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„VONA TÁMOGATNÁ A MIGRÁNSBETELEPÍTÉST  
– JAKAB PÉTER VALLJON SZÍNT!”

Színvallásra szólította fel Jakab Péter  
jobbikos frakcióvezetőt Hubay György  

fideszes önkormányzati képviselő, Vona 
Gábor nyilatkozataival kapcsolatban. 

A napokban kapják kézhez a városi 
intézmények és a Miskolc Holding 

dolgozói – összesen több mint 6200 
ember – annak a soron kívüli jutta-

tásnak a második részletét, amelyet 
múlt év decemberében jelentett be 

Kriza Ákos polgármester.  

ÖKUMENIKUS IMAHÉT

„Ne a falakat lássuk,  
hanem a szeretetet…”

Szombaton délután, a hagyományok 
szerint a Miskolci Egyetemen tartották 

az ökumenikus imahét kiemelt miskolci 
rendezvényét, igeolvasással, imádsággal, 

a felekezetek vezetőinek részvételével. 

Miskolcon is számos intézményben megemlékeztek a szörnyű olasz-
országi busztragédia áldozatairól. A Földes Ferenc Gimnázium tanulói 
gyertyagyújtással és Kosztolányi Dezső soraival vettek végső búcsút 
az elhunytaktól.  

„Küzdöttél, de már nem lehet, /Csend ölel át és szeretet.
Csak az hal meg, kit felednek, /Örökké él, kit igazán szeretnek.”

Az áldozatok emlékére



A napokban kapják kézhez a városi intézmények és a Miskolc Holding dol-
gozói annak a soron kívüli juttatásnak a második részletét, amelyet múlt év 
decemberében jelentett be Kriza Ákos polgármester. Mint elhangzott, a város 
gazdasági teljesítménye lehetővé teszi, hogy a sikert, az elért eredményeket 
megosszák azokkal, akik munkájukkal közreműködtek ezek elérésében. 

Egy ideje nagyon pozitív ten-
denciák tapasztalhatók a város 
gazdasági életét illetően. A vá-
ros gazdasági helyzete stabil. 
Miskolcon a munkanél-
küliség a rendszervál-
tás óta nem volt ilyen 
alacsony szinten. Mos-
tanra bizonyossá vált, 
hogy a gyarapodás 
nem ideiglenes. Eljött az ideje a jöve-
delmek felzárkóztatásának – mondta 
el Kriza Ákos december 16-ai sajtótá-
jékoztatóján.

Kiemelte, ez a városvezetés – az 
összes korábbival szemben – meg-
osztja a sikert és a megtermelt 
hasznot mindenkivel, aki közre-

működött annak elérésé-
ben. – Ne felejtsük el, 2016 
elején sztrájkkal indul-
tunk az alacsony fize-
tések miatt, most pedig 
jelentős összeget tudunk 

adni az összes miskolci városi dolgozó-
nak. Úgy, hogy közben a nyugdíjasok 
megkapják a Salkaházi Sára Program 
keretében a szokásos tízezer forin-

tot és újabb tízet a kormányzat is biz-
tosít számukra. Úgy, hogy a kormány 
közben emeli a minimálbért, és a ga-
rantált bérminimumot. Mivel közös 
munkánk eredményeként mi is megte-
hetjük, ezért mi is adunk – fogalmazott 
múlt év decemberében Kriza Ákos.

Támogatás több mint 6200 családnak
Az önkormányzat a város egyik leg-

nagyobb foglalkoztatója 6200 dolgozó-
val – részben a városházán, részben az 
intézményeiben, cégeiben. – Kollégá-
immal felmértük a város pénzügyi le-
hetőségeit és úgy döntöttem, hogy va-
lamennyi városi intézményben és a 
városházán dolgozó alkalmazottunk 
számára egységesen a már kiosztotton 

felül, újabb 50 ezer forint értékű Erzsé-
bet ajándékutalványt adunk, amelyet 
januárban kapnak meg a dolgozók. Ide 
tartoznak a MESZEGYI, az Egészség-
fejlesztési intézet, az Őszi Napsugár 
Otthon, az Operafesztivál Kft., a Cso-
damalom Bábszínház, a szimfonikus 
zenekar, a színház, a kulturális központ, 
a MID MAR, a Szabadidőközpont, a 
Sportiskola és a Sportcentrum Kft. dol-
gozói. Az utalványt megkapják az óvo-
dai alkalmazottak, a közintézmény ke-
zelő munkatársai, a megyei könyvtár, 
és a Herman Ottó Múzeum dolgozói, a 
rendészek és a városházi alkalmazottak 
– összesen 3688 ember. – Ugyanakkor 
kérésemre a Miskolc Holding is jelentős 
juttatásokat biztosít a dolgozóinak. Ott 

tulajdonképpen mindenki, szellemi, fi-
zikai dolgozók – a vezetők kivételével 
– a saját bérének megfelelő 13. havi fi-
zetést kap két részletben. Ennek első fe-
lét december 23-ig fizeti ki a Holding, a 
másik felét január 31-ig kapják meg. A 
juttatások mértéke a városi cégek és az 
intézmények esetében nagyságrendi-
leg azonosak. Az önkormányzati és a 
Miskolc Holding dolgozói között jóval 
több, mint félmilliárd forintot osztunk 
szét: pontosabban 719 millió forintot – 
mondta el Miskolc polgármestere.

Kriza Ákos kiemelte: ez több mint 
6200, a közszférában vagy a közszol-
gáltatásokban dolgozó miskolci ember 
családjának jelent konkrét anyagi tá-
mogatást, könnyebbséget. 

Erzsébet ajándékutalvány
Széles körben, szinte korlátlanul 

felhasználható élelmiszer, – beleért-
ve a fogyasztásra kész ételt –, mű-
szaki cikk, lakberendezés, könyv, 
ruházat, vegyi áru, szépségápolás, 
papír-írószer, melegkonyhás ven-
déglátó helyen étkezési szolgálta-
tás, egészségmegőrzés, szabadidős 
tevékenység, sportfelszerelés, játék, 
utazás – beleértve a szálláshely szol-
gáltatást – termékkörébe tartozó ter-
mékek és szolgáltatások vásárlására.

Miskolc 2012. évi iparűzési adóbevételei 6,2 milliárd forintot tettek ki, ez az 
összeg 2014-ben 7,4 milliárd forintra, a 2015-ben pedig 8,9 milliárd forintra nőtt. 
S a fejlődés folytatódott, 2016-ban, a gazdasági élet szereplői Miskolcon időará-
nyosan körülbelül 10 százalékpontnyi adótöbbletet produkáltak a korábbi évhez 
képest. Miskolc 2016-ban az ország negyedik legnagyobb iparűzési adóbevétellel 
rendelkező megyei jogú városa volt.

Város
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Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, az általa 
létrehozott Kuratórium javaslatai alapján, Miskolc város napja (május 
11.) alkalmából hagyományosan kitüntetéseket, díjakat adományoz. 

A városban működő civil szervezetek, közösségek, intézmények, gazdálko-
dó és egyéb szervezetek, szakmai szövetségek, érdekképviseletek, egyházak, 
valamint magánszemélyek 2017-ben is javaslatot tehetnek, kik kapják az aláb-
bi elismeréseket: 

Miskolc Város Díszpolgára kitüntető cím; Pro Urbe kitüntető cím; 
Gálffy Ignác életmű-díj; Herman Ottó tudományos díj; Szemere Berta-
lan közéleti díj; Szabó Lőrinc irodalmi díj; Kondor Béla képzőművészeti 
díj; Reményi Ede zenei díj; Déryné színházi díj; Miskolc Város Építészeti 
Alkotói díj; Bizony Ákos Kitüntető Jogi díj; Benkő Sámuel díj; Pedagógiai 
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 menüpont alatt található.

A kitöltött, aláírt adatlapot és a részletes indokolást a kitüntető cím 
megjelölésével legkésőbb 2017. február 24-ig juttathatják el a következő 
címre: Dr. Kriza Ákos polgármester, Miskolc Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala, 3525 Miskolc, Városház tér 8.

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

Szíves közreműködésüket előre is köszönöm.

Dr. Kriza Ákos
Miskolc Megyei Jogú Város

Polgármestere

JAVASLATOK VÁROSI  
ELISMERÉSEKRE

A MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató 
Kft. a Kiss Tábornok u. 4. sz. előtti üz-
letsor és a Diósgyőri Tanuszoda, va-
lamint a DVTK edzőközpont közötti 
területen távhővezeték építést végez. 
Január 30-ától a Kiss tábornok út bel-

város felé vezető oldalán a Lorántffy 
utca és az áruház közötti szakaszon, a 
jelzőlámpa előtt a külső forgalmi sávot 
február 10-ig lezárják. Így az Újgyőri 
főtér felé a belső forgalmi sáv lesz hasz-
nálható ezen a rövid szakaszon. A Di-

ósgyőri Tanuszoda és a DVTK edző-
központ március közepén csatlakozhat 
a MIHŐ rendszeréhez, az utómunká-
latok március végéig tartanak. Kérik az 
arra közlekedőket, vezessenek óvato-
sabban, legyenek türelmesebbek.

TÁVHŐVEZETÉK-ÉPÍTÉS, FORGALOMKORLÁTOZÁS

Évértékelő összejövetelt tartott nemré-
giben a Miskolci Hőszolgáltató Kft. A 
rendezvényen áttekintették az elmúlt 
esztendő fontos eseményeit, szóltak a 
tervekről és elismeréseket is átadtak. 

Nyíri László igazgató beszédében 
egyebek mellett kiemelte: két miskolci 
iskola – a Kaffka Margit Általános Is-
kola és a Földes Ferenc Gimnázium – is 
csatlakozott 2016-ban a távhőszolgál-
tatáshoz, ami hatalmas beruházás volt. 
Ez azért is nagy eredmény, mert az or-
szágosan is egyedülállónak számít, hogy 
intézmények a távhőszolgáltatást vá-
lasztják. A két iskolán kívül korábban 
már rácsatlakozott a távhőre az avasi la-
kótelep egyes üteme, a Miskolctapolcai 
Strandfürdő, több belvárosi épület és a 
Semmelweis, illetve Szent Ferenc kór-
ház is.

A tervek és célok ismertetése során 
elhangzott, hogy a jövőben a diósgyőri 
stadion illetve a bulgárföldi edzőköz-
pont és uszoda is csatlakozik majd váro-
si távhőszolgáltatáshoz. Az intézmények 

ezzel spórolhatnak és környezetbaráttá 
is válnak. A Bulgárföldön már folyamat-
ban van az a beruházás, amely az edző-
központ és az uszoda távhőellátását vég-
zi majd. – Ezen túlmenően előkészítés 
alatt áll a DVTK-stadion csatlakoztatása 
a távhőre, erre nagyon büszkék vagyunk 
– hangozatta Nyíri László, kiemelve: a 
célok között továbbra is az az egyik leg-
fontosabb, hogy megőrizzék a szolgálta-
tás biztonságát, és a miskolciak továbbra 
is elégedettek legyenek a távfűtési szol-
gáltatással.

