak segítő 
kezet nyújtva. – Miskolcon minden-
kire ugyanazok a szabályok vonat-
koznak. – emelte ki múlt év őszén 
Kriza Ákos, az EBESZ jelentésére re-
agálva, amely szerint Miskolcnak be 
kellene szüntetnie a kilakoltatásokat, 
a nyomortelepek felszámolását. – Az 
országos sajtót is bejárta a hír, mely 
szerint, az Európai Biztonsági és 
Együttműködési Szervezet (EBESZ) 
Demokratikus Intézmények és Em-
beri Jogok Hivatala (DIEJH) jelen-
tése felszólít bennünket, hogy úgy-

mond „szüntessük be, vessünk véget 
a Számozott utcák környékén a szoci-
ális bérlakások – túlnyomórész roma 
– bérlői kilakoltatásának”. Miskol-
con a nyomortelepek felszámolásá-
nak programja az egyik legfonto-
sabb várospolitikai ügyünk. Nincs 
még egy olyan közös elhatározásunk 
ebben a városban, mint ez, amit 35 
ezer miskolci az aláírásával is hitele-
sített.  Mint ennek a városnak a meg-
választott vezetője, polgármestere, 
nem tudok és nem is akarok ezzel a 
közös akarattal szembe menni. Ezért 
többedszerre és határozottan jelen-

tem ki: várospolitikai programunk, 
a miskolci nyomortelepek felszámo-
lása folytatódni fog. – Számunkra 
a nyomortelepek felszámolása nem 
nemzetiségi vagy etnikai kérdés – 
bármennyire is szeretnék ezt a bélye-
get ránk sütni. A miskolci nyomorte-
lepek megszüntetése mindenekelőtt 
közegészségügyi, gyermekvédelmi 
és közbiztonsági ügy. Az ingatlanok 
kiürítését pedig természetesen a Szá-
mozott utcákban is minden egyes 
esetben a bíróság határozata alapján 
végzi el a bírósági végrehajtó – hang-
súlyozta Miskolc polgármestere.

FOLYTATÓDIK A MISKOLCI  
NYOMORTELEPEK FELSZÁMOLÁSA 

Komoly problémát jelentett az 
elmúlt években az úgynevezett 
„fészekrakó”-ügy Miskolcon. Mint 
ismert, egy országos hírűvé vált 
csalássorozat keretében, a fészekra-
kó lakástámogatási program lehe-
tőségeit kihasználva, a szocialista 
városvezetés idejében, alulszocia-
lizált családok százait költöztették 
be miskolci lakótelepekre. 

Ezek többsége az emberi együtt-
élés legalapvetőbb normáit sem 
volt hajlandó betartani, milliós 
tartozásokat halmoztak fel, pokol-
lá tették a lakóközösségek életét. 

Miskolc önkormányzata – miután 
a lakásokat érintő követelések meg-
vásárlásával megtalálta ehhez a szük-
séges jogi feltételeket - 2013. október 

elsején kezdte el megszabadítani az 
Avasi lakótelepet, valamint a diós-
győri érintett ingatlanokat a „fészek-
rakóktól”. Múlt év őszére, 173 érintett 
lakásból 140 ingatlanból lakoltatták 
ki azokat, akik nem fizették a szám-
lákat, költségeket vagy csalással ju-
tottak ingatlanhoz. További kilenc 
ingatlan tulajdonjogát is megszerezte 
a város, a lakás kiürítési folyamatot 
a jogszabályi előírások alapján foly-
tatják le. A maradék 23 ingatlannál 
nyolc esetben új jogi eljárást indítot-
tak a törvényi módosítások miatt, a 
többi 15 ingatlannál a végrehajtási el-
járás folyamata zajlik. 

Múlt év őszéig a 140 fészekrakós 
lakásból a MIK Zrt. 68-at teljesen 
felújított, további 25 lakás rekon-
struk ciója zajlik.

Tovább bővül  
a Selyemréti Strandfürdő

Segít a város a károsult családnak

Folyamatosan újulnak meg  
a fészekrakós lakások

2014. július 18. Kriza Ákos bejelenti, hogy 35 ezer támogató aláírás 
gyűlt össze a telepfelszámolási programhoz

Hideg-sor

Számozott utcák

BábonyibércBékeszálló



Kilencedik alkalommal jelent-
kezett kedden este a Miskolci 
Galéria a „Mester és tanítvány” 
című beszélgetéssorozattal. A ta-
lálkozó vendégei ezúttal Homon-
na György festőművész és Gál 
Klaudia tervező grafikus voltak. 
Közös kiállításuk a Petró-házban 
nyílt meg, s március 5-éig láto-
gatható.

Homonna György gyermekko-
rától a művészetért él. Rövid időre a 
matematika világába is elkalando-
zott, ám igazi miliője a képzőmű-
vészet, a fotográfia. Saját bevallása 

szerint egyik kezében fényképe-
zőgéppel, míg másikban ecsettel 
születhetett. És valószínűleg peda-
gógiai vénával: Ihász Zsuzsával az 
Avasi Gimnázium rajztagozatának 
alapítója, diákjai közül többen mű-
vészpályát választottak.

Mint Angyal Mária írja festé-
szetével kapcsolatban, Homon-
na György kortárs művész. Alap-
élménye az emlékezés, a gesztus, 
amelyet erősen befolyásol a kor-
szellem. A képeken az ősi hitvilág 
és az emberiség tudatában örök-
től való, létező és továbbélő emó-
ciók is megjelennek. Táblaképei 

artisztikusak és kolorisztikusak, 
amelyek a gesztusfestészet és a ra-
cionális gondolatok közötti har-
móniában jelennek meg.

– Matematika–rajz szakon vé-
geztem a nyíregyházi tanárkép-
zőn, de az én világom a művészet. 
Gyermekkoromban édesapámmal 

modelleztem, akkor kezdődött 
minden. A rajz lett mindennek az 
alapja, az idők folyamán azonban 
a festészet felé fordultam – mesélte 
a pedagógus, aki úgy véli, a gyere-
kek tanítanak igazán.

– Ha a tanár oktat valamit egy di-
áknak, az szerencsés eset, ám igazán 
ők tanítanak minket. A felnőttek 
sokszor elszakadnak a fiatalság-
tól, felülről vizsgálják őket, ám ezt 
nem szabad. Fiatalnak kell marad-
ni, ami nehéz feladat, ám diákjaim 
segítenek nekem – vallja Homonna 
György, aki máig személyes kapcso-
latot ápol egykori diákjaival.

Negyedik alkalommal rendezik meg 
a Becherovka Miskolci Kocsonya Far-
sangot idén, február 17-19. között. 

Az ország egyik legnagyobb gaszt-
ronómiai fesztiválját és vásárát idén 
is azzal a céllal rendezik meg, hogy 
bemutassa, ápolja a megye kulturá-
lis, illetve gasztronómiai hagyomá-
nyait. Több mint 110 árus kínálja 
majd idén is az ételkülönlegességeit, 
a legfontosabb szerepet természete-
sen a kocsonya kapja. 

Egy bő hónap múlva ismét megte-
lik tehát Miskolc belvárosa kézműves 
és gasztronómiai árusokkal, népmű-
vészeti vásárral, s természetesen kon-
certhelyszíneken is csápolhatunk. A 
szervezők a program összeállítása so-
rán arra törekedtek, hogy a legkiseb-
bektől az idősebb korosztályig min-
denki számára megfelelő színvonalú 
szórakozást biztosítsanak. Néhány 
fellépő zenekar neve is ismert már. – 
Komplex programmal készülünk az 
ide látogatók és a miskolciak számára. 

Három színpadot állítunk fel: a Szent 
István téren, az Erzsébet téren, s idén 
először a Szinva teraszon is egy teljes 
értékű színpad lesz – mondta el Bíró 
Tibor főszervező. - Ezek tematikájuk-
ban egymástól eltérőek lesznek, így a 
Szent István téri színpad előtt minden 
bizonnyal a fiatalok foglalnak majd 
helyet, az Erzsébet téren az idősebb 
korosztály szórakozik a három nap-
ban, míg a Szinva teraszon lévő szín-
padon a 70-es, 80-as évek retrodiszkó-
inak a hangulatát idézzük meg. Helyi 
fellépők és országos sztárok is szóra-
koztatják majd a közönséget. Mások 
mellett, idén is fellép például a Pira-
mis, az Ismerős Arcok zenekar, De-
niz, a Paddy and the Rats, Balázs Pali, 
Aradszky László és a miskolci Reflex 
együttes – sorolta Bíró Tibor. – Több 
mint száztíz helyi és az ország más ré-
széről érkező kereskedő árulja majd 
portékáját a rendezvényhez tartozó 
főutcai vásárban. Tavaly nagy sikere 
volt a vidámparknak, így ez most ki-
bővített formában található majd meg 

– tette hozzá Bíró Tibor. A teljes prog-
ramra vonatkozó információk január 
végétől a www.miskolcikocsonyafar-
sang.hu oldalon lesznek láthatók, illet-
ve az esemény Facebook oldalán. 

