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EGYRE LÁTVÁNYOSABBAN ÉPÜL AZ ÚJ STADION DIÓSGYŐRBEN 

Valamennyi, miskolci  
városi alkalmazott bérét 

differenciáltan, az orszá-
gos mértéket meghaladóan, 

átlagosan 20 százalékkal 
emeljük meg 2017-ben – je-

lentette be Kriza Ákos pol-
gármester kedden, hagyo-

mányos évértékelőjében. 
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ÚJ TANSZÉKET AVATTAK

Új tanszéket avatott Varga Mihály 
nemzetgazdasági miniszter a Miskolci 

Egyetemen. A sajóbábonyi Kiss Cég-
csoport támogatásával létrejött új ok-

tatási egység anyagmérnököket képez 
majd környezettechnológiai, illetve 

vegyipari technológiai szakiránnyal. 

MILLIÁRDOS  
TURISZTIKAI BERUHÁZÁS
A kormány hozzájárult „A Bükk Keleti Kapuja 
– A Szeleta Park Látogatóközpont kialakítá-
sa” című, egymilliárd forintot meghaladó 
támogatási igényű projektjavaslat megva-
lósításához. 
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KORSZAKVÁLTÁS



Valamennyi, miskolci városi al-
kalmazott bérét differenciáltan, az 
országos mértéket meghaladóan, 
átlagosan 20 százalékkal emeljük 
meg 2017-ben – jelentette be Kriza