A tavalyi év értékelése mellett elisme-
réseket is átvehettek a miskolci hőszol-

gáltató legeredményesebb dolgozói. 
Egyikük, Süveges Béláné már 1989 óta 
dolgozik a társaságnál, jelenleg opera-
tív munkatárs. Mint elmondta, nagyon 
örül, hogy ezzel a szakmai díjjal elisme-
rik sok éves munkáját. – Nagyon szere-
tem a munkámat, szeretek emberekkel 
foglalkozni. Ez megmutatkozik abban 
is, hogy mind a vezetőimmel, mind a 
kollégáimmal jól együtt tudunk mű-
ködni. Jó a kapcsolatunk, mindenben 
segítjük egymást – nyilatkozta. Elisme-
résben részesült Huszár Sándor műsze-
rész és Jakab Ferenc központifűtés-sze-
relő is.

Évet értékelt a miskolci hőszolgáltató

FEJLŐDIK A VÁROS, FEJLŐDIK A GAZDASÁG
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Tovább romlott Miskolcon a 
levegő minősége, ezért janu-
ár 22-én, vasárnap reggel Kriza 
Ákos polgármester elrendelte a 
szmogriadó riasztási fokozatát – 
közölte a polgármesteri hivatal 
szóvivője.

Koczák Szilvia tájékoztatása 
szerint az automatikus mérőál
lomásokon a szálló por (PM10) 
koncentrációja túllépte a riasz
tási küszöbértéket. Miskolc pol
gármestere ezért arra kéri a mis
kolciakat, lehetőleg ne használják 
személyautójukat – főleg a dízel
üzeműeket – ha tehetik, utazzanak 
autóbusszal, villamossal Lehető
ség szerint mérsékeljék a szén, fa 
és olajtüzelésű fűtőberendezések 
használatát is.

A riasztási fokozat alatt tilos az 
avar és kerti hulladék nyílt téri ége
tése, valamint bármilyen egyéb 
nyílt téri égetés. Ennek betartatá
sát és fokozott ellenőrzését az ön
kormányzati rendészet végzi. Arra 
is felhívták a figyelmet, hogy a le
vegő szennyezettsége miatt, aki te
heti, kerülje a sportolást, a hosszabb 

tartózkodást a szabadban. – Lehe
tőleg ne végezzünk szabad téren 
fizikai munkát. Ne fussunk, ne 
sportoljunk ebben az időszakban. 
Aki pedig asztmás, vagy krónikus 
tüdőbeteg, annál mindig legyenek 
készenlétben a szükséges gyógysze
rek – nyilatkozta Asztalos Ágnes 
megyei tisztifőorvos, aki szerint a 
lakosság is sokat tehet a levegő javí
tásáért, a megfelelő fűtéssel.

A miskolci szmoghelyzetet az 
elmúlt években a Miskolci Egye
tem és a környezetvédelmi szak
értői osztály is vizsgálta a pol
gármesteri hivatal kérésére. – Két 
tanulmány is készült legutóbb ta
valy. Ezekből egyértelműen kide
rül, hogy a speciális időjárási hely
zet mellett elsősorban a lakossági 
fűtés okozza a levegő minőségé
nek romlását. Ezért arra kérjük a 
lakosságot, hogy lehetőség szerint 
ne fűtsenek nedves fával, lignittel, 
szénnel. Ne égessenek műanyagot, 
hulladékot, illetve kerüljék a na
gyobb porral járó építési és bon
tási munkálatokat – hangsúlyoz
ta Koczák Szilvia, a polgármesteri 
hivatal szóvivője.

RIASZTÁSI FOKOZAT
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Hétfőn reggel, a miskolctapolcai, 
sajtónyilvános megnyitóval útjára 
indult az „Intelligens felsőokta-
tási-vállalati együttműködés a 
tudás és versenyképesség érdeké-
ben” elnevezésű program.

Az ERASMUS+ KA projekt öt 
uniós tagállamból (finn, német, 
spanyol, román és magyar) öt fel
sőoktatási intézmény és hét válla
lat részvételével valósul meg. Ma
gyarországról a Miskolci Egyetem, 
a Bosch Power Tool Kft. (Miskolc) 
és az Electrolux Lehel Kft. (Jász
berény) vesz részt a programban, 
melynek célja a felsőoktatási in
tézmények és a vállalatok számára 
kölcsönösen előnyös, új, innovatív 

módszerek létrehozása.  Szeret
nénk olyan mentorálási programo
kat kidolgozni, melyek keretében a 
vállalatok hallgatókat segítenének, 
támogatnának, végül pedig olyan 
jól képzett munkavállalókhoz jut

nának, akiknek a készségei meg
felelnek a munkáltató aktuális el
várásainak – mondta nyilatkozta 
Vadászné Bognár Gabriella, a Mis
kolci Egyetem Gép és Termékter
vezési Intézetének igazgatója.

Intelligens felsőoktatási- 
vállalati együttműködés

A megyében halmozódó influen-
zás megbetegedések miatt, janu-
ár 24-én reggel 8 órától látogatási 
tilalmat rendelt el a 
Semmelweis Kórház-
ban Tiba Sándor fő-
igazgató. 

– Az influenzajárvány 
kialakulásának megelő
zése érdekében a kórház 
összes osztályán tilos a 
látogatás. Az intézkedés 
visszavonásig érvényes 
– olvasható az egészség
ügyi intézmény közle

ményében. Ez egyúttal azt is jelenti, 
hogy most már a borsodi megye
székhely valamennyi kórházában 

tilos a látogatás az influenza miatt. 
Mint ismeretes, Csiba Gábor, a me
gyei kórház főigazgatófőorvosa ja

nuár 17étől (hétfőtől) a 
Gyermekegészségügyi 
Központ területére ren
delt el látogatási tilalmat 
az influenzajárvány mi
att. Érvényben maradt 
a korábbi látogatási tila
lom az intézmény szü
lészeti – nőgyógyászati 
osztályán is, amit január 
20tól a megyei kórház 
egész területére kiter
jesztettek.

A MISEK-ben is látogatási tilalmat rendeltek el

Évente több mint egymilliárd fo-
rintos terhet jelentett a Miskolci 
Egyetem számára a kollégiumok, 
az E/7-es irodaépület és a Zenepa-
lota éves bérleti-szolgáltatási díja – 
miközben az épületek felújításánál 
is milliárdokat vittek el a magán-
tőke számára előnyös PPP-konst-
rukciók. Szerdán a Zenepalotában 
bejelentették: az állam „kivásá-
rolja” az intézményeket ezekből 
a hátrányos konstrukciókból, így 
több pénz jut a fejlesztésekre Mis-
kolcon is.

Hatalmas tehertől szabadult meg 
az egyetem

A magántő
ke és az állami 
feladatok el
látásának ösz
szekapcsolásá
ra létrehozott 
modell, az ún. 
PPPkonstruk
ció (PPP magyarul: magántőke bevo
násával közfeladat ellátása) Magyar
országon a 2000es évek közepén 
honosodott meg. Torma András 
rektor szerint akkoriban a magyar 
nemzetgazdaság „megmentőjeként” 
emlegették. A szakirodalom azon
ban már akkor próbálta felhívni a 
figyelmet, hogy ezek a konstrukci
ók nagyon jók a magántőke, de hát
rányosak az állami szervek számára.  

– Magunk is tapasztalhattuk, hogy 
rendkívül megterhelték a magyar 
költségvetést, a magyar felsőokta
tást – hangsúlyozta a rektor. – A kor
mányzat támogatásával most tehát 
hatalmas tehertől szabadult meg a 
Miskolci Egyetem. Az így keletkező 
forrásokat fejlesztésekre, kitüntetett 
helyen is a humánerőforrás fejlesz
tésére fogjuk fordítani – tette hozzá. 

Deák Csaba kancellár elmondása 
szerint a Miskolci Egyetemen három 
ilyen konstrukció terhelte, terheli a 
költségvetést  éves szinten mintegy 
1,2 milliárd forinttal. A kollégiumok 
mellett az E/7es irodaépület és a Ze
nepalota is érintett ebben. Az ME 
Bartók Béla Zeneművészeti Intézet 
képzésének otthont adó impozáns, 
neobarokk stílusban épült és erede
tileg 1927ben átadott Zenepalotát 
2009ben nyilvánították műemlék
ké, és ekkor kezdődött meg a felújí
tása is, amely 2011re fejeződött be. 
Az épület több mint egymilliárd fo
rint értékű rekonstrukciója azonban 
a PPPkonstrukció keretében való
sult meg, ami később kedvezőtlen

nek bizonyult és 
komoly terhe
ket rótt az egye
temre. A felújí
tás költségét is 
magukba fog
laló éves bérle
tiszolgáltatási 

díjak súlyosan megterhelték az in
tézmény költségvetését.

Folytatják a PPP-konstrukciók  
kiváltását 

A hátrányos következmények or
szágszerte jelentkeztek ezen konst
rukciók esetében. A kormányzat, az 
Emberi Erőforrások Minisztériu
mán keresztül, a Miskolci Egyetem 
mellett további tizenegy felsőoktatá

si intézmény PPPkonstrukciójának 
kiváltásához, szolgáltatási jogviszo
nyának idő előtti lezárásához bizto
sított forrásokat a 2016os évben. – 
Egészen 2031ig kötött volna minket 
a konstrukció. A mostani kivásárlás 
azonban lehetőséget ad arra, hogy 
szakmai kérdésekkel foglalkozzunk. 
Biztosítja, hogy a Bartók Béla Zene
művészeti Intézet hallgatói és a Ze
neművészeti Szakközépiskola diákjai 

nyugodtan, megfelelő körülmények 
között tudjanak tanulni, zenei pályá
ra lépni – hangsúlyozta Deák Csaba, 
hozzátéve: reményeik szerint a most 
még félkész állapotban lévő hangver
senytermet is fel tudják majd újítani 
a felszabaduló forrásokból.

Mind a rektor, mind pedig a kan
cellár köszönetét fejezte ki a felsőok
tatási kormányzatnak. A fenntartót 
Solti Péter, az EMMI miniszteri biz
tosa képviselte a sajtótájékoztatón, 
aki elmondta: a kormány a jövőben 
is folytatni kívánja a PPPkonstrukci
ók kiváltását a felsőoktatásban. Ösz
szesen 54 ilyen konstrukció született, 
melyekben 18 felsőoktatási intézmény 
érintett. Csak tavaly 29 milliárd forin
tot fordítottak a kiváltásokra. 

Jelentős tehertől szabadult meg  
a Miskolci Egyetem

Segít az állam,  
kiváltják a hátrányos 

konstrukciókat

SZMOG



Mint ismeretes, nemrégiben nagy 
visszhangot váltott ki és a Job-
bik szimpatizánsainak körében is 
felháborodást keltett Vona Gábor 
jobbikos pártelnök nyilatkozata, 
aki az egyik kereskedelmi televízi-
óban azt mondta: el lehet gondol-
kodni azon, hogy kvóták alapján 
szétosszuk az Európai Unióban 
lévő migránsokat. Ugyanebben a 
műsorban, a riporter kérdésére úgy 
nyilatkozott, engedélyezné Ma-
gyarországon a mecsetek építését. 

„Kvótarendszer is fölmerült már 
ugye, hogy kvóták alapján szétoszt-
juk (a bevándorlókat) és amíg ez 
mondjuk pár ezer emberről szól, 
addig azt mondom, hogy oké, lehet 
ezen gondolkodni” – többek között 
ezt mondta az elnök a tévéműsor-
ban. Vona Gábor idézett kijelen-
téseit a tévéműsorban a Nézőpont 
Intézet blogoldala vette észre, a fel-
vétel azóta igen nagy karriert futott 
be a videómegosztó portálokon és 
kommentekben sincs hiány. 