A rendezvény kapcsolódó prog-
ramjaként kiállítást és vásárt tart a 

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
(NAK) ahol kézműves, hagyomá-
nyos vagy speciális élelmiszerekkel 
jelennek meg a NAK Borsod-Aba-

új-Zemplén megyében található tag-
jai. Idén is megrendezik az ízkocso-
nya-versenyt, valamint a forralt bor 
és meleg italok versenyét. A főutca 

díszkivilágításáról a karácsonyi fé-
nyek gondoskodnak, a Kocsonyafar-
sangra újra teljes fényében pompázik 
a főutca. 
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Január 13-án mutatták be a Mis-
kolci Balett legendás táncelőadá-
sának, a „Fekete zajnak” a felújí-
tását a Játékszínben. A Ditzendy 
Attila novellája alapján készült 
produkció 2002-ben Novák Péter 
rendezésében került a színpadra, 
akkor a csarnokban. 

Kozma Attila koreográfus elmon-
dása szerint, a mostani felújításban 
„leporolták” az előadást. – Képzet-
tebb táncosok dolgoznak, így tech-
nikailag erősebb koreográfia készült 
– mondta. – Gesztusaik, egymás-
hoz való viszonyuk maibb, érthe-
tőbb a fiatalok számára. – Mivel ezt 
a „Fekete zajt” a mai fiatalok táncol-
ják, egészen más lesz, mint ahogy 
mi táncoltuk Novák Péterrel akko-
riban. Megmondom őszintén, néha 
megijedek a próbákon – tette hozzá 
Kozma Attila. – Ők már sokkal „ke-
gyetlenebbek” bizonyos szituációk-
ban. Rámenősebben, agresszíveb-

ben fogalmaznak. Profi táncosok, 
tisztában vannak a jelenetek súlyá-
val, tartalmával, mégis félelmetesek 
– mesélte a próbákról a koreográfus. 
A táncosokkal együtt dolgozó Sze-
gedi Dezsőről szólva kiemelte, ő egy 
bölcs, szeretni való, szeretetre éhes 
figura ma is a darabban, akire nekik 
egy kicsit jobban kell vigyázniuk a 
próbák alatt. – Felemelő érzés látni, 
ahogy a fiatal táncosokkal dolgozik. 
Rengeteg tanáccsal segíti a munká-
jukat – hangsúlyozta Kozma Attila.

– Azóta is több hasonló esetről 
lehetett hallani, mint amit mi ját-
szunk a fekete zajban – nyilatkozta 
az előadásról Szegedi Dezső. - Ebben 
a történetben sem bűnözők vagy 
rosszindulatúak azok az alakok, aki-
ket a táncosok személyesítenek meg. 
Csupán jövőkép és motiváció nélkü-
li, kiégett fiatalok, akik meglátva egy 
öreg cigányembert, heccelni kezdik, 

pusztán szó-
r a k o z á s -
ból. A já-
ték azonban 
t ragéd iába 
torkollik: az 
öreg meghal 
– hangoz-
tatta. - Na-
gyon fontos 
k i h a n g s ú -
lyozni: ha 
az emberek 

nem ismerik egy-egy népcsoport 
kultúráját, hajlamosak lenézni vagy 
tartani tőle. Ma már maguk a romák 
sem ismerik, sőt sokszor rombolják 
is saját kultúrájukat. De ha vesszük a 
fáradságot és megismerjük a másik 
kultúráját, az etnikumok értékeit, 
már közelebb érezzük magunkhoz, 
s talán elkezdjük megérteni – hang-
súlyozta a Jászai-díjas színész.

– A felújítás próbái alatt én is igye-
keztem mesélni a táncosoknak. Na-
gyon élveztem a közös munkát, sze-
rintem fantasztikusan nehéz szakma 
a táncművészet. Nekem prózai szí-
nészként könnyebb a dolgom, ki-
megyek és elmondom, hogy „Lenni 
vagy nem lenni: az itt a kérdés”. De 
ugyanezt próbáld meg eltáncolni! – 
tette hozzá nevetve Szegedi Dezső. – 
Nem egyszerű ezzel a fizikai megter-
heléssel megbirkózni így 64 évesen, 
de élvezem minden másodpercét.

5

Mester és tanítvány  
a galériában

Jön a Kocsonyafarsang, díszkivilágítással! 

HOMONNA GYÖRGY, GÁL KLAUDIA Újra a miskolci színpadon a Fekete zaj
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G! • Kiegészítő jövedelemforrás

•  Miskolcon és környező 
településeken újság és 
szóróanyag terjesztéséhez 
keresünk heti rendszerességű 
munkavégzéshez részmunkaidős 
terjesztőket.

•  Munkavégzés szombatonként, 
reggeli, délelőtti órákban

•  Jelentkezni a 
rikkancsmiskolc@gmail.com 
email címen, illetve 
hétköznapokon 
15 és 16 óra között 
a 30/352-8040-es 
telefonszámon lehet. 

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

Az akció érvényes: 
2017. 01. 14-től 2017. 01. 20-ig 

Amodent fogkrém, 100 ml, 2490 Ft/l 249 Ft
Signal fogrém, 75 ml, 3722 Ft/l 279 Ft
Dove tusfürdő, 250 ml, 2556 Ft/l 639 Ft
Dove testápoló, 400 ml, 2748 Ft/l 1099 Ft
Silan öblítő, 1 l 529 Ft
Silan öblítő, 2 l, 499 Ft/l 999 Ft
Ariel mosópor, 3 kg, 766 Ft/kg 2299 Ft
Ariel mosópor, 1,5 kg, 799 Ft/kg 1199 Ft
Ariel mosógél, 1,3 l, 922 Ft/l 1199 Ft
Persil mosópor, 1,4 kg, 785 Ft/kg 1099 Ft
Persil mosógél, 1,46 l, 752 Ft/l 1099 Ft
Flóraszept  pump. fürdő, konyha tiszt., 

750 ml, 883 Ft/l 659 Ft
Szavó penész elleni szer, 0,5 l, 2198 Ft/l 1099 Ft
Bref power aktiv, blue aktiv, duo pack, 299 Ft/db 599 Ft

ELÉRHETŐSÉGEINK: Ügyfélszolgálati iroda: 3518 Miskolc, Erenyő u. 1. ,   
3527 Miskolc, József Attila út 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 

KIDOBOTT FENYŐFÁK  
ÖSSZEGYŰJTÉSE

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően, Miskolc város területén a ki-
dobásra került fenyőfák gyűjtésére 2017. januárban a mai napot követően 
az alábbi szombati napokon kerül sor a társasházi övezetekben:

 
2017. 01. 21. | 2017. 01. 28.

 
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a szombatonkénti gyűj-

tést csak a társasházi lakóterületeken végezzük. Kérnénk a társas-
házak és lakásszövetkezetek képviselőit, hogy a gyorsabb és hatéko-
nyabb munkavégzés érdekében a lakótársakkal egy helyre gyűjtsék 
össze a fenyőfákat. A magánházas övezetben a megszokott kommu-
nális hulladék gyűjtési napokon az edény mellé helyezett fenyőfákat 
január végéig folyamatosan gyűjtjük össze.

A MiReHuKöz Nonprofit Kft. karitatív céllal felajánlja a lakosság részé-
re, hogy a szombati járatokkal összegyűjtött fenyőfákat tüzelőanyag-
ként felhasználhatják. Az összegyűjtött fenyőfákat a Hejőpapi Regio-
nális Hulladékkezelő Központba szállítjuk, ahol a karitatív céllal fel nem 
használt mennyiség aprítást követően komposzt struktúraanyagként 
kerül majd hasznosításra.

Együttműködésüket köszönjük!

MiReHuKöz Nonprofit Kft.

Apróhirdetés
Bábkészítő foglalkozás kisgyerme-
kes anyukáknak és a gyerekeknek. Hét-
főnként 10 órától a Megyei könyvtárban. 
Amíg a bábok készülnek a gyerekekre 
önkéntes felügyeletével játszhatnak. je-
lentkezés miskolciotthonsegitunk@gma-
il.com

A Miskolci Otthon Segítünk Alapítvány 
önkénteseket keres, képzésre jelentkezni 
a 06-30/905-8113 számon lehet.

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.