Deák Dániel, az Nézőpont Inté-
zet elemzője azt írta, egyre súlyo-
sabb hitelességi válságba keveredik 
Vona Gábor, mivel egyre több kér-
désben helyezkedik szembe évekkel 
ezelőtti önmagával. Ebben az inter-
júban a Jobbik elnöke arra is utalt, 
hogy engedélyezné Magyarorszá-
gon mecsetek építését.

Az elemző szerint újabb láncszem-
mel bővült Vona Gábor pálfordulá-

sainak sora a bevándorlók kapcsán: 
„kezdetben népszavazás kiírását kö-
vetelte a kvótákról, majd amikor ez 
megtörtént, népszavazás helyett csu-
pán az alaptörvény módosítását tar-
totta szükségesnek. Az egyértelmű 
népszavazási eredményt követően 
pedig, szembe fordulva korábbi tö-
rekvéseivel, elszabotálta a kvótaelle-
nes javaslatcsomagot, most pedig már 
mintha a kvótarendszer elfogadásán 
gondolkodna” – írta Deák Dániel. 

A „se szegény se gazdag migránst 
nem akarunk” kétségtelenül jó po-
litikusi duma a Jobbiktól, de a do-
log lényege az, hogy sikeresen meg-
akadályozták a Fideszt abban, hogy 
kétharmaddal be lehessen emelni a 
kvótarendszer elutasítását az Alap-
törvénybe. Ehhez jött most Vona Gá-
bor elszólása, illetve néhány korábbi 
megnyilvánulása: pár évvel ezelőtt 
pl. Törökországban azt nyilatkozta, 
hogy „az iszlám az emberiség utol-
só reménye”. Vona Gábor részt vett 
a Jobbik ajkai alapszervezete által a 
2001. szeptember 11-ei, amerikai ter-

rortámadás évfordulójára időzített 
„Arab-Magyar Barátság Napján” is, 
2010. szeptember 11-én.

Egymilliárd forintos, vissza nem 
térítendő állami támogatást kap a 
miskolci önkormányzat saját fenn-
tartású útjainak felújítására. Az 
erről szóló megállapodást csütörtö-
kön írta alá Budapesten Kriza Ákos 
polgármester - tájékoztatott Koczák 
Szilvia, a városháza szóvivője.

A 999 435 818 forint vissza nem 
térítendő költségvetési támogatás-
ból felújítanak kilenc utat, illetve út-
szakaszt, egy hidat, illetve két új út is 
épül.  2017. december végéig az aláb-
bi utak újulnak meg: Mikes Kele-
men utca (Görgey utca – Dessewffy 
utca közötti szakasz); Szinva-híd a 
Lorántffy Zsuzsanna utcában; Lo-

rántffy Zsuzsanna utca (teljes hosz-
szában); Muhi utca (Mexikó völgy 
utca – Lorántffy utca között); Ifjúság 
útja (Szabadságharc utca – Csabai 
kapu között); Szabó Károly utca (tel-
jes hosszában); Fonoda utca (Szin-
va-híd – Ferroglóbusz-telep – vasúti 

átkelő között); Besenyői utca (Vágó-
híd utca – József A. utca között); Po-
zsonyi utca (teljes hosszban); Kuruc 
utca (teljes hosszban); Kassák Lajos 
utca (teljes hosszban); Babits Mihály 
utca 1. ütem (Kassák Lajos utca – 
Miskolci utca közötti szakasz/).

A rendkívül hideg, téli időjárás 
miatt a vízmérők, vezetékek, sze-
relvények fokozottan ki vannak 
téve a fagyveszélynek. Víz nélkül 
maradni is rossz és a család költ-
ségvetését is megterhelheti az 
elfagyott vízórák cseréje miatti 
plusz kiadás.

Üszögh Lajos, a MIVÍZ Kft. ügy-
vezető igazgatója néhány célszerű 
óvintézkedésre hívta fel a figyelmet. 
A vízórák az aknákban fagyhatár 
alá, 80 centiméter alatt vannak tele-
pítve, de ott is elfagyhatnak. Ha egy 
kerti csap a vízórához van illesztve, 
az levezetheti a hideget. Legegysze-
rűbb a csapot kivenni, de ha nem 
lehet, textillel, gyapottal, szénával, 
szalmával kell betakarni. 

Különösen a családi házas öve-
zetben kell vigyázni és a csak idő-
szakosan lakott ingatlanokban. 
Utóbbiaknál nem pusztán a vízó-
ra érdemel kiemelt figyelmet a téli 
időszakban, a fűtetlen épületekben 
ugyanis a teljes belső vezetékrend-
szer elfagyása is lehetséges.

A megelőzés érdekében fontos, 
hogy a vízmérőakna megfelelően 
le legyen fedve, illetve szigetelve pl. 
hungarocell lappal, emellett plédet 
vagy vastag ruhaneműt is célszerű 
rátenni a vasfedélre. Magát a ví-
zórát is be kell takarni pokróccal, 
régi kabáttal. 

Az is segíthet, ha naponta több-
ször megengedjük a csapokat, 

ugyanis ha áramlás van a vezeték-
ben, az nem engedi a vizet meg-
fagyni. Ha valaki sokáig nincs ott-
hon, állítsa csöpögésre a csapot 
(nem a kertit, a lakásban lévőt!). A 
vízdíj nem lesz annyi, mint ameny-
nyibe az elfagyott vízmérő cseréje 
kerül. 

A vízmérő elfagyására utalhat, 
ha az aknában vizet látunk, illetve 
a mérő üvege hálósan megrepedt. 
A hálózat ellenőrzéséhez zárjunk 
el minden vízvételi lehetőséget - 
ha a vízmérő ekkor is fogyasztást 
mutat, akkor a hálózatban csőtö-
rés van.

Ha elfagyott a mérő, haladék-
talanul hívjuk a hibabejelentő te-
lefonszámot (06-46-519-339). Az 
elfagyott főmérő cseréjét csak a 
MIVÍZ Kft. munkatársai végez-
hetik el, előre egyeztetett időpont-
ban. A cserét a helyszínen kiállított 
és a felhasználó által aláírt munka-
lap mellett végzik el, amely alapján 
a MIVÍZ az elvégzett mérőcserét 
ki fogja számlázni.

Pénteken reggel beköltözhetett a 
MIK Zrt. által biztosított szükség-
lakásba az a perecesi család, amely-
nek nemrégiben, a kigyulladt ka-
zán miatt porig égett az otthona az 

Epres utcában. A lakóknak szinte 
mindenük odalett, elhelyezésük-
ben rokonaik, barátaik segítettek.

Kriza Ákos polgármester kérésé-
re a MIK Zrt. munkatársai haladék-

talanul felvették a kapcsolatot a fedél 
nélkül maradt családdal, tájékoztat-
ták őket a lehetőségekről. Az önkor-
mányzati rendelet alapján a MIK há-
rom hónapos, határozott időtartamú 
ideiglenes elhelyezést tud biztosítani 
számukra, ami három havonta meg-
hosszabbítható, de az egy évet nem 
haladhatja meg. A károsultak elfogad-
ták az ajánlatot és pénteken már be 
is költözhettek a teljesen felújított, 55 
négyzetméres, kétszobás lakásba. A 
család nagy örömmel fogadta a segít-
séget, mint mondták, egy kanalat sem 
tudtak kimenteni, szó szerint minde-
nük odalett. Hálásak a támogatásért, 
az adományokért, bíznak benne, hogy 
hamarosan építkezésbe kezdhetnek. 

Közélet Miskolci Napló4

Színvallásra szólította fel szerdai 
sajtótájékoztatóján Jakab Péter 
jobbikos frakcióvezetőt Hubay 
György fideszes önkormányza-
ti képviselő, a városi rendésze-
ti bizottság elnöke, Vona Gábor 
Jobbik-pártelnök nyilatkozataival 
kapcsolatban.

Hubay György országos médiumok 
híradásait idézve elmondta: a Jobbik 
elnöke, Vona Gábor, a napokban két 
felháborodást keltő nyilatkozatot is 
tett az egyik kereskedelmi televízió-
ban. Vona Gábor azt mondta, lehet 
gondolkozni azon, hogy kvóták alap-
ján szétosszuk az Európai Unióban 
lévő migránsokat, s arra is utalt, hogy 
engedélyezné Magyarországon a me-
csetek építését. – A kötelező migráns 
betelepítési kvóta elleni kampányban 
már megkérdeztük a miskolci jobbi-
kosokat, hogy szerintük hova és pon-
tosan hány embert kellene betelepí-
teni a városba. A miskolci jobbikos 
frakcióvezető, Jakab Péter, a párt or-

szágos szóvivője. Ő nyilvánvalóan 
csak azt mondhatja, amivel a főnöke, 
a párt elnöke, egyetért – tette hozzá a 
városi rendészeti bizottság elnöke. – 
Öntsünk tiszta vizet a pohárba, Jakab 
Péter valljon színt: mondja meg, hogy 
ő hova, melyik miskolci városrészbe, 
pontosan hány migránst telepítene? 
Jakab Pétertől, Pakusza Zoltántól és 
a többi miskolci jobbikostól kérdez-
zük: hogy állnak a mecsetépítéssel? 
Szerintük Miskolcon hol lenne meg-
felelő helye egy mecsetnek, netán me-
cseteknek? – tette fel a kérdést Hubay 
György.

Jakab Péter, a Jobbik miskolci 
frakcióvezetője, országos pártszóvi-
vője a Miskolc Televízió kérdésére 
úgy nyilatkozott: véleménye szerint 
az említett tévéműsorban Vona Gá-
bor teljesen egyértelműen fogalma-
zott. Azt mondta, mereven elzár-
kózik a kvótarendszertől, amelyet 
egyébként is működésképtelennek 
tart. A mecsetépítéssel kapcsolatos 
kérdésre Jakab Péter azt válaszolta: 

Vona Gábor nem azt mondta, hogy 
támogatná a mecsetek építését, ha-
nem azt, hogy senki szabad vallás-
gyakorlását nem kívánja korlátozni. 
– Mi azt gondoljuk, hogy a multi-
kulturalizmussal szemben nem az 
alapjogok korlátozásával kell küzde-
ni, hanem azáltal, hogy se szegény 
migránst, se gazdag migránst nem 
engedünk be az ország területére – 
nyilatkozta a jobbikos politikus.

Óvjuk a vízórákat  
a nagy hidegben!

Beköltözhettek a károsultak ideiglenes otthonukba

Pénteken reggel vehették át a lakáskulcsot a MIK munkatársától

EGYMILLIÁRD FORINT A MISKOLCI UTAKRA

„Vona támogatná a migránsbetelepítést:  
Jakab Péter valljon színt!”

Jakab Péter és Vona Gábor Miskolcon, egy 2014-es kampánysétán
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A minorita rendház emeleti hit-
tantermében január 30-án, hétfőn 
19 órakor kezdődik egy hathetes 
előadássorozat a New Age-ről, a 
további előadások is hétfőnként 
lesznek. A minorita templomban 
5-én, jövő vasárnap 15 órakor a 
Fráter György Katolikus Gim-
názium tanulóinak mutatnak be 
szentmisét.

Gyertyaszentelő Boldogasz-
szony ünnepén, csütörtökön, min-
den templomban gyertyaszentelés 
lesz a szentmisék végén. Másnap, 
3-án, Szent Balázs ünnepe. Ekkor 
és a következő vasárnap minden 
szentmise után torokáldás lesz a 
templomokban. 