A Miskolc Holding Zrt. munkatársat keres  
a MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft.-hez az alábbi munkakörbe:

CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ
A leendő munkatárs feladatai:

•  Közüzemi ivóvíz hálózat hibaelhárítása, karbantartása; üzemeltetése során fel-
merülő közvetlen beavatkozást igénylő feladatok végrehajtása

•  Csőtörések és vízfolyások elhárítása, hibás szakasz kizárása  
a hiba környezetében

• Ütemezett rekonstrukciók és új építési munkák végzése 
• Hálózat ellenőrzési és TMK feladatok elvégzése 
• Feladatival kapcsolatban az előírt dokumentáció kitöltése, kezelése

A pályázókkal szemben támasztott elvárások:
• Szakirányú szakmunkás végzettség (Vízvezeték szerelő)
• B kategóriás jogosítvány
• Szakmai magabiztosság
• Gyors és pontos munkavégzés
• Megbízhatóság
• Terhelhetőség, rugalmasság

Előnyt jelent: 
• 1 év szakmai tapasztalat
• C kategóriás jogosítvány

Ajánlatunk:
• Stabil háttér
• Béren kívüli juttatások
• Kihívást jelentő munkakör

Munkavégzés helye:
a MIVÍZ Kft. szolgáltatási területe

Jelentkezéseket fényképes szakmai önéletrajz csatolásával és a pályázni kívánt 
munkakör megjelölésével az mhhrpalyazat@miskolcholding.hu e-mail címre, 
vagy a 3530 Miskolc, Petőfi u. 1-3. címre várunk 2017. február 13.

Bükki forrásból
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Miskolcon több szervezet is próbálja meg-
könnyíteni a hajléktalanok, rászorulók szá-
mára a téli, krízis időszak, a hideg napok 
átvészelését. Utcai szolgálattal, étkezési lehe-
tőséggel, nappali melegedővel és éjjeli mene-
dékhellyel várják őket a város több pontján. 

A Máltai Szeretetszolgálat 50+21 férőhelyes 
átmeneti- és 15 férőhelyes krízisszállót mű-
ködtet.  Nappali melegedő és diszpécser szol-
gálat is működik a máltaiak diósgyőri köz-
pontjában, ahol a nap 24 órájában fogadják 
a lakosság hívásait, a 46/ 530-268-as számon.

A hideg beálltával a Vöröskereszt nappali me-
legedőjében is megnőtt a létszám. Itt enni, inni, 
tévét nézni és olvasgatni is lehet. – Az utóbbi 
napokban az éjszakai órákban is megnyitotta a 
nappali melegedőhelyiséget, illetve több olyan 
krízis férőhelyet is biztosítottunk, amely már az 
engedélyezett férőhely felett van. Éjszakánként 

330-335 fő veszi rendszeresen igénybe ezekben a 
napokban a szolgáltatásokat – nyilatkozta Gru-
bert Roland, a Vöröskereszt megyei igazgatója. 
A Napfényt az Életnek Alapítvány melegedője is 
teltházzal működik. Itt reggel nyolctól délután 
négyig 100 főt tudnak fogadni. – Senkit nem 

utasítunk el. A rászorulók kaphatnak meleg 
teát, egy szelet kenyeret, mosási, tisztálkodási, 
fürdési lehetőség is van – mondta el Végh And-
rás szakmai vezető. Az alapítványnál 24 órás or-
vosi rendelés is működik. A Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat is megnyitotta irodáját a hajlék-
talanok előtt. Itt forró teával és zsíros kenyérrel 
várják a rászorulókat. Teajáratot is indítanak, 
három autóval délután négy és éjjel egy óra kö-
zött visznek meleg teát minden nap az Újgyőri 
főtérre, Lyukó-völgybe, a Baross Gábor utcába, 
a Vasgyárba, a Petőfi térre, és a város külső te-
rületeire. Váradi Gábor elnök elmondta, ado-
mánygyűjtő pontot is működtetnek, ahová első-
sorban meleg ruhákat várnak.

Négy embert mentettek 
meg az éjszakai hidegtől az 
elmúlt hétvégén a miskolci 
önkormányzati rendészek. 
Két hajléktalanhoz és egy 
középkorú nőhöz hívtak se-
gítséget, egy fiatalembernek 
pedig, aki egy szál ingben 
bolyongott a belvárosban, 
taxit rendeltek.

A belvárosi padon fekvő kö-
zépkorú nőt a térfigyelő ka-
mera vett észre, láthatóan se-
gítségre volt szüksége a nagy 
hidegben. A rendészet mun-
katársai mentőt hívtak hozzá, 
de több más esetben is segítet-
tek a hétvégén.  – Egy társas-
háznál fekvő, hajléktalannak 
tűnő személyhez segítő szol-
gálatot hívtunk, hasonló mó-
don jártunk el a Tudomány 
és Technika Házánál is – nyi-
latkozta Kovács László Csa-

ba, a Miskolci Önkormány-
zati Rendészet vezetője. Mint 
elmondta, akkor is segítséget 
nyújtottak, amikor egy, a bel-
városban ingben szaladgáló 
fiatalemberre lettek figyel-
mesek a térfigyelő szolgálat 
munkatársai. A fiatal férfi egy 
szórakozóhelyen hagyta a ka-
bátját, a rendészek elkísérték 
egy taxihoz, hogy ne hűljön 
ki az utcán. 

Mint megtudtuk, az önkor-
mányzati rendészek folyama-
tosan szolgálatban vannak. A 
nagy hidegben számukra is 
biztosítanak meleg teát, emel-
lett fűtött autókkal, valamint 
folyamatos váltással is véde-
keznek a hideg ellen. A köz-
pontban éjjel-nappal figyelik 
a kamerákat, hogy adott eset-
ben minél gyorsabban a hely-
színre érkezzen a segítség.

Rengeteg turistát vonzottak az 
elmúlt hétvégén Lillafüred fan-
tasztikus téli látnivalói. A befa-
gyott Hámori-tó, a megfagyott 
vízesés a gyönyörű természeti 
környezetben családok száza-
it csábította a helyszínre, sem a 
kemény hideg, sem a leselkedő 
veszélyek nem riasztották el a 
téli sportok, téli látnivalók sze-
relmeseit. Vakmerő alpinisták 
megmászták a befagyott lilla-
füredi vízesést, amely Magyar-
ország legnagyobb függőleges 
esésű vízesése, húsz méteres 
magasságával. Az internet va-
lósággal „felrobbant” a lillafü-
redi csodák magasztalásától – 
„De jó most a miskolciaknak!”, 
„Természeti szépségek sokasá-
ga!”, „Lillafüred az idei tél leg-
szebb ajándéka” – ilyen és ha-
sonló bejegyzések sorakoztak a 
webes fórumokon, hírportálo-
kon, melyeken ezrével osztot-
ták meg a valóban káprázatos, 
lillafüredi felvételeket.

„LILLAFÜRED AZ IDEI TÉL LEGSZEBB AJÁNDÉKA”

Zsúfolásig megteltek a hajléktalanszállókÉLETEKET MENTETTEK  
A MISKOLCI RENDÉSZEK Senkit sem utasítanak el
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A Don-kanyarban harcoló, II. magyar hadsereg miskolci hősire, már tír -
jai ra emlékeztek január 11-én a Szemere kertben, a Doni Bajtársi és Ke-
gyeleti Szövetség miskolci csoportjának szervezésében

A II. magyar hadsereget 1942-ben 
állítottak fel a Magyar Királyi Hon-
védségnek az 1941/1942-ben érvé-
nyes hadrendben nem szereplő ala-
kulataként, s német irányítással a 
keleti hadszíntérre küldték harcolni. 
A hadsereg 1943. januárjában a Vo-
ronyezs körzetében vívott harcok so-
rán rendkívül súlyos, megsemmisítő 
veszteségeket szenvedett. 

A hadsereg a III. szombathelyi, a 
IV. pécsi és a VII. miskolci hadtest-
ből állt, 1942. április 17. és június 27. 
között szállították ki a keleti frontra.

A II. magyar hadsereg könnyű 
had osztályai kezdettől fogva bekap-
csolódtak a június 28-án meginduló 
német offenzívába. Július 2-án, 4 na-
pos harc után, tetemes veszteséggel 
elfoglalták Tyim városát. Július 6-án 
a honvédek megérkeztek a Don-fo-
lyóhoz, sőt át is keltek rajta és a túl-
parton ideiglenes hídfőt építettek ki. 

A nyári visszavonulás után három 
jelentős hídfő maradt szovjet kézen 
a Don nyugati partján (Scsucsje, Ko-
rotojak és Uriv falvak körül). 

Augusztus 10-én az Urivnál lévő 
hadtestek újabb támadást indítottak, 
amely súlyos, több ezer fős magyar 
veszteség árán kudarcot vallott.

1942. szeptemberében a megmaradt 
sereg legyengülve, élőerőben alapo-
san megfogyatkozva rendezkedett be 
védelemre a Don partján. A németek 
elsődleges terve Sztálingrád elfoglalá-
sa volt és minden erőt erre összpon-
tosítottak, a magyar hadsereg ellátása 
már ekkor sem volt megfelelő. A szov-
jet hadsereg hosszas előkészítés után 
1943. január 12-én indította meg az 
Osztrogozsszk-Rosszos hadműveletet. 
−30 °C fokos hidegben, Január 15-re 
az arcvonal több darabra szakadt, több 
alakulatot teljesen bekerítettek. A tra-
gédiához hozzá járult az is, hogy Jány 

Gusztáv parancsnoksága ragaszkodott 
a visszavonulást megtiltó hitleri pa-
rancshoz. 

Az általános pánikban a magyar 
hadsereg rendje felbomlott. A rendkí-
vüli hidegben minden éjszaka a legyen-
gült, lerongyolódott emberek ezrei fa-
gytak halálra. Január 17-re a magyar 
hadsereg döntő vereséget szenvedett.

Január 24-én Jány vezérezredes ki-
adta hírhedt „A II. magyar hadse-
reg elvesztette becsületét…” kezdetű 
hadparancsát, amelyben a katonákat 
gyávasággal vádolta és drasztikus fe-
gyelmező intézkedéseket rendelt el. A 

parancs osztatlan felháborodást kel-
tett. Horthy márciusban a parancs 
visszavonására utasította Jányt.

Az 1943. április 4-én kelt hadsereg-
parancs utolsó bejegyzése így hangzik:

„Az eddig beérkezett harcjelenté-
sekből és egyéb adatokból megálla-
pítom, hogy a 2. magyar hadsereg a 
téli hadműveletek folyamán becsü-
letét nem vesztette el, hanem sokáig 
a Don-parton keményen állta a har-
cot, sőt a hadsereg egyes csapattestei 
és ennél magasabb kötelékei olyan 
ragyogó fegyvertényekkel tűntek ki, 
melyek a régi magyar katonai hír-

névhez mindenben méltóak, és fel-
veszik a versenyt bármely hadsereg 
kimagasló fegyvertényeivel.”

A hadsereg maradványait április 
24-én elkezdték hazaszállítani. Az 
utolsó vonat május 30-án indult el.

A II. magyar hadsereg katonái kö-
zül 130 ezren soha nem tértek visz-
sza a keleti hadszíntérről. Meghaltak 
a fronton, fogságba estek, vagy mun-
kaszolgálatra kerültek. Az alakulat-
ban miskolci katonák is harcoltak, 
rájuk emlékeztek szerdán a Szemere 
kertben lévő doni kopjafánál.

SOMORJAI LEHEL

MEGEMLÉKEZÉS  
A DONI KOPJAFÁNÁL

Mintegy 70 év után újra víz-
szentelési szertartást tartot-
tak január 6-án, vízkereszt 
napján a Sajónál. A Búza téri 
görög katolikus székesegy-
házban ezen a napon szent 
liturgiát mutattak be, Sajó-
petrinél pedig Orosz Atanáz 
görög katolikus megyéspüs-
pök megszentelte a Sajó vizét.

Vízkereszt az egyik legő-
sibb keresztény ünnep, amely 
Jézus Krisztus megjelenésé-

nek, kinyilvánulásának mo-
mentumait kapcsolja egybe 
(a napkeleti bölcsek imádása, 
Jézus megkeresztelkedése a 
Jordánban, Jézus első csodá-
ja, a víz borrá változtatása a 
kánai menyegzőn). Ezek kö-
zül később Jézus keresztsége 
lett hangsúlyos, erre emlé-
keztet a vízszentelés. A kato-
likus egyházban január 6-án 
ünneplik.

A keleti szertartású egy-
házközségekben korábban 

általános szokás volt, hogy 
a vízszentelés lehetőleg ter-
mészetes állapotú vízen (élő 
vízen) történjék. Ahol patak 
vagy folyó van a közelben, 
ma is körmenettel vonulnak a 
partra a templomból. A jégen 
kereszt alakban vágott lékbe 
a pap beleoltja az égő hármas 
gyertyát, s a hívek innen me-
rítik az otthonra szánt szen-
teltvizet.

– A Sajó most Jordánná 
változott és ahogy tovább 
hömpölyögnek a habjai, hul-
lámai, viszik tovább az ál-
dást! A megszentelődött víz-
cseppek rajta maradnak még 

egy ideig a kereszten is, s a 
következő keresztcsókolás-
kor tovább adatik a hívek 
ajkain. A víz eljut az ottho-
nokba, hisz a hívek is ebből 
meríthetnek házaik meg-
szenteléséhez – mondta el a 
szertartásnál Orosz Atanáz 
megyéspüspök.

Vízkereszt ünnepén (amint 
megkeresztelkedésünkkor is) 
az Úr az élet forrásává teszi 
a vizet, s a víz valóban éle-
tet-adóvá válik számunkra. 
Mert a lélek kegyelme meg-
szenteli azt, ahogyan a Jor-
dánban maga az Úr Jézus 
Krisztus merült alá. Amikor 

ebből a vízből részesedünk, 
mi a Szentlélekkel és az Úr 
Jézus Krisztussal kerülünk 
közösségbe. Vízszenteléskor 
a közönséges víz titokzato-

san átváltozik. A szentelt víz-
ből való részesedés által, a 
keresztségben közösségbe ke-
rülünk az Élő Istennel, s bű-
neink bocsánatát nyerjük.

A doni áttörés áldozatainak emléké-
re mutatnak be szentmisét a Szent An-
na-templomban január 15-én, vasár-
nap, a fél 11 órai szentmise keretében. 
Ugyancsak vasárnap, 16 órakor mocor-
gós szentmisét mutatnak be a kisgyer-
mekes családoknak a Millenniumi-te-
remben.

Az ökumenikus imahetet idén janu-
ár 15–22-e között rendezik meg. A bel-
városi körzetben esténként kezdés 17 
órakor minden templomban. Január 
15. vasárnap, avasi református temp-
lom. Igét hirdet Papp András görög ka-
tolikus parókus. Január 16. hétfő, Búza 
téri görög katolikus templom. Igét hir-
det Krank József ortodox parókus. Janu-
ár 17. kedd, belvárosi evangélikus temp-

lom. Igét hirdet Kalna Zsolt minorita 
tartományfőnök. Január 18. szerda, mi-
norita templom. Igét hirdet Csögör Or-
solya református lelkipásztor. Január 19. 
csütörtök, Deszkatemplom. Igét hirdet 
Lipcsák János római katolikus plébániai 
kormányzó. Január 20. péntek, belváro-
si református templom. Igét hirdet Tisza 
Attila baptista lelkipásztor. Január 22. 
vasárnap, mindszenti templom. Igét hir-
det Almási Ferenc református lelkipász-
tor. Január 21-én, szombaton, 16 órától a 
Miskolci Egyetem aulájában lesz imata-
lálkozó a felekezetek püspökeinek szol-
gálatával. 

A diósgyőri körzetben: vasárnap, ja-
nuár 15-én, diósgyőri r. k. templom, 16 
óra. Igét hirdet Péter András református 

lelkipásztor. Hétfő, vasgyári ref. temp-
lom, 17 óra. Igét hirdet Kovács Endre gö-
rög katolikus parókus. Kedd, vasgyári ev. 
templom, 17 óra. Igét hirdet Balog Gyula 
plébános. Szerda, vasgyári r. k. plébánia, 
17 óra. Igét hirdet Mikolai Vince plébá-
nos. Csütörtök, diósgyőri ref. templom, 
17 óra. Igét hirdet Pehm G. Antal feren-
ces kistestvér. Péntek, 17 óra. Újgyőri r. 
k. templom, 17 óra. Igét hirdet Molnár 
József evangélikus lelkész. Vasárnap, 16 
óra. Újgyőri g. k. templom. Igét hirdet 
Antal Mariann református lelkész. 

Január 15-én, 19.30 órától, a Miskolc 
Televízió HívőSzó című műsorában a 
belvárosi evangélikus templomból köz-
vetítenek istentiszteletet. Igét hirdet: 
Sándor Frigyes evangélikus lelkész. 

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

MEGSZENTELTÉK A SAJÓT VÍZKERESZT ÜNNEPÉN
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Január 10-én szerződést írt alá 
Diósgyőrben Busai Attila. Az 
MTK-ban nevelkedett középpályás 
leigazolásával egyidejűleg, Bognár a 
Fradihoz került.