A KÉSZ miskolci csoport-
ja rendezésében „Mit olvasol 
most? Mit olvas Ön most?” 
címmel tartanak előadást a 
Fráter György Katolikus Gim-
názium dísztermében február 
2-án, csütörtökön 17 órától. 
Meghívott vendég: Flach An-

tal csembalóművész. Olvasmány: 
Székely Júlia: „Bartók tanár úr” 
című könyve.

Február 2. csütörtök, Gyertya-
szentelő Boldogasszony (a 40 na-
pos Jézus bemutatása a jeruzsálemi 
templomban és találkozása az idős 
Simeonnal) ünnepe. A Búza téri 
székesegyházban minden liturgia 
végén (6.30, 8.30, 10, 18 óra) gyer-
tyaszentelés lesz. Január 29-én, 17 
órától, a Miskolc Televízió „Hívő-
Szó” című műsorában a belvárosi 
református templom vasárnap (ja-
nuár 29.) délelőtti istentiszteletét 
közvetítik felvételről. Igét hirdet: 
Szabó Sándor r. lelkipásztor.  

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

1901. január 30-án, 81 éves korá-
ban halt meg Losonczy Farkas Ká-
roly, Miskolc első polgármestere. 
Losonczi Farkas Károly 1820-ban 
született, 1849-től ügyvéd lett Miskol-
con. A köztiszteletnek és megbecsü-
lésnek örvendő Losonczit 1867-ben 
főbírónak választották meg. 1873-ban  
Losonczit újraválasztották s ekkor 
megnevezése már polgármester lett. 

Polgármesteri ideje alatt az 1867-
es kiegyezést követő jelentős köz-
igazgatási és települési változásokat 
élt meg a város. Az időszakban Mis-

kolc rendezett tanáccsal bíró mező-
város volt, amely Borsod megye ha-
tósága alatt működött. 1860-tól, az 
Októberi Diploma megjelenését kö-
vetően önkormányzati hatáskörrel 
alakult meg Miskolc város képvise-
lő testülete. 1873-tól Losonczi Farkas 
Károly vezette Miskolc már szeretett 
volna elszakadni a megyei fennható-
ság alól, hisz az 1871. 18. tc., a köz-
ségek rendezéséről nem változtatta 
meg a település státuszát. A küzde-
lem, mint tudjuk évtizedekig tartó 
álom maradt, Soltész Nagy Kálmán 

polgármestersége alatt is folytató-
dott és végül 1909-ben Szentpáli 
István idején vált valóra. Losonczi 
Farkas az önálló törvényhatóságért 
folytatott küzdelem mellet a diós-
győri koronauradalomtól való elsza-
kadást, a földesúri függés felszámo-
lását is kiemelt céljának tekintette. A 
földesúri vagy kincstári jogok, a ha-
szonvételek megváltása egy fejlődő 
város szempontjából elsődleges fel-
adat volt. Ekkor a koronauradalom 
rendelkezett a városi piacok területe 
utáni helypénzszedési joggal vagy a 

korcsmáztatási, italmérési joggal is. 
A város bérletet fizetett 3 szálloda, 
2 malom, a városi serház, valamint 
építési célokra és használatba átenge-
dett földek után is. 1873-1877 között 
sikerült megváltani a várost 400 ezer 
forintért, így a város 1878-tól vég-
legesen kikerült a koronauradalom 
fennhatósága alól.

A Losonczi-korszakban készült el 
a Hatvan-Miskolc közötti vasútvo-
nal, a Széchenyi Istvánról elnevezett 
Piac utca kikövezése, a városháza 
jelenlegi formájának kialakítása, a 

Népkert létrehozása. Losonczi idő-
szaka alatt alakult meg a miskolci 
tűzoltó egylet, amelynek 1873-ban 
alapítója és elnöke is volt, közkór-
ház alapítása. 

Losonczi Farkas Károly az 1878-
as választás során Soltész Nagy Kál-
mánnal szemben alul maradt. Érde-
mei elismeréséül Borsod vármegye 
főszolgabírójának választotta, majd 
a mezőcsáti kerület országgyűlési 
képviselője lett. 1901-ben adták ki 
gyűjteményes verseskötetét. 

SOMORJAI LEHEL 

Csontváry Kosztka Tivadar egyik 
híres festményének, az „Öreg ha-
lász” című alkotásnak a restaurá-
lásához kér segítséget a Herman 
Ottó Múzeum. Miskolc „utazó 
nagykövetének” a festékrétegén túl 
a vásznát is fel kell újítani.

Pusztai Tamás, az intézmény igaz-
gatója elmondta, a festmény állapota 
az elmúlt évtizedek alatt kritikussá 
vált, utoljára 1964-ben újították fel. 
Dicső Ágnes restaurátor, akit a kö-
vetkező restaurálásra kiválasztottak, 
úgy nyilatkozott, vízszintes irányú, 
mély repedések találhatók az elöre-
gedett hordozóvásznon, így nemcsak 
a festékréteget kell rendbe tenni, ha-
nem magát a vásznat is.

Pusztai Tamás kiemelte, ez a fest-
mény akár „utazó nagykövet”-nek 
is nevezhető. Volt már Londonban, 
Miamiban, San Diegoban, Stock-

holmban, most pedig éppen Csíksze-
redából érkezett haza, miközben egy 
rövid időt még Szegeden is eltöltött.

A Herman Ottó Múzeum ado-
mányokat vár a festmény mintegy 
hárommillió forintos felújítására. 
Szeretnék, ha minél többen megte-
kintenék az alkotást a több mint fél 
évig tartó restaurálás előtt, támogat-
va ezzel az intézményt.

Üszögh Lajos a hétfői sajtótájékoz-
tatón úgy fogalmazott: nagy kincs 
van a miskolciak birtokában, amit 
nem szabad veszni hagyni. – A Mis-
kolci Vízmű Kft. ügyvezetőjeként 

ugyanolyan értékes kincsnek tartom 
Csontváry képét, mint a miskolci vi-
zet. Művészetpártoló emberként sok 
komoly kiállítást láttam már, és arra 
buzdítok mindenkit, adakozzon, 
akár azzal, hogy ellátogat a Herman 
Ottó Múzeum Képtárába – tette 
hozzá. A restaurálás, amit a Nemze-
ti Kulturális Alap is támogat, már-
cius 31-én kezdődik. Addig folyik a 
gyűjtés – támogatójegy vásárlásából, 
készpénzes befizetésből vagy éppen 
átutalással történt adományokkal. 
További információ a hermuz.hu 
honlapon olvasható.

Ezúttal Szabó Virág és Szanyi Borbála 
szobrászművészek vehették át a szombat 
esti színházi gálán a Miskolci Múzsa Díjat. 
A díjazottakat az önkormányzat nevében 
Kriza Ákos polgármester köszöntötte.

A Miskolci Múzsa Díjat mindig az odaítélé-
sét követő évben, a magyar kultúra napjához 
(január 22.) kapcsolódva adják át – idén, 2017. 
januárjában tizenötödik alkalommal került 
erre sor. A díjat egy helyi informatikai cég, a 
Szinva Net Informatikai Kft. alapította.

A rangos elismeréssel évente azokat a mis-
kolci vagy megyei alkotókat, alkotói csopor-
tokat jutalmazza a Miskolci Múzsa Díj Ala-

pítvány Kuratóriuma, akik munkásságukkal 
hozzájárultak Miskolc művészeti életének 
fejlődéséhez, a város hazai és külhoni hírne-
vének növeléséhez, rangjának emeléséhez. 

A magyar kultúra napjának eszmeiségéhez 
és üzenetéhez illeszkedő helyi elismerés 2002-
től létezik. A Miskolci Múzsa Díj Alapítvány 
Kuratóriumának város kulturális és gazdasá-
gi életének meghatározó képviselői, elnöke a 
Miskolci Egyetem mindenkori rektora.

A kuratórium vezetői már az előző év 
őszén megnevezik a Miskolci Múzsa Díj 
győztesét, hogy elegendő idő álljon rendelke-
zésre a januári gálaműsor színvonalas meg-
szervezéséhez.
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„Luther élete és hatása” cím-
mel tartott előadást Sándor 
Frigyes evangélikus lel-
kész január 24-én, kedden, 
a Keresztény Értelmiségiek 
Szövetsége miskolci csoport-
jának rendezésében, a bel-
városi evangélikus templom 
gyülekezeti termében.

Martin Luther (magyaro-
san: Luther Márton, néme-
tül eredetileg Martin Luder) 
1483-ban született, és 1546-
ban halt meg. A protestáns 

reformáció szellemi atyja, lel-
kész, reformátor. Ágoston-ren-
di szerzetesként lett teológus 
és professzor, a wittenbergi 
egyetem bibliatanára. Az általa 
szükségesnek tartott reformo-
kat sokáig az egységes egyház 
keretében szerette volna elér-
ni. Nyelvi, írói adottságai, ka-
rizmatikus személyisége szé-
les visszhangot váltottak ki, az 
általa lefordított Luther-Biblia 
(németül Lutherbibel) a német 
nyelvterületen ma is az egyik 
legfontosabb Biblia-fordítás.

Mint ismeretes, 2017-ben 
tartják a reformáció emléké-
vét, a reformáció kezdetének 
500. évfordulója tiszteletére. 
A hagyomány szerint ugyan-
is Luther Márton 1517. októ-
ber 31-én szögezte ki 95 téte-
lét a wittenbergi vártemplom 
kapujára és ezzel vette kez-
detét a reformáció, amelynek 
így 2017-ben van az 500. év-
fordulója. Az alkalom méltó 
megünneplésére számos ese-
ménnyel készül a Magyaror-
szági Evangélikus Egyház.

RAJTUNK IS MÚLIK,  
RÉVBE ÉR-E AZ „ÖREG HALÁSZ”

Januárban történt Miskolcon – városi visszatekintő 

SZOBRÁSZMŰVÉSZEK KAPTÁK  
A MISKOLCI MÚZSA DÍJAT

Reformáció 500: Luther élete és hatása

Ünnepi szentmise a Szent Anna 
templomban a doni áttörés  
74. évfordulója alkalmából 
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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 

FOLYAMATOS AZ ÚJ KOMMUNÁLIS HULLADÉK-
GYŰJTŐ EDÉNYEK OSZTÁSA A MIREHUKÖZ 

NONPROFIT KFT. SZOLGÁLTATÁSI TERÜLETÉN 
A MiReHuKöz Nonprofit Kft., mint a tér-

ség közszolgáltatója a tavalyi évben meg-
kezdte a Miskolc Térségi Konzorcium által 
KEOP forrásból megnyert kommunális 
hulladékgyűjtő edények osztását. Az osz-
tás során a konzorciumot alkotó 37 tele-
pülés valamennyi lakossági felhasználó-
ként nyilvántartott ingatlanhasználója 
térítésmentesen kap új hulladékgyűjtő 
edényt.

Amennyiben Ön eddig saját tulajdonú 
edényében gyűjtötte a kommunális hul-
ladékot, a feleslegessé váló edényeket a 
jövőben felhasználhatja a zöldhulladék 
gyűjtésére – amennyiben az új edény át-
vétele során igényel rá ZÖLDHULLADÉK 
feliratú matricát –, ezzel kiváltva az eddig 
alkalmazott zsákot. 