Busai Attila sokoldalú játékos, alap-
vetően támadó középpályás, de védő-
től csatárig mindenhol játszott már. 
Pályafutását a Góliát FC-ben kezd-
te, élvonalbeli labdarúgó az MTK-
ban lett. Tagja volt a Csehországban 
bronzérmet szerző U19-es csapatnak, 
majd Svájcban légióskodott. Az FTC 
hívására tért haza, ahol fokozatosan 
szilárdította meg a helyét. – Busai At-
tilát már korábban is szerette volna 
a DVTK szerződtetni – nyilatkozta 
Benczés Miklós, a DVTK sportigaz-
gatója. – Személye Horváth Ferenc 
szerint erősítést jelent a csapat számá-
ra, a szerződtetésének pedig én ma-
gam is kifejezetten örülök, hiszen az 
MTK-ban nevelkedett, képzett, több 
poszton is bevethető labdarúgóról 

van szó. Több olyan csapatrészben is 
a segítségünkre lehet, ahol korábban 
problémáink voltak.

Ezzel egyidejűleg Bognár István a 
DVTK-tól a Ferencvároshoz igazolt. 
– Köszönöm a klubnak a lehetőséget, 
biztos sokan emlékeznek arra, hogy a 
DVTK Mezőkövesdről két és fél évvel 
ezelőtt kivásárolt, innen kerültem be 
a válogatott bő keretébe, amiért örök-
ké hálás leszek – búcsúzott Bognár 
István. – Köszönöm a szurkolóknak 
is a rengeteg biztatást és hogy mindig 
mellettem voltak. Előfordultak az el-
múlt években szép és kevésbé sikeres 
periódusok is, de én csak a szép dol-
gokra emlékezem. További sok si-
kert kívánok a Diósgyőrnek! (Forrás: 
dvtk.eu)

9

A kivitelező cég szakemberei a na-
pokban végeztek a diósgyőri stadion 
bontásával – adta hírül a dvtk.eu. A 
munka természetesen nem áll meg, 
hiszen a már javában zajló alapozás-
nak köszönhetően hamarosan ismét 
látványos szakaszába lép majd az 
építkezés. 

Mint ismeretes, a DVTK október 29-
én, a Ferencváros elleni bajnoki talál-
kozóval búcsúztatta a régi stadiont – ez 

volt az utolsó mérkőzés a miskolci sport 
emblematikus helyszínén. Október 28-
án, Budapesten aláírták a kivitelezői 
szerződést és november 2-án elkezdőd-
tek a bontási-építési munkálatok Diós-
győrben. Az új DVTK aréna alapkövét 
december 1-jén rakták le. A fejlesztés 
keretében egy 15 ezer ülőhellyel rendel-
kező, multifunkcionális, UEFA IV-es 
besorolású stadion épül meg, ahol ran-
gos nemzetközi mérkőzéseket is ren-
dezhetnek. Az új stadion az Európai 

Labdarúgó Szövetség minden bizton-
sági és kényelmi előírásának megfelel 
majd. Amennyiben a munkák a tervek 
szerint haladnak, a kivitelező tervei sze-
rint már 2017 végén, vagyis a rendelke-
zésre álló 15 hónapos határidő előtt be-
fejeződhet az építkezés.

Azok, akik szeretnék megnézni, ho-
gyan tűnt el a régi stadion, különle-
ges videókat láthatnak erről a dvtk.eu 
honlapon és a minap.hu hírportálon is. 
(Fotó: dvtk.eu)

Támadót cseréltek 
támadóra

DVTK STADION: VÉGE  
A BONTÁSNAK, JÖHET AZ ÉPÍTÉS!

Menkő Veronika, a DVTK-Volán 13 éves asz-
taliteniszezője – utánpótlás válogatottak sorát 
legyőzve – az elmúlt év végén bronzérmet 
nyert az U21-es országos bajnokságon. 

A csoportküzdelmek során egyaránt 3-2-re 
győzött az ifi válogatott kerettag Füle Kata (Univer 

Sport Kecskemét) és Harasztovich Fanni (Statisz-
tika) ellen, majd 3-0-ra verte Magyarcsik Laurát 
(Szekszárd). A főtáblán újabb ifjúsági válogatottak 
következtek, a Göndör Fanni (Statisztika) és Hart-
rich Leone elleni meccs egyaránt nagy küzdelmet 
hozott, mindkét találkozót a miskolci lány nyerte, 
4-3-ra. Az elődöntőben még nagyobb falat jutott 

Menkő Veronikának, hiszen az U21-es válogatott 
Imre Leila már felnőtt válogatott kerettag is. Ezen 
a találkozón már nem is sikerült jelentős ellenál-
lást kifejteni, 4-0-ra az esélyesebb versenyző nyert. 
Mivel a versenykiírás szerint bronzmérkőzést nem 
rendeztek, Menkő Veronika bronzérmet nyert – 
13 évesen az U21-es mezőnyben. (dvtk.eu)

Nem volt egyszerű megállítani a diósgyőri kislányt

Január 7-én, a női kosárlabda NB I. A-cso-
portjának 12. fordulójában a Ceglédet fo-
gadta az Aluinvent DVTK. 

Az év első bajnoki mérkőzésén bemutatko-
zott az Aluinvent DVTK csapatában a WN-
BA-ben és több európai bajnokságban is kivá-
ló mutatókkal rendelkező Samantha Prahalis, 
aki karácsony után csatlakozott a kerethez. Vi-
szont nem volt ott Cierra Robertson-Warren. A 
csarnokban megjelent kéttucatnyi vendégszur-
koló is, ami valódi meccshangulatot garantált, 
hiszen a hazai buzdítás előre borítékolható 
volt.

Az első félidőben nagy előnyre tett szert a 
Cegléd, amit a második húsz percben folya-
matosan faragott le az Aluinvent DVTK. Végül 
három pontra csökkent a különbség (72-75). 12 
másodperc maradt hátra, amikor a DVTK-é 
lett a labda, Maikel López oda is rendelte já-
tékosait az utolsó támadás előtt, a dobást Pra-
halisra játszották ki, azonban a labda lejött a 
gyűrűről, így nyert a Cegléd.   Az izgalmas vég-
játékban egy kosáron múlt tehát a hosszabbí-
tás. Rasheed 19, Jovanović 16, az újonc Prahalis 
13 pontig jutott. (Női kosárlabda NB I. A-cso-
port, 12. forduló: Aluinvent DVTK – CEKK 
Cegléd 72-75) A 13. fordulóban szabadnapos 
lesz az Aluinvent DVTK, legközelebb január 
21-én a Vasas ellen játszik hazai pályán a csa-
pat. (Forrás: dvtk.eu)

Véget ért a jégkorong Magyar Kupa selejtező 
szakasza. A záró fordulóban a DVTK Jeges-
medvék egy magas színvonalú és nagy iramú 
találkozón, végül büntetők után győzte le 
szerdán a Debrecen csapatát. 

A Macik ezzel nem csak a mérkőzést nyer-
ték meg, hanem egyúttal a Magyar Kupa se-
lejtezősorozatát is és végig hazai pályán játsz-
hatnak a folytatásban. (DVTK Jegesmedvék 
– Debreceni HK 4-3 bü.) Az elődöntőben a 
Dunaújvárosi Acélbikák lesznek ellenfeleink 
január 25-én szerdán, hazai környezetben. 

Amennyiben csapatunk sikerrel veszi az elő-
döntőt a január 28-i döntő is Miskolcon kerül 
megrendezésre.

– Nagyon rosszul kezdtük a mérkőzést. Az 
első harmadban nem játszottunk jól, de büszke 
vagyok a csapatra, hogy sikerült innen felállni. 
Albert Tibor nagyon szép és fontos gólt szer-
zett, Pavuk duplája pedig szinte győzelmet ért. 
Sajnos a végén kaptunk egy elkerülhető gólt. A 
hosszabbítás és a büntetőpárbaj izgalmas volt, 
örülök hogy végül sikerült győznünk. Gratu-
lálok a csapatnak és várjuk az elődöntőt – érté-
kelt Doug Bradley vezetőedző. 

Egy kosáron múlt a hosszabbítás! MK: ELŐDÖNTŐBEN A MACIK!

MENKŐ VERONIKA BRONZOT NYERT
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Lendítse fel ÜZLETÉT! 
Hirdesse Ön is termékét, szolgál-
tatását szórólapon, juttassa el 
újságját, kiadványait kézbesítői 
hálózatunkon keresztül Miskolcon 
és környékén. 

Heti, havi rendszerességű  
terjesztés, mindenki számára elérhető 

akár már nettó 1 Ft/db/ 
alkalom áron!  

Rendelésfelvétel: terjesztesmiskolc@gmail.com, 
illetve a 70/577-8148-as telefonszámon.

Első alkalomra  
30% kedvezményt  

adunk!

KERESSE  
AZ ÚJSÁG- 

ÁRUSOKNÁL  
A SZÁZÉVES  

MÚLTRA  
VISSZA- 

TEKINTŐ  
MISKOLCI  

KALENDÁRIUMOT

a Lapker Zrt. pavilonjaiban,  
599 Ft-os áron.

Apróhirdetés
Eladó gázkonvektoros lakás Pozso-
nyi u., 8. em., hőszigetelt. Képek: ingat-
lan.com, hird. szám 22803342; 7,99 mFt, 
alkuképes, ha  komolyan érdekel. Köz-
vetítő NE HÍVJON!!! Lövey Attila 20-375-
1544.

Selyemréten eladó, illetve elcserél-
ném, társasházi első emeleti gázfűté-
ses, erkélyes, 36 m2-es lakásomat. Táv-
fűtéses, panelprogramos, hőszigetelt, 
magasföldszinti, vagy első emeleti, na-
gyobb lakásra cserélném a belvárosban, 
értékegyeztetéssel. Tel: 06-30/ 360-55-
02, vagy 06-46/749-495. Ugyan itt bükk-
fa törzsből kiállítási állványok eladók.

Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 
63 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók 
(műanyag, fa, alumínium), garázskapuk 
cseréje óriási kedvezménnyel, teljeskörű 
árnyékolástechnikával. Tel./fax: 46/402-
292, mobil: 30/336-5528, web: www.alu-
port.hupont.hu, bemutatóterem: Mis-
kolc, Bükk áruház I. emelet. Nyitva: h, sz, 
cs, p: 9–17 óráig, k: 9–14 óráig, szo: 9–12 
óráig.

COOP ABC, COOP SZUPER ÜZLETEKBEN:
COOP Instant kávéitalpor 10x18 g, egységár: 1606 Ft/kg   289 Ft
COOP Konyhakész rizs 250 g, egységár: 556 Ft/kg 139 Ft 
Lenor Summer Breeze, Spring Awaking 930 ml, egységár: 612 Ft/l 569 Ft

és még számos termék, keresse az akciós polcokon!
LEGYEN 2017-BEN IS TÖRZSVÁSÁRLÓNK!

349 Ft

Eh. csontos csirkemell                                     
1 kg 
(baromfit  
árus. üzl)

Eh. sertéscomb                                    
1 kg  
(tőkehúst árus. üzl)  
jan. 12–14.

949 Ft

Eh. csirkecomb farrésszel   
1 kg,  
(baromfit  
árus. üzl.)     

829 Ft

2017-BEN IS AKCIÓKKAL VÁRJUK VÁSÁRLÓINKAT! 
JANUÁR 17-IG TARTÓ AKCIÓNK KÍNÁLATÁBÓL:

LÉVAY JÓZSEF REFORMÁTUS  
GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON
BEISKOLÁZÁSI INFORMÁCIÓK  

A 2017/2018. TANÉVRE 
OKTATÁSI KÍNÁLATUNK:
6 évfolyamos, TEHETSÉGGONDOZÓ osztály:

angol nyelv emelt szintű, matematika és informatika 
emelt óraszámú.

4 évfolyamos képzés – 3 osztály indul:
történelem emelt szintű, mozgóképkultúra és médiais-
meret emelt óraszámú, magyar nyelv és irodalom emelt 
szintű, angol nyelv emelt szintű, német nyelv  emelt szin-
tű, matematika-fizika tagozat, biológia-kémia tagozat, 
általános tantervű.

NYÍLT NAP: 2017. január 25. (szerda)

További információk az iskola honlapján, vagy a titkárságon:
www.levay.tirek.hu, 06 46 500 180/101
3530. Miskolc, Kálvin J. u. 2.



Nyílt napot tartottak ked-
den a Miskolci Rendésze-
ti Szakgimnáziumban. Az 
érdeklődő fiatalok ezúttal is 
betekintést nyerhettek a ren-
dőri munka- és képzés ku-
lisszatitkaiba, részleteibe.

A programon bemutatko-
zott többek között a megyei 
főkapitányság bűnmegelő-
zési-, közlekedésrendészeti-, 

humánigazgatási- és techni-
kai osztálya is. A rendészeti 
szakgimnáziumba ellátogató 

diákok láthattak önvédelmi- 
és csapatszolgálati bemutatót, 
de megismerhették az úgyne-
vezett szituációs kabinetet is.

A nem hétköznapi mun-
ka megfelelő képességeket is 
igényel. Ahhoz, hogy valaki 
felvételt nyerjen a rendőrisko-
lába, mentális, fizikális, mű-
veltségi és egészségügyi alkal-
massági vizsgálatokon is meg 
kell felelnie. Jelenleg 490 első 

éves és több mint 300 má-
sodéves diák tanul a szakgim-
náziumban. Ősztől újabb 

négyszáz helyre keresnek di-
ákokat. A kétéves nappali ta-
gozatos képzés elvégzése után 
a rendőrség életpályamodellje 
biztos elhelyezkedést és ga-
rantált jövedelmet ígér.

A Miskolci Rendészeti 
Szakgimnáziumba február 
15-ig várják érettségizett fi-
atalok jelentkezését. – Aki 
sikeresen befejezi a tanul-
mányait, annak a rendőrség 

megfelelő beosztást bizto-
sít. Az utóbbi években az a 
gyakorlat, hogy akár már a 

másodévben is! A tanulmá-
nyok mellett tehát már pró-
baidős rendőrnek is számít 
a tanuló – nyilatkozta Bagi 
István, a Miskolci Rendé-
szeti Szakgimnázium igaz-
gatója.

A B.-A.-Z. Megyei Ren-
dőr-főkapitányság tobor-
zótisztjei a közeljövőben 
személyesen is felkeresik a 
megyei középiskolákat, hogy 

tájékoztatást adjanak az ér-
deklő diákok számára a ren-
dőri hivatásról.

A kanadai Feather and the 
Wind utazó páros – Felicia 
és Wesley – decemberben 
városunkban járt. Élménye-
ikről több videó és fotó ta-
núskodik.

A bloggercsapat az „egyszer 
élünk” mondás nyomán indult 
felfedezni a világot. Kalandoz-
tak már Mexikóban, Japánban, 
Franciországban, Németor-
szágban, Lengyelországban és 
még rengeteg helyen – rengeteg 
vidám emléket szereztek. Blog-
jukban 11 olyan dolgot emeltek 
ki, amelyet Miskolcon járva 
mindenki megszerethet. Egyik 
ezek közül a Miskolctapolca 
Barlangfürdő, amely csodála-
tos atmoszférájával, természe-
tes barlangi járataival varázsol 
el mindenkit. 

A Diósgyőri várban tett lá-
togatásuk során egy lenyű-
göző történelmi várat ismer-

hettek meg, ahol a lakók által 
élővé válik a középkor világa. 
A kisvonatos utazás Lillafü-
redre szerintük festői és ki-
hagyhatatlan, ha erre jár az 
ember. Az egyik videójuk cí-

mében „tündérmeséhez” ha-
sonlítják lillafüredi kirándu-
lásukat és minden Miskolcra 
utazónak javasolják a Palota-
szálló megtekintését a függő-
kerti és a Hámori-tó melletti 
sétával.

 A Pannon-tenger Múzeum-
ban lenyűgözőnek találták a 
bükkábrányi mocsárcipruso-
kat, a játékos és interaktív te-
reket és időszaki fotókiállítást 
a még január 15-ig megtekint-
hető Inverse Everestet, amely 
a világ legmélyebb száraz 
lábbal látogatható barlangjá-
ba tett expedíciót mutatja be. 
Leírásukban a belváros régi 
utcáit is méltatják. Szerintük 

Miskolcon csodás ötlet vá-
rost nézni, mert a belvárosi 
sétálóutca az autóforgalomtól 
elzárt és jól sétálható. A lát-
ványos terek könnyen legyalo-
golható távolságokra találha-
tók egymástól. Kényelmesen 
kalandozhatsz egészen Szinva 
teraszhoz közeli szerelmesek 
hídjától kezdve a legjobb ét-
termeken át a régi házakkal 
teli utcákig.