A miskolci lakossági felhasználóként 
nyilvántartott ügyfelek részére is folyama-
tos az edények kiosztása. Az edényosz-
tás a város körzetekre történő bontásá-
val előre kijelölt gyűjtőpontokon valósul 
meg, melyről a lakosság postai úton idő-
ben tájékoztatást kap.

Azon ügyfelek részére, akik nem szeret-
nék megvárni a lakókörzetükben történő 

edényosztást, illetve a körzetükben foly-
tatott edényosztás alkalmával akadályoz-
tatva voltak új edényük átvételében, lehe-
tőségük van a MiReHuKöz Nonprofit Kft. 
Miskolc, József Attila utca 53. alatti ügy-
félszolgálatának ügyfélfogadási napja-
in az edények személyes átvételére.

Az ügyfélszolgálat nyitvatartása:
Hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 8.30 – 

16.30, szerda: 8.00 – 20.00
Az edények átvételéhez szükséges 

dokumentumok:
– a személyes adatait igazoló (elsősor-

ban személyi igazolvány és lakcímkártya) 
okmányok,

– meghatalmazás az edény átvételére, 
ha nem az értesítésben feltüntetett sze-
mély az átvevő,

– a postai úton megkapott értesítés 
és jegyzőkönyvek mindkét példánya 
(amennyiben az Ön körzetében már lezaj-
lott az osztás és kapott erre vonatkozó ér-
tesítést).

Az új edények kiosztását követően ki-
zárólag a rendszeresített gyűjtőedénynek 
minősülő, chippel ellátott edényeket ürí-
tik ki munkatársaink.

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 

MÁR AZ ÜVEGÉRT IS 
HÁZHOZ MEGYÜNK

A házhozmenő üveggyűjtés beveze-
tésével a MiReHuKöz Nonprofit Kft. to-
vább bővítette szolgáltatását Miskolcon 
és térségében.

A MiReHuKöz Nonprofit Kft. a házhozme-
nő szelektív hulladékgyűjtés eddigi sikerére 
való tekintettel 2016. decemberétől tovább 
bővítette a házhozmenő rendszerben gyűjt-
hető hulladékok körét az üveghulladékkal.

Az idén is 4 hetente egyszer gyűjti a családi 
házaknál az ép öblös üveget, melyhez átlát-
szó „ÜVEGHULLADÉK GYŰJTŐZSÁK” feliratú 
zsákot biztosít térítésmentesen. 

A szolgáltatás igénybevételéhez a családi 
házas övezetben lakók szórólap formájában 
tájékoztatást kaptak a gyűjtés részleteiről. A 
gyűjtéshez szükséges zsákokat is a postalá-
dában helyezi el a szolgáltató.

A gyűjtőzsákban az ép, egész sörös-, bo-
ros-, pezsgős-, befőttes-, és egyéb öblös üve-
get lehet gyűjteni.

Az üveghulladékkal teli zsákokat a járat-
napokon reggel 7 óráig, az ingatlan elé köz-
területre, jól látható helyre kell kihelyezni. A 
megtelt zsákokért a szállítási napokon csere-
zsákokat biztosítanak.

A MiReHuKöz Nonprofit Kft. kéri a tisztelt 
lakosságot, hogy törött öblös üveget és sí-
küveget ne helyezzenek el a gyűjtőzsákban, 
mert azt a szolgáltató cég munkatársai mun-
kavédelmi okokból nem szállítják el!

Amennyiben többlet üveghulladék gyűj-
tőzsákra van szükségük, azt a MiReHuKöz 
Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatán, a hulladé-
kudvarokban és az üveggyűjtő járatainkon 
térítésmentesen biztosítunk a lakosság ré-
szére.

Közeledik a következő gyűjtési nap. A Mi-
ReHuKöz nonprofit Kft. felhívja a tisztelt la-
kosság figyelmét, hogy a jövőbeni üvegy-
gyűjtési napokról a www.mirehukoz.hu 
oldalon az aktuális hulladéknaptárból tájé-
kozódhatnak.

Az üveggyűjtő pontok és gyűjtőszigetek a 
már megszokott módon továbbra is a lakos-
ság rendelkezésére állnak.

További kérdésekkel forduljanak ügyfél-
szolgálatunkhoz az alábbi elérhetőségek va-
lamelyikén:

Központi ügyintézés helye: 3527 Miskolc, 
József Attila u. 53.

Telefon: +36-46/200-179 , +36-46/200-178 , 
+36-70/463-7714
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COOP citrom ízesítő  1 l 199 Ft
Győri édes keksz  180 g, egységár: 1106 Ft/kg 199 Ft 
COOP Eü. papír  3 rét., 8 tek., egységár: 62 Ft/tekercs 499 Ft

SPÓROLJON TÖBBET!
Domestos 24h Fresh Pine 750 ml,  1 db vásárlásánál 449 Ft 

2 db vásárlásánál 399 Ft/db 
egységár: 599 Ft/l; 532 Ft/l 

LEGYEN 2017-BEN IS ÜZLETEINK TÖRZSVÁSÁRLÓJA!

799 Ft

Bácskai, Szatmári finomliszt                                
1 kg

COOP csemegeuborka                                     
6-9 cm,  
egységár:  
826 Ft/kg

289 Ft

Eh. Csontos csirkemell    
1 kg,  
(baromfit  
árus. üzl.)     

99 Ft

LEGÚJABB AKCIÓNK JANUÁR 25-31-IG!

Apróhirdetés
Kereskedelemben dolgozó nyugdí-
jast keresünk, időszakos munkára. Érd: 
46/411-304.

A Miskolci Otthon Segítünk Ala-
pítvány önkénteseket keres, képzés-
re jelentkezni a 06-30/905-8113 szá-
mon lehet.

Szabaduljon meg felesleges dolga-
itól. Készpénzben és bizományba át-

vesszük a miskolci bevásárló udvarban. 
Mezőgazdasági kisgép, kézi szerszá-
mok, háztartási kisgépek, edények, hű-
tőszekrény, műszaki cikkek, kerámiák, 
hagyaték felvásárlása stb. Februártól 
növényvédő szert is forgalmazunk. Tel: 
30/326-04-49, 20/48-48-678.

Bábkészítő foglalkozás kisgyermekes 
anyukáknak és a gyerekeknek. Hétfőn-
ként 10 órától a Megyei könyvtárban. 
Amíg a bábok készülnek a gyerekek-
re önkéntes felügyeletével játszhatnak. 

jelentkezés miskolciotthonsegitunk@
gmail.com.

Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 
63 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók 
(műanyag, fa, alumínium), garázska-
puk cseréje óriási kedvezménnyel, tel-
jeskörű árnyékolástechnikával. Tel./fax: 
46/402-292, mobil: 30/336-5528, web: 
www.aluport.hupont.hu, bemutató-
terem: 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, cseréje; íves fedések és 
hajlatok készítése; tetők szellőzteté-
se. www.kerekgyarto-acs.hu. Tel.: 06-
20/460-6775.

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

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

Az akció érvényes: 
2017. 01. 28-tól 2017. 02. 03-ig 

Palette Color Creme hajfesték 799 Ft

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

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

Tomi foly. mosógél, 1,32 l, 757 Ft/l  999 Ft

Persil mosógél, 1,46 l, 752 Ft/l 1099 Ft

Ajax általátos lemosó, 1 l 599 Ft

Domestos White & Shine Fert., 750 ml, 665 Ft/l 499 Ft 

Bref power aktiv, blue aktiv, duo pack, 299 Ft/db 599 Ft

Baby nedves törlőkendő, 72 db/cs, 2,8 Ft/db 199 Ft

KERESSE  
AZ ÚJSÁG- 

ÁRUSOKNÁL  
A SZÁZÉVES  

MÚLTRA  
VISSZA- 

TEKINTŐ  
MISKOLCI  

KALENDÁRIUMOT

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

A Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. keres teljes munkaidőben történő foglalkoztatással 

KULTURÁLIS MENEDZSER
 munkakörbe munkatársat.

A munkajogviszony időtartama: határozott idejű jogviszony
A munkavégzés helye: Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. telephelyei
A munkakörbe tartozó feladatok: A Miskolci Kulturális Központ szervezésében megvalósuló kulturális 

és idegenforgalmi programok, városi ünnepek megvalósításában való közreműködés. Műsor-
szervezés, ismeretterjesztő előadások, játszóházak tervezése, szervezése, lebonyolítása. 

Pályázati feltételek:
l szakirányú főiskolai, vagy egyetemi végzettség
l legalább 3 év szakmai tapasztalat nagyrendezvények, fesztiválok szervezésében.
l gyakorlott szintű MS Office – irodai alkalmazások
l gyakorlott szintű internetes alkalmazások
l magyar állampolgárság, büntetlen előélet,

A pályázat elbírálásnál előnyt jelent:
l egy idegen nyelv középfokú ismerete
l miskolci lakcím

Elvárt kompetenciák:
l nagyfokú precizitás, önállóság, 
l jó kapcsolatteremtő, lényeglátó-, problémamegoldó képesség
l kiemelt kommunikációs képesség szóban és írásban
l dinamizmus, határozottság, kreativitás
l kiemelkedő szervezőkészség
l nagy munkabírás, terhelhetőség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
l iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata
l fényképes szakmai önéletrajz

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bodnárné Volenszki Anita nyújt, a 06-
46/411-747-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
l elektronikus úton a munkaugy@ifihazmiskolc.hu címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 15.

A Gulag munkatáborok lakóinak kiszolgáltatottsága, megalázottsága valamint az átélt bor-
zalmak és a kényszermunka tudatmódosító hatására megjelenő víziók, a haza utáni vágyakozás 
pillanatai kerülnek bemutatásra a magyar néptánc elemekből táplálkozó kortárs és modern ele-
meket is tartalmazó táncelőadásban. Állapotrajz, mely a fogvatartottak megnyomorított belső 
világát tárja a néző elé, mindezt autentikus és világzenei elemeket is tartalmazó magyar nép-
zenével átitatva.

Az előadás egyaránt foglalkozni kíván a Gulag táborokba zárt politikai foglyok, a Gupvi tá-
borokba zárt hadifoglyok, és a Málenkíj robot során elhurcolt civil lakosok hányattatott sorsával. 
Cél a kollektív emlékezet erősítése a közös átélés által.

Az előadás alkotói:
Zeneszerző: Szokolai „Dongó” Balázs
Dramaturg: Hegedűs Sándor
Jelmez-díszlettervező: Túri Erzsébet
Asszisztens: Bonifert Katalin
Produkciós vezető: Letenyei Gábor
Rendező-koreográfus: Juhász Zsolt
Előadják a Duna Művészegyüttes táncosai.
Az előadás a Duna Művészegyüttes és az Aranykert Egyesület közös produkciója, mely a 

Gulag Emlékbizottság támogatásával, kiemelt kormányprogramként jött létre.
 A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A regisztrációs jegyek átvehetők a Miskolci 

Kulturális Központ központi jegypénztárában (Rákóczi u. 2.) Tel.: 46/508-844, 30/846-3009

2017. február 2. csütörtök, 18:00 Művészetek Háza

„M e m e n t ó” táncszínházi előadás  
A SZOVJETUNIÓBA HURCOLT POLITIKAI  
FOGLYOK ÉS KÉNYSZERMUNKÁSOK EMLÉKÉRE

ELADÓ MISKOLCI INGATLANOK
A MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt.  

kétfordulós versenyeztetési eljárás (nyílt írásos  
ajánlattétel + versenytárgyalás) útján hirdet meg 

miskolci lakásokat értékesítésre.
Az ingatlanokról és az értékesítési eljárásról bővebb tájékoztatás érhető el:

l a MIK Zrt. honlapján www.mikzrt.hu. 
Személyes érdeklődési lehetőség: 
l a lakashasznositas@mikrt.hu,

l a 46/516-254-es telefonszámon és a
l MIK Zrt. ügyfélszolgálati irodájában (Miskolc, Széchenyi u. 60.).