Nem feledkeztek meg a ma-
gyaros vagy a helyi gasztrokü-

lönlegességekről sem. Többek 
között kiemelték a tipikus ma-
gyar fogásokat: a halászlevet, a 
töltött káposztát és a gulyásle-
vest. A hagyományos magyar 
konyhát kedvelőknek Miskol-
con a Kis Anna Halászkertet 
és a Kispipa Halászcsárdát ja-
vasolják. 

A két blogger Felicia és Wes-
ley angol nyelvű bejegyzése és 
videója Miskolcról honlapun-
kon, a www.minap.hu portá-
lon is megtekinthető. 
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Miskolci Napló – A város lapja

PROGRAMAJÁNLÓ
Program/közélet

VII. Görömbölyi Forralt Bor- és Te-
pertőnapok Görömböly, Január 20-
21.: Szolártsik tér, Január 22.: Pincesor.

Miskolci Nemzeti Színház
Január 15. 15 óra. A Bandy- lányok - ze-

nés játék. JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás. 
19 óra. Kivilágos Kivirradtig - István-
nap két részben. KAMARA Szigligeti 
(arany, ezüst) bérlet. Jegyvásárlás.

Január 17. 19 óra. Édeskettes hármasban 
– musical. JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás.

Január 18. 17 óra. A kutya különös esete az 
éjszakában - kamaszokról felnőtteknek, 
felnőttekről kamaszoknak. KAMARA La-
tabár ifj. „B” bérlet. Jegyvásárlás. 20 óra. 
Fekete zaj - Bulvár-hír - TÁNC- MŰVEK 1 
felvonásban. JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás. 

Január 19. 18 óra. A bolygó hollandi - 
opera két részben 18:00 | NAGYSZÍN-
HÁZ Jezsuita bérlet Jegyvásárlás. 18 
óra. A kutya különös esete az éjsza-
kában - kamaszokról felnőtteknek, 
felnőttekről kamaszoknak. KAMARA 
Herman ifj. „B” bérlet. Jegyvásárlás. 

Január 20. 19 óra. A bolygó hollandi - 
opera két részben. NAGYSZÍNHÁZ 
Bemutató (alap, arany, ezüst) bérlet. 
Jegyvásárlás. 19 óra. Anna Karenina - 
romantikus táncjáték. KAMARA Upor 
(arany, ezüst) bérlet Jegyvásárlás. 

Január 21. 19 óra. Kortársdráma-felol-
vasóest. JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás. 19 
óra. MISKOLCI MÚZSA-DÍJ ÁTADÁSA. 
NAGYSZÍNHÁZ. 

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár
Január 17. 16.30 óra. Kassa – történelmi 

városkalauz. Balassa Zoltán könyvbe-
mutatója vetített képes előadással. 

Január 19. 14 óra. A magyar kultúra napja 
a Mesebirodalomban. „A haza minden 
előtt” Kölcsey Ferenc életútja képekben. 
Diaképes előadás általános iskolásoknak. 

Január 19. 16.30 óra. Jegyes könyvek, je-
les olvasók. Ex librisek Imolay dr. Len-
key István – a putnoki Holló László 
Galériának adományozott – gyűjte-
ményéből, kiállítás a magyar kultúra 
napja tiszteletére. 

Január 19. 17 óra. Költők Keleméren – 
Tompa Mihály és barátai. Imolay dr. 
Lenkey István magángyűjtő, művelő-
déstörténész előadása a magyar kul-
túra napja tiszteletére.

Művészetek Háza
Január 19. 19 óra. HANGFORRÁS BÉR-

LET III. Műsor: Saint-Saëns: Haláltánc 
Op. 40; Csajkovszkij: Melankolikus 
szerenád Op. 26; Csajkovszkij: Val-
se-scherzo Op. 34; Csajkovszkij: VI. 
(h-moll „Patetikus”) szimfónia Op. 
74. Vezényel: Howard Williams. 

Január 20. 18 óra. TARI ANNAMÁRIA: EGYE-
DÜL AZ ONLINE TÉRBEN... PÁRKAPCSO-
LATI ÉRZELMEK A XXI. SZÁZADBAN

Január 21. 15 óra. Csukás István - Szitha 
Miklós: GOMBÓC ARTÚR, A NAGY UTA-
ZÓ zenés mesejáték két részben a JÁ-
TÉKSZÍN előadásában. 

Dr. Varga László országgyűlési kép-
viselő és Bartha György önkormány-
zati képviselő lakossági fogadóórát 
tart 2017. január 16-án (hétfőn) 17.30 
órától a diósgyőri képviselői irodában (Árpád u. 43.).

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA:

Miskolc Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata a MAGYAR KULTÚRA 
NAPJA ALKALMÁBÓL 2017. január 
20-án, pénteken 10 órakor a Kölcsey 
Ferenc emléktáblánál (Széchenyi út 

38.) megemlékezést tart. Az ünnepsé-
gen közreműködik a Fráter Kórus.

Felhívjuk a lakosság, a civil szerve-
zetek és a pártok figyelmét, hogy ko-
szorúzási szándékukat jelezzék 2017. 

január 19-én, 15 
óráig a madacsi.
agnes@ifihazmis-
kolc.hu e-mail cí-
men.
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MAGYAR KULTÚRA NAPJA - KOSZORÚZÁS

Kanadai bloggerek  
kalandjai Miskolcon

Kemény játék - nyílt nap a miskolci rendőriskolában

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Köz-
gyűlése, az általa létrehozott Kuratórium javaslatai alap-
ján, Miskolc város napja (május 11.) alkalmából hagyomá-
nyosan kitüntetéseket, díjakat adományoz. 

A városban működő civil szervezetek, közösségek, intézmé-
nyek, gazdálkodó és egyéb szervezetek, szakmai szövetségek, 
érdekképviseletek, egyházak, valamint magánszemélyek 2017-
ben is javaslatot tehetnek, kik kapják az alábbi elismeréseket: 

Miskolc Város Díszpolgára kitüntető cím; Pro Urbe kitün-
tető cím; Gálffy Ignác életmű-díj; Herman Ottó tudományos 
díj; Szemere Bertalan közéleti díj; Szabó Lőrinc irodalmi díj; 
Kondor Béla képzőművészeti díj; Reményi Ede zenei díj; Dé-
ryné színházi díj; Miskolc Város Építészeti Alkotói díj; Bi-
zony Ákos Kitüntető Jogi díj; Benkő Sámuel díj; Pedagógi-
ai díj; Miskolc Város Turizmusáért díj; Az év sportolója díj; 
Miskolc Város Sportjáért díj; A Civilek Támogatásáért díj; 
Az Év Civil Szervezete” díj; Pro Minoritate díj; Nívódíj. 

A jelöléshez szükséges, letölthető adatlap és a vonatkozó, 
többször módosított 38/2004. (XI. 10.) sz. rendelet a www.
miskolc.hu honlapon, a Kultúra / Aktuális pályázatok me-
nüpont alatt található.

A kitöltött, aláírt adatlapot és a részletes indokolást a ki-
tüntető cím megjelölésével legkésőbb 2017. február 24-ig 
juttathatják el a következő címre: Dr. Kriza Ákos polgár-
mester, Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivata-
la, 3525 Miskolc, Városház tér 8.

A kitöltött adatlap és a részletes indoklás beküldhető elekt-
ronikus úton is (további feldolgozásra alkalmas .docx, .doc, 
.odt formátumokban), a nebline@miskolcph.hu e-mail címre. 

Szíves közreműködésüket előre is köszönöm.

Dr. Kriza Ákos
Miskolc Megyei Jogú Város

Polgármestere

Javaslatok városi  
elismerésekre



Előzetesben marad az ar-
lói emberöléssel vádolt 
férfi

A Miskolci Törvény-
szék fenntartotta az előzetes 
letartóztatását annak a fiatal férfinak, aki a vád szerint 2015. 
szeptember 27-én a Borsod megyei Arló településen, az utcán 
olyan kegyetlenül bántalmazta a hazafelé tartó 67 éves sértettet, 
hogy az idős férfi a helyszínen elhunyt.

Az ügyészség a 21 éves elkövetőt különös kegyetlenséggel, 
védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés 
bűntettével vádolja. A vádbeli bűncselekmény akár életfogytig 
tartó szabadságvesztéssel is büntethető, ezért a bíróság a legsú-
lyosabb kényszerintézkedés fenntartását részben a terhelt szö-
késének, elrejtőzésének veszélyére alapította. Ezen túl a bíróság 
álláspontja szerint a büntetett előéletű terhelt esetében attól is 
tartani kell, hogy szabadlábra kerülése esetén újabb bűncselek-
ményt követne el.