A MIK Zrt. Miskolc M.J.V. forgalomképes ingatlanvagyonának kezelője
3525 Miskolc, Széchenyi u. 107. Postacím: 3501 Miskolc, pf.: 78

Tel.: 46/516-200, fax: 46/516-201,  
e-mail: mikrt@mikrt.hu, www.mikzrt.hu
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A Magyar Diáksport Szö-
vetség a 2015/16. tanévi di-
ákolimpia-eredményességi 
díjátadó ünnepségén me-
gyénkből is szép számmal 
voltak díjazottak.

„A tanév legeredményesebb 
megyei diákolimpia-testne-
velője” díjat Stefánné Hegedűs 
Zsuzsanna kapta, aki leány 
IV. korcsoportos kosárlabda 
csapatával megnyerte a Mis-
kolcon megrendezett Össze-
vont Labdajátékok országos 
döntőjét. Az „Egészségfej-
lesztő testmozgás és egészsé-
ges életmód” kategóriában, 

az általános iskolák versenyé-
ben első helyezett lett az Ig-
rici Tompa Mihály Általános 
Iskola és Alapfokú Művésze-
ti Iskola, második pedig az 
ároktői Dr. Mészáros Kálmán 
Általános Iskola.

 „A tanév diákolimpiai ren-
dezvénye” díjat a B.-A.-Z. Me-
gyei Diáksport és Szabadidő 
Egyesület nyerte el, a Miskol-
con megrendezett IV. korcso-
portos Összevont Labdajáté-
kok országos döntőjéért. 

A Vasas Akadémiát látták 
vendégül múlt szombaton 
este az Aluinvent DVTK 
női kosarasai a bajnokság 
14. fordulójában. A Diós-
győr győzelme egy percig 
sem forgott veszélyben, 
csak a különbség volt a kér-
déses. 

A két csapat legutóbbi 
mérkőzésén az Aluinvent 
DVTK tíz ponttal győzött 
Budapesten. A piros-kékek 
azóta megerősödtek és már 
négy győzelemnél tartottak 

a bajnokságban. A diósgyőri 
lányok azon voltak, hogy ez 
így is maradjon. (Női Ko-
sárlabda NB I. A-csoport 14. 
forduló: Aluinvent DVTK – 
Vasas Akadémia 89-50)

A találkozó után a lányok 
megköszönték a buzdítást az 
ezúttal is szép számban ki-
látogató hazai közönségnek 
és kezdetét vette az ilyen-
kor szokásos közös ünnep-
lés. – Nagyon örülök, hogy 
minden pályára lépő játékos 
hozzá tudott tenni a győzel-
münkhöz. Az elmúlt két hét-

ben igyekeztünk az új játéko-
sokat beépíteni a rendszerbe. 
Tovább kell folytatnunk a 
megkezdett munkát, hogy 
egységes csapatunk legyen a 
jövőben is és meg tudjunk fe-
lelni a szurkolóink, támoga-
tóink elvárásainak – értékelt 
Maikel López vezetőedző. A 
találkozó ünnepi pillanatok-
kal kezdődött, felhúzták a 
diósgyőri női kosárlabdázás 
három Magyar Kupa győzel-
méről megemlékező zászlót, 
amelyek ettől a pillanattól a 
Generali Arénát díszítik. 

Egy góllal győzött szerdán a DVTK 
első spanyolországi felkészülési 
mérkőzésén, a spanyol CD Cas-
tellón ellen. A különbség sokkal 
nagyobb is lehetett volna, mert egy 
kapufától eltekintve szinte nem 
is volt lövése az ellenfélnek, míg a 
diósgyőriek számtalan helyzetet 
kihagytak.

A győztes gólt Ugrai Roland szerez-
te, aki a 9. percben szerzett labdát a 
16-os előterében, majd egy lépés után 
kilőtte a hosszú, bal felső sarkot, (0-1).

– Jó mérkőzést játszottunk, mind-
két csapat odatette magát és nagyon 
komolyan vette a játékot. Ellenfelünk 
– amely hiába negyedosztályú, nem 
nevezném rossz csapatnak – teljesen 
más stílusban játszott és más edzett-
ségi állapotban is van, hiszen náluk 

folyik a bajnokság. Mi egy kicsit ne-
hezebben mozogtunk, de ezt jól tud-
tuk kompenzálni. Sokat volt nálunk 
a labda, sok lehetőséget alakítottunk 
ki. A védekezés is jól működött, szin-
te kapunkra tartó lövés nélkül hoztuk 
a találkozót. Jól szolgálta a felkészülést 
a mai mérkőzést – mondta el a klub 
honlapjának értékelésében Horváth 
Ferenc vezetőedző. A DVTK hétfőn 
hajnalban indult el a spanyolországi 

edzőtáborba. Busszal utaztak Buda-
pestre, ahonnan Barcelonába repül-
tek. Ezt követően újabb két és félórás 
buszút végén érkeztek meg Oropesa 
Del Mar településre. Horváth Ferenc 
már ezen a napon 70 perces, átmoz-
gató edzést tartott a csapatnak a hotel 
pályáján. Kedden két edzéssel folyta-
tódott a program, szerdán pedig pá-
lyára léptek a CD Castellón ellen. (For-
rás: dvtk.eu/ Fotó: Kocsis Norbert)
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Hatalmas küzdelemben, drámai 
csatában jutott be szerdán este a 
Jégkorong Magyar Kupa döntő-
jébe a DVTK Jegesmedvék csa-
pata. A két fantasztikusan védő 
kapus Adorján Attila és Duschek 
Dávid szinte verhetetlen volt az 
este folyamán. Csapatunk végül 
hosszabbítás után Magosi Bálint 
góljával jutott a döntőbe.

Csapatunk óriási nyomás alá he-
lyezte a dunaújvárosiakat, de ezen 
az estén nem jöttek be a ziccerek, 
csak helyzetekig és kapuvasakig 
jutottunk. Közben a vendégek is 
veszélyes kontrákat vezettek. A 
rendes játékidő 0-0-ás döntetlen-
nel ért véget, a hosszabbításban 
pedig tetőfokára hágtak az indula-
tok. Előbb Sakaris követett el egy 
buta szabálytalanságot, Dansereau 
törlesztett, melynek eredménye-
ként mindketten végleges kiállítást 

kaptak. Néhány pillanattal később 
Azari és Becze is a büntetőpadra 
került, így újra hatalmas lehetőség 
került a Macik elé, akik ezt ki is 
használták. Pavuk tálalt Galanisz-
nak, aki hatalmas helyzetben még 
tovább játszott, a teljesen üresen 
álló Magosi Bálint pedig nem hi-
bázott és a döntőbe lőtte a DVTK 
Jegesmedvék csapatát. Így szom-

baton 17:30 perctől a Miskolc Vá-
rosi Jégcsarnokban kerül megren-
dezésre a Jégkorong Magyar Kupa 
döntője, amelyen a nagy rivális, 
MAC Budapest csapata lesz az el-
lenfelünk. (DVTK Jegesmedvék – 
Dunaújvárosi Acélbikák 1-0 hu). 

Korábban, a MOL Liga hétfői já-
téknapján a Macik hazai pályán, 
12 gólt ütve győzték le a Dunarea 
Galati együttesét. (DVTK Jeges-
medvék – Dunarea Galati 12-1) 
(Forrás: dvtk.eu)

Nagy Emma, a Diósgyőri Egyesü-
let kiváló sportolója második helye-
zést ért el Budapesten a Vasas Sport-
csarnokban megrendezett Olimpici 
Párbajtőr Grand Prix sorozat harma-
dik versenyén. Korosztályában vezeti 
a népes mezőnyből álló ranglistát is. 
Edzője Patócs Béla. (Fotó: Olimpici/
facebook)

Felsőházba jutott a PannErgy-MVLC Mis-
kolc felnőtt vízilabda-csapata, miután múlt 
szombaton, hazai vízen, hatgólos győzelmet 
aratott az UVSE együttese fölött.

A 2016-2017-es E.ON férfi ob I-es kiírásá-
ban így három mérkőzéssel az alapszakasz 
vége előtt eldőlt, hogy az MVLC csapata az 
1-8. helyért folytathatja a középszakaszt. – 
Nagy küzdelemben a mérkőzés végén alakult 
ki a különbség a két együttes között. A mis-
kolci csapat most nehezebben viselte a győze-
lem kényszerét mint más meccseken, szokatla-
nul sok hibával játszottunk, de a csapatot vitte 
előre a szíve és a sokkal jobb fizikai állapotban 
lévő MVLC a végén behúzta a kötelezőnek be-
állított győzelmet. Dicséretet érdemel minden 
egyes játékos, Sike József és Petlyánszki Péter 
is az eddig elvégzett munkáért – olvasható az 

MVLC Facebook-oldalán. (PannErgy MVLC – 
UVSE – Vízilabda 13:7) Az alapszakasz utolsó 
meccsein (FTC-Eger-BVSC) az MVLC tovább-
ra is mindent megtesz a pontgyűjtésért, mert 
a középszakaszra minden egyes pontot tovább 
visz majd a csapat magával.

Döntőben a Jegesmedvék!

Második lett a miskolci párbajtőröző

Jól szerepelt a diáksportban  
Miskolc és Borsod

ÚJRA TÖRTÉNELMET ÍRT  
A MISKOLCI VÍZILABDA

EZ AZ LÁNYOK: 
kiütötték a Vasast a női kosarasok!

Győzött a DVTK  
az első spanyol edzőmérkőzésen



A megyéből és Miskolcról 
sok száz óvodás és diák lá-
togathatja ingyen a Herman 
Ottó Múzeum kiállításait, 
programjait annak az ak-
ciónak köszönhetően, amit 
a múzeum a BOKIK-kal 
közösen indított. Múlt pén-
teken 21 intézménynek ad-
ták át jelképesen a Herman 
Ottó Múzeum hét csodája 
bérleteket.

Miskolc a múzeumok kí-
nálatát tekintve is szeren-
csés, hiszen számos olyan 
kiállítás várja az érdeklődő-
ket, amelyek régiós, de or-
szágos viszonylatban is elis-
merésre méltók. A Herman 
Ottó Múzeumnak – s a mú-
zeumoknak általában – fel-
adatuk egyebek mellett az is, 
hogy „kapaszkodót nyújtsa-
nak a fiataloknak” az eliga-
zodásban. A gyerekkori él-
mények a remények szerint 
meghatározzák azt is, hogy 
felnőttként rendszeres láto-
gatói lesznek ezen intézmé-
nyeknek – mondta el Pusz-
tai Tamás múzeumigazgató.  
– Nagy örömünkre szolgált, 
hogy a B.-A.-Z. Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkama-

ra mellénk állt. Segített 
felhívni a figyelmet a bér-
letrendszerünkre, melynek 
köszönhetően nemcsak a 
kiállításokat, de program-
jainkat, múzeumpedagógiai 
foglalkozásainkat is látogat-
hatják a fiatalok. A Múzeu-
mok Éjszakájának rendez-
vényein is részt vehetnek a 
bérletekkel – tette hozzá az 
igazgató. A kamara mintegy 
34 ezer regisztrált vállalko-
zással áll kapcsolatban, kap-
csolataik az egész megyére 
kiterjednek. Lukács Edit te-
rületfejlesztési regisztrációs 
irodavezető úgy fogalma-
zott: fontos, hogy minden-
ki otthonának érezze saját 
lakóhelyét. Ha megismerjük 
szülővárosunk olyan csodá-
it is, mint amiket a Herman 
Ottó Múzeum bemutat, 
még erősebb lesz a kötődés. 
A gálaműsoron 21 intéz-
mény képviselőinek adták 
át jelképesen a bérleteket. A 
vállalkozók mellett Szilágyi 
Szabolcs és Molnár Péter 
önkormányzati képviselők 
is meglepték bérletekkel a 
körzetükbe tartozó oktatási 
intézményeket.

Összművészeti gálával ünne-
pelték vasárnap este a Him-
nusz születését, a magyar 
kultúra napját a Miskolci 
Nemzeti Színházban. 

Az esten a színház művészei 
mellett számos diák, a Mis-
kolci Szimfonikus Zenekar és 
Bándi János érdemes művész 
is színpadra lépett. - Egy nem-
zet, egy nép a saját kultúrája 

nélkül csak emberek halma-
za. A kultúra az, amely egy-
séget teremt, közösséget hoz 
létre. Célt ad, büszkévé tesz 
és végső soron egy ember-
csoportból nemzetet ková-
csol – hangsúlyozta az ünne-
pi rendezvényen Fandl Ferenc 
színművész.

A Miskolci Szimfonikus Ze-
nekar az ünnepi alkalomhoz 
kapcsolódó műveket játszott, 

Gál Tamásnak, az együttes 
művészeti vezetőjének a ve-
zényletével. Bánk bán: „Ha-
zám, hazám” című áriáját 
Bándi János operaénekes, ér-

demes művész adta elő. Az est 
zárásaként pedig a Miskolci 
Nemzeti Színház énekkara a 
közönséggel együtt énekelte el 
a Himnuszt.

Tizedik alkalommal adták át a napok-
ban a Mazsaroff-díjat. Az alapító Ni-
kolaeva Máriától idén Lukács Róbert 
festőművész vehette át az elismerést a 
miskolci Galériában, ahol megnyitot-
ták a tavalyi nyertes Lenkey-Tóth Péter 
festőművész kiállítását is. 

A díjátadás és a kiállítás megnyitó 
résztvevőit Kákóczki András művészet-
történész, a Miskolci Galéria igazgató-
ja, valamint Olga Popova köszöntötte. 
A budapesti Bolgár Kulturális Intézet 
igazgatója a bolgár-magyar kapcsolatok 

szempontjából jelentősnek minősítette 
a fiatal képzőművészek miskolci támo-
gatását.  - A Mazsaroff-díj rangos kép-
zőművészeti elismerés Miskolcon, de az 
alkotóművészek körében is nagy meg-
becsülésnek örvend – mondta. A díjat 
Mazsaroff Miklós özvegye, Nikolaeva 
Mária alapította. Célja az, hogy a Mis-
kolcon vagy a régióban élő, ide szorosan 
kötődő alkotókat elismerjék, s az anya-
gi támogatás mellett számukra kiállítási 
lehetőséget biztosítson a galéria. A díjat 
szakmai kuratórium ítéli oda minden 
évben.  
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PROGRAMAJÁNLÓ
Program/közélet

Miskolci Nemzeti Színház
Január 29. 11 óra. KAKAÓKONCERT - be-

avató kamarakoncert. NÉZŐTÉRI TÁR-
SALGÓ Jegyvásárlás. 15 óra. A mi osz-
tályunk (16) - történelem XIV órában. 
KAMARA Déryné (arany, ezüst) bér-
let. Jegyvásárlás.

Január 31. 19 óra. A mi osztályunk (16) 
- történelem XIV órában. KAMARA 
Bérletszünet Jegyvásárlás. 19 óra. A 
Miskolc Dixieland Band - Dixie klub. 
CSARNOK Jegyvásárlás. 

Február 1. 19 óra.  EGY ÉJSZAKA MIS-
KOLCON – ZENÉS VARÁZS Homonnay 
Zsolttal és a Miskolci Nemzeti Színház 
művészeivel. NAGYSZÍNHÁZ Bérlet-
szünet Jegyvásárlás. 

Február 2. 18 óra. A bolygó hollandi - 
opera két részben. NAGYSZÍNHÁZ 
Herman ifj. bérlet. 

Február 3. 19 óra.  EGY ÉJSZAKA MIS-
KOLCON – ZENÉS VARÁZS Homonnay 
Zsolttal és a Miskolci Nemzeti Színház 
művészeivel. NAGYSZÍNHÁZ Bérletszü-
net Jegyvásárlás. 19 óra. Elza, vagy a 
világvége (16) - hadművelet két rész-
ben. JÁTÉKSZÍN Bemutató előadás. 

Február 4. 17 óra. A bolygó hollandi - 
opera két részben. NAGYSZÍNHÁZ Csí-
ky (alap, arany, ezüst) bérlet. Jegyvá-
sárlás. 19 óra. Elza, vagy a világvége 
(16) - hadművelet két részben. JÁTÉK-
SZÍN Jegyvásárlás. 

Művészetek Háza
Január 30. 19 óra. KARMESTERKURZUS A 

PÁRIZSI KONZERVATÓRIUM (CNSMDP) 
NÖVENDÉKEIVEL. MŰSOR: Kodály: 
„Páva-” variációk. Bartók: Táncszvit. 
Smetana: Moldva. Csajkovszkij: Vál-
tozatok egy rokokó témára. VEZÉ-
NYEL: Gál Tamás.

Február 2. 18 óra.  „M E M E N T Ó” TÁNC-
SZÍNHÁZI ELŐADÁS A SZOVJETUNIÓ-
BA HURCOLT POLITIKAI FOGLYOK ÉS 
KÉNYSZERMUNKÁSOK EMLÉKÉRE. Az 
előadás a Duna Művészegyüttes és az 
Aranykert Egyesület közös produkció-
ja, mely a Gulag Emlékbizottság tá-
mogatásával, kiemelt kormányprog-
ramként jött létre.

Február 4. 17 óra. A 35 ÉVES REMÉNYI 
EDE KAMARAZENEKAR LEMEZBEMU-
TATÓ KONCERTJE. Ács Gyula, miskolci 
népzenész, zeneszerző műveit hall-
hatja a közönség, olyan különleges 
hangszereken, mint a tárogató és 
a magyar duda, valamint gyönyörű 
magyar népdalok csendülnek fel Tö-
rök Tilla előadásában, mindez vonó-
szenekari kísérettel.

Február 6.  19 óra. TŰZVARÁZS BÉRLET 
IV. MŰSOR: Wagner: Rienzi – nyitány. 
Brahms: a-moll kettősverseny Op. 
102. Brahms: III. (F-dúr) szimfónia Op. 
90. VEZÉNYEL: Gál Tamás. KÖZREMŰ-
KÖDŐK: Varga Oszkár – hegedű. Var-
ga István – gordonka.

Csodamalom Bábszínház
Január 29. 10.30 óra. Süsü, a sárkány – 

bábelőadás. 
Miskolci Galéria, Rákóczi-ház
Február 2. 17 óra. Domján József fes-

tőművész emlékkiállítása. Köszön-
tőt mond: Bordás István, a Sáros-
pataki Képtár vezetője. A tárlatot 
megnyitja: Magyar Kálmán, az Ame-
rikai Magyar Múzeum igazgatója. 
Közreműködik: Vihula Mihajlo gi-
tárművész. A kiállítás április 15-ig 
tekinthető meg hétfő és vasárnap 
kivételével 9-17 óráig.

Diósgyőri Gimnázium aulája
Január 30. 8 óra. Vivat Academia! – ki-

állítás. Ötödik alkalommal rendezték 
meg az Öregdiák Szakestélyt a Di-
ósgyőri Gimnáziumban. Ehhez kap-
csolódóan nyílik meg az intézmény 
galériájában a Vivat Academia! című 
kiállítás, amely fotók segítségével 
mutatja be azokat a selmeci diákha-
gyományokat, amelyek 2014-től az 
UNESCO szellemi kulturális örökségei 
közé tartoznak.

Állategészségügyi telep (Fonoda u. 16.)
Január 28. 10 óra. Nyílt nap. 10 és 14 óra 

között várják azokat, akik szeretné-
nek megismerkedni a telepen lévő ál-
latokkal, szívesen sétáltatnak kutyát 
vagy örökbe fogadnának gazdátlan 
állatokat.

11
Miskolci olva-

sónk egy 2012. év-
ben, általa adott 
kölcsön elévülé-

si idejét szeretné megtudni. 
Azt hallotta ugyanis, hogy 
e vonatkozásban változások 
történtek az új Polgári Tör-
vénykönyv életbe lépésével. 
Kérdezi, hogy igaz-e ez és 
milyen módon tudja az elé-
vülést kivédeni.

Alapvető jogelv, hogy a fe-
leknek a jogok érvényesítése 
és a kötelezettségek teljesíté-
se során úgy kell eljárniuk, 
ahogyan az általában elvár-
ható. 

Ezért, ha a jogosult hosszú 
időn keresztül nem lép fel 
azért, hogy a jogait érvénye-
sítse, úgy a jog sem támogat-
ja igény érvényesítését. Ez az 
elévülés, mint jogintézmény 
létének alapja.

A követelések – így a pénz-
követelések – elévülési ideje 
nem változott, 5 év maradt 
az új Polgári Törvénykönyv-
ben. Ez az ötéves elévülés a 
törvényben meghatározott 
egyes esetekben megszakad 
és újra kezdődik.

Az elévülés megszakadá-
sának a szabálya változott 

az új Polgári Törvénykönyv 
2014. március 15-i hatály-
ba lépésével. Amíg ugyanis 
a régi Ptk. szerint elegendő 
volt az, ha a jogosult írásban 
felszólította az adóst, ezen-
túl az elévülési idő meg-
szakításához a kötelezettel 
szembeni eljárás megindí-
tására van szükség. A gya-
korlatban ez peres vagy – az 
azzal egyenértékű – fizetési 
meghagyásos eljárás kezde-
ményezését jelenti. 

További követelmény, 
hogy az így megindult el-
járásnak érdemben és jog-
erősen le kell zárulnia. 
Amennyiben a peres eljá-
rás bármely okból megszű-
nik – például a felperes eláll 
a keresetétől – akkor azt, az 
elévülés szempontjából, úgy 
kell tekinteni, mintha nem 
is került volna sor a perre.

Felhívjuk továbbá a fi-
gyelmet arra is, hogy a mun-
kajogban eltérő elévülési idő 
érvényesül, a munkajogi 
igények ugyanis, 3 év alatt 
évülnek el, vagyis rövidebb 
idő alatt, mint a polgári jogi 
igények.

STRASSBURGER GYULA 
ÜGYVÉD

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Az elévülés 
Élmények, csodák  
ingyenes bérletekkel

Lukács Róbert festőművészé a jubileumi Mazsaroff-díj

Cseh és szlovák szakembe-
rek érkeztek a napokban 
Miskolcra, hogy a magyar 
kollégákkal kidolgozza-
nak egy könyvtári progra-
mot az ötven év felettiek 
számára. Céljuk, segíte-
ni ezt a korosztályt, hogy 
könnyebben vegyék az 
életkori változásokat.