Egyetlen nap alatt hét kéménytűz volt Borsodban
Arlón az ózdi-, Szendrőn a kazincbarcikai-, Füzéren a sátor-

aljaújhelyi-, Tokajban és Szerencsen a szerencsi-, Hernádpet-
riben a gönci-, Mezőcsáton a helyi hivatás tűzoltók távolítot-
ták el a vegyes tüzelésű fűtőberendezés füstelvezetőjében izzó 
égésterméket - tudtuk meg az elmúlt hétvégén a B.-A.-Z. Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól. A tűz egyik esetben 
sem terjedt tovább az ingatlanok szerkezeti elemeire. A tokaji 
eset kapcsán érintett, három lakót hozzátartozóik fogadták be, 
a mezőcsáti család ideiglenes elhelyezésében a helyi polgármes-
ter nyújtott segítséget.

Cigivel gyújtotta fel  
a házat

Kigyulladt egy kistoka-
ji családi ház födémszer-
kezete vasárnap este. A 

tűz feltehetően dohányzás miatt keletkezett az egyik szobában, 
a mentők egy lakót kórházba szállítottak. A Petőfi utcában tör-
tént káresethez a megyeszékhely hivatásos tűzoltóit riasztották. 
Az egységek három vízsugárral elfojtották a lángokat és átvizs-
gálták az ingatlant. 

Tragédia Mezőnyárádon 
Családi házban keletkezett tűz miatt riasztották a mezőkö-

vesdi hivatásos tűzoltókat és a katasztrófavédelmi műveleti 
szolgálatot kedden Mezőnyárádra. A tűz az ingatlan egyik szo-
bájában keletkezett. Az egységek a lángok elfojtása és a helyi-
ségek átvizsgálása során egy elhunyt embert találtak a tűzzel 
érintett helyiségben. Az eset kapcsán tűzvizsgálati eljárás indul 
– közölte a katasztrófavédelem.

Durván lángra kapott a kamion Miskolcnál
Kigyulladt egy külföldi kamion az M30-as autópálya Buda-

pest felé vezető oldalán, Felsőzsolca határában január 10-én 
este. A sofőr, miután észlelte a tüzet, lekapcsolta a pótkocsit, így 
a vontatóra nem terjedtek át a lángok. A jármű hűtőfelépítmé-
nyes pótkocsijának a külső része égett, a tüzet a megyeszékhely 
hivatásos tűzoltói oltották el négy vízsugárral. Az eset során 
nem sérült meg senki, a beavatkozás idejére az érintett útsza-
kaszt lezárták a hatóságok – tájékoztatott a katasztrófavédelem.

Mozaik Miskolci Napló

Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesztősé-
günk címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A borítékra írják 
rá: „Mindenkit érhet jogeset”. E-mail címünk, amelyre üzene-
teiket, problémáikat elküldhetik: info@mikom.hu. Dr. Strass-
burger Gyula és dr. Tulipán Péter ügyvéd írásban válaszol!

MINDENKIT ÉRHET JOGESET

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 - április 20) Nem úgy alakulnak a dolgai, 
ahogyan tervezte, és ez a váratlan fordulat jobban megijeszt-
heti, mint kellene. Ne essen pánikba, mindenre talál idejében 

megoldást, a legnagyobb ellensége most az, ha elveszíti a fejét.

Bika (április 21 - május 20) Ha reggel eltervezett valamit, ak-
kor tartsa is ahhoz magát, máskülönben most könnyen kicsúsz-
hatnak a dolgok az irányítása alól. Figyeljen oda a részletekre, 

mert ezeken is sok minden múlik, de nyilván az egész a legfontosabb.

Ikrek (május 21 - június 21) Néha olyan helyekre is el kell 
merészkednie, ahová nem szívesen megy, de ha a céljait meg 
akarja valósítani, akkor ezekre a kihívásokra sem mondhat ne-

met. Vegyen egy nagy levegőt, és vesse bele magát a munkába.

Rák (június 22 - július 22) Nem ijed meg a kemény munká-
tól, de azt nem szereti, ha mások után kell takarítania. Csak 
magáért felelős, mindenki oldja meg a saját gondjait. Ne 

hagyja, hogy újra a fejére nőjenek és kihasználják, mint régen.

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Már belenyugodott, 
hogy minden úgy lesz majd, ahogyan lennie kell, de úgy tű-
nik, nem mindenki ilyen nyugodt. Valaki az idegességét Önre 

is átragaszthatja, pedig ez az utolsó dolog, amire most szüksége van.

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Valaki megpróbálja 
kizökkenteni a ritmusából, de nem szabad hagynia, hogy átír-
ja a terveit. Ön csak folytassa a munkáját, élvezze ki a sikereit. 

Bízzon most is a legjobbakban, bárhogy próbálja is más másról meggyőzni.

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Még egy utolsó meg-
próbáltatás áll Ön előtt, mielőtt bezsebelhet egy komolyabb si-
kert. Olyat, amiért talán már tavaly elkezdett dolgozni. Ez az aka-

dály már nem állíthatja meg most, olyan sok mindenen van már túl.  

Skorpió (október 24 - november 22) Úgy érzi, valakinek 
túl sok energiája, vagy szabad ideje van a környezetében, és 
mintha Öntől várná, hogy levezethesse azt. Önnek azonban 

most a saját baja is elég, nem akar senkinek sem a bébicsősze lenni. 

Nyilas (november 23 - december 21) Nyugtalan valami mi-
att, és a környezete talán nem érti, miért aggodalmaskodik 
olyan sokat. Amin nem tud változtatni, amiatt talán tényleg 

jobb nem stresszelnie magát. A dolgok maguktól is kialakulnak majd.

Bak (december 22 - január 20) Kicsit feszített tempót kell 
most tartania, de ha van még Önben elég energia, akkor ké-
pes lesz lezárni valami olyasmit, ami már régóta aggasztja, 

és sokkal nyugodtabban pihenhet utána. Egy ugrás választja el a sikertől.

Vízöntő (január 21 - február 19) Komoly tervei vannak, 
amelyek akár meg is valósulhatnának, de úgy tűnik, nem 
kapja meg a kellő támogatást. Pedig, ha az energiáiból má-

sokra is kell vesztegetni, akkor lehet, hogy a saját céljaira nem marad elég.

Halak (február 20 - március 20) Az utolsó pillanatban kell 
egy fontos döntést meghoznia, és ez nem teszi túl boldog-
gá, mert nem szereti elsietni a dolgokat. Most mégis érdemes 

fejest ugrani, mert bármi jobb, mint lemaradni a kínálkozó lehetőségről.
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Nagyon leesett pénteken az „első hó” Miskolcon is. Sítalpak azért még nem kellettek január 13-án Miskolc belvárosában, de a nagy 
hideg mellé, némi szél kíséretében igazából megérkezett az idei tél első, jelentős havazása. A fiatalok nagy örömmel fogadták, sokan 
próbálták így vagy úgy megörökíteni az égi áldást, a havas miskolci utcákat, köztereket. Mindez persze fokozott óvatosságot követelt, 
követel a közlekedőktől, az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közutak hóeltakarításán és szórásán péntek hajnaltól tíz 
munkagéppel dolgozott a Miskolci Városgazda. A közterületeken 350-en végeztek kézi hóeltakarítást. A hóügyelet a 06-70/685-2000 te-
lefonszámon vagy a hougyelet@varosgazda.hu címen fogadja a lakossági bejelentéseket.                                                                FOTÓ: JUHÁSZ ÁKOS

FORRÓ NYOMON

FOTÓ: TÓTH EVELIN

Itthon telelő madarak
1

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben néhány Magyaror-
szágon telelő madár neveit rejtettük el. Kérjük, a megfejtéseket 
együtt, egy levélben vagy e-mailben, legkésőbb 2017. febru-
ár 15-én éjfélig juttassák el szerkesztőségünkbe (3525 Miskolc, 
Kis-Hunyad u. 9.) vagy az info@mikom.hu e-mail címre A he-
lyes megfejtéseket beküldők között egy-egy 2017-es Miskolci 
Kalendáriumot sorsolunk ki. 

Az Experidance „Boldogság 69:09” című produkcióját láthatta 
a közönség kedden este a Miskolci Nemzeti Színházban. Román 
Sándor nagy sikerű tánctársulata a történelmi időutazások után, 
ebben ez előadásban napjaink és közelmúltunk, 2009 és 1969 Ma-
gyarországát választotta története színteréül. A táncjáték a két idő-
szak fiataljainak boldogságkeresését hasonlítja össze, a két korszak 
legnagyobb slágerei és legmenőbb tánclépései segítségével.

„Boldogság  
69:09” „TÉL SZELE  

HÓVAL,  
FAGGYAL…”

A  hét fotója
MOCSÁRI LÁSZLÓ   
FELVÉTELE
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