Decemberben miskolciak 
töltöttek egy hetet Kassán, 
a Bocatius János Nyilvános 
Könyvtárban, ahol megis-
merték az ottani intézményt 
és kidolgoztak egy kérdőí-
vet, amellyel igényfelmérést 
végeznek majd itthon is, a 
miskolciak körében.

Prokai Margit, a II. Rá-
kóczi Ferenc Megyei és Vá-
rosi Könyvtár igazgatója 
elmondta, már 2013-ban el-
kezdték a programot. Most 
EU-támogatással kidolgoz-
hatnak egy projektet arra, 
hogyan támogassák az élet-
hosszig tartó tanulást.

A projekt célja az ötven 
év felettiek foglalkoztatása. 
Rendezvényeket, klubfogla-
kozásokat szerveznek majd 
számukra, például az egész-
ségmegőrzéssel kapcsolat-
ban. Ilyen foglalkozások ed-
dig is voltak a könyvtárban, 
így a miskolci szakemberek-
nek van tapasztalatuk a té-
mában. Be tudnak mutatni 
úgynevezett jó gyakorlato-
kat szlovák és a cseh kollé-
gáknak, akik Ostravából 
érkeztek, a Morva-Sziléziai 
Tudományos Könyvtárból.

A szakemberek bíznak 
abban, hogy gazdag tema-
tika áll majd össze. A kül-
földi könyvtárak munka-
társai egy hetet töltöttek 
Miskolcon. Hétfőn a köz-
ponti könyvtárat ismerték 
meg, kedden a Lévay József 
Muzeális Könyvtárat és a 
Szabó Lőrinc Idegennyelvi 
Könyvtárat járták be, szer-
dán pedig a Móra Ferenc 
Könyvtárral ismerkedtek.

Nemzetközi könyvtári 
összefogás 

A magyar kultúra napján  
a Miskolci Nemzeti Színházban



Hamar megkerültek  
az ellopott kegytárgyak

A Szerencsi Rendőrkapitányság munkatársai gyorsan beazono-
sították azt a férfit, aki korábban betört a taktaharkányi templom-
ba és onnan különféle kegytárgyakat tulajdonított el. A rendőrségre 
szombaton délelőtt érkezett bejelentés a taktaharkányi egyházköz-
ség gondnokától, hogy betörtek a helyi templomba és onnan kü-
lönféle kegytárgyakat loptak el. A szerencsi nyomozók a bejelentést 
követő két órán belül azonosították majd elfogták a cselekmény el-
követésével gyanúsítható R. Gyula 43 éves helyi lakost, aki beismerő 
vallomást tett, majd megmutatta, hol rejtette el a templomból ello-
pott kegytárgyakat. Ezeket a nyomozók lefoglalták, majd visszaszol-
gáltatták a helyi plébánosnak.

Gázszag Miskolcon
Erős, szúrós, gázra emlékeztető szag terjengett szerdán este Mis-

kolcon. Dojcsák Dávid megyei katasztrófavédelmi szóvivő elmond-
ta, számos bejelentést kaptak erről, több esetben riasztották a tűz-
oltókat gázszivárgás gyanúja miatt az esti órákban.  A miskolci 
hivatásos tűzoltók méréseket végeztek a városban, veszélyes, vagy 
egészségre ártalmas gázkoncentrációt sehol sem mutattak ki. A ka-
tasztrófavédelmi műveleti szolgálat és a katasztrófavédelmi mobil 
labor az ÉMK Kft. szakembereivel, valamint a főfoglalkozású léte-
sítményi tűzoltókkal végzett közös felderítés során ugyancsak nem 
tapasztalt gázszivárgást a sajóbábonyi ipari park területén. Pristyák 
Tibor, a TIGÁZ DSO Kft. területi vezetője a minap.hu-nak megerő-
sítette: Miskolcon és térségében nem történt gázömlés, gázkiáram-
lás, nem ez okozta a kellemetlen szagot. Gulyás Ferenc, a sajóbábo-
nyi ÉMK Kft. műszaki vezetője érdeklődésünkre úgy nyilatkozott, 
semmilyen, egészséget veszélyeztető anyag nem került ki a levegő-

be, az érzékelt szagot hulla-
dékégetéssel kapcsolatos, 
úgynevezett hulladék-sza-
gosítóanyag okozta. Gulyás 
Ferenc a vizsgálatok lezá-

rulta után ígért bővebb tájékoztatást az ügyben.

Állatkínzás miatt emeltek vádat
Állatkínzás vétsége miatt emelt vádat a Kazincbarcikai Járási 

Ügyészség egy 37 éves férfival szemben. A vádlottat 2016. augusz-
tusában elhagyta élettársa, s férfi úgy döntött, ő is hazaköltözik szü-
leihez. A háznál tartott németjuhászt láncra kötve magára hagyta, 
nem gondoskodott annak ellátásáról. A kutya a láncot rövid idő alatt 
feltekerte, mozgástere alig egy méterre szűkült. Testfelszínén fertő-
zések alakultak ki, szervezete legyengült, élete veszélybe került. A 
szomszédok bejelentése alapján állatmentők szabadították ki a ku-
tyát és kórházba vitték. 

Lakókonténerek égtek Kistokajban
Három lakókonténer és egy közösségi ház tetőszerkezete gyulladt 

meg Kistokajban, az Erzsébet-tanyán január 24-én. A miskolci hi-
vatásos tűzoltók a megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irá-
nyításával, négy vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a tüzet. 
Az egységek átvizsgálták a konténereket és az épületet, az eset során 
nem sérült meg senki. Az ingatlan tetőszerkezete mintegy harminc 
négyzetméteren rongálódott meg.

Belehajtott a Fordba a szlovák kamion a Kiss Ernőn
Szlovák rendszámú kamion ütközött egy Ford személyautóval 

kedden kora délután Miskolcon, a Kiss Ernő úton. A kamion há-
tulról ment neki a személyautónak, eddig még ismeretlen okból. 
Az érintett útszakaszon a helyszínelés idejére félpályás útzár volt ér-
vényben. Személyi sérülésről nem kaptunk információt.

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) Szeretné, ha valaki jobban fi-
gyelne Önre, de úgy tűnik, ő most más dolgokkal van elfog-
lalva. Lehet, hogy jobban teszi, ha nem próbálja mindenáron 

felhívni magára a figyelmet, hanem Ön is a saját dolgaira figyel.

Bika (április 21 - május 20) Kisebb sikereket, de kudarcokat is 
elkönyvelhet a héten. A hozzáállásán múlik, hogy végül merre 
billen a mérleg nyelve. Próbálja meg most nagyon egyben tar-

tani a dolgokat. ez remek alkalmat jelent a bizonyításra. 

Ikrek (május 21 - június 21) Nem akar senki útjába állni, 
mégis úgy érzi, hogy valaki Ön miatt nem lép tovább. Ez egy-
felől hízelgően hat Önre, másfelől felelősséget is jelent, vala-

mi olyasmiért cserébe, amit viszont senkitől nem kért.

Rák (június 22 - július 22) Bármilyen nehéz feladattal meg-
birkózhat, ha több kicsire bontja, és lépésenként próbálkozik 
a megoldással. Ha így tesz, ezen a héten semmi sem állíthatja 

megoldhatatlan akadályok elé, pozitív változásokra számíthat.

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Rossz előérzete van, 
szinte érzi a baj szagát a levegőben, de még nem tudja ponto-
san megmondani, honnan érkezik majd. Amíg nincs itt, addig 

viszont ne hagyja, hogy az aggódás a boldog pillanatait is megfertőzze.

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Elege van abból, hogy 
a tetteit aszerint kell megválogatnia, hogy ki hogyan reagál 
majd a dolgokra. Eldönti, hogy a sarkára áll. Azt teszi, ami Ön 

szerint a leghelyesebb, és nem érdekli, hogy mit gondolnak mások.

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Próbál rugalmas lenni, 
amikor be akar illeszkedni egy másik társaságba, de sokszor úgy 
érzi, kinőtte már ezt a bohóckodást. Mégis érdemes egy kicsit kí-

vül mozdulni a komfort zónáján, mert új barátságokat köthet.

Skorpió (október 24 - november 22) Valaki nem úgy vi-
selkedik Önnel, ahogyan az elvárható lenne, és bár látszólag 
semmi rosszat nem tesz, Önnek még sincs ínyére a dolog. Le-

het, hogy kicsit túlreagálja ezt a helyzetet, próbáljon elmozdulni. 

Nyilas (november 23 - december 21) Bosszantja, amikor 
azt látja, hogy valaki csak lopja az időt, de ne feledje, hogy ez 
nem az Ön problémája. Ne vesztegessen energiát arra, hogy 

ezeket az embereket kárhoztatja, inkább járja a saját útját.

Bak (december 22 - január 20) Szeretne már a háta mö-
gött tudni valamit, de ehhez előbb még néhány nehézséggel 
le kell számolnia. Vegyen egy nagy levegőt, és fusson neki 

egy utolsó lendülettel a dolognak. Jobb, ha az eszére hallgat.

Vízöntő (január 21 - február 19) Régóta feszít egy húrt, ami 
a héten elpattanhat, de igazából nem lepik meg a következmé-
nyek, és azt is tudja, hogy elkerülhetetlen volt az esemény. A 

megoldás most különösen nagy odafigyelést igényel, a külső tényezők miatt. 

Halak (február 20 - március 20) Ritkán fontos az Ön számára 
mások elismerése, általában a saját belső harmóniája is elég, 
de most örülne, ha valakitől kapna egy kis biztatást. A csa-

ládja körében támogatásra lelhet, ez most sokat segíthet a hangulatán.
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A Görömbölyi Borbarátok Hagyományőrző Egyesület immár hetedik alkalommal rendezte meg az elmúlt hétvégén a min-
den évben nagy sikert arató Görömbölyi Forralt Bor és Tepertő Fesztivált. Mindazokat várták, akik kedvelik a hagyományo-
kat, a finom ízeket, vagy egyszerűen csak kellemes, hangulatos kikapcsolódásra vágytak. A rendezvényhez kapcsolódva, helyi 
Művelődési Ház előtti téren a történelmi egyházak képviselői most is megáldották a szőlővesszőket, hogy jó legyen majd a 
termés. A vidám zenés programok mellett a szokásos finom forralt borokkal, frissen sült tepertővel és számos más, hagyomá-
nyos gasztronómiai csemegével várták a vendégeket a több napos fesztiválon.                                                      FOTÓ: BEREGI LÁSZLÓ

FORRÓ NYOMON
Itthon telelő madarak
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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. 

Igazi „csokiünneppel” várták az érdeklődőket január 21-én a 
miskolci Művészetek Házában. Életnagyságú mesefigurákkal, 
kézműves csokoládékóstolással és vásárlási lehetőséggel invitálták 
az édesszájú gyerekeket és felnőtteket. „Csukás István: Gombóc 
Artúr, a nagy utazó” című mesejátékában megelevenedett a gyere-
kek csokiimádó kedvence, a Játékszín művészei Művészetek Háza 
galériáján is szórakoztatták a gyerekeket, az előadás után.

Csokiünnep

A  hét fotója
BEREGI LÁSZLÓ    
FELVÉTELE

Fesztivál és vesszőszentelés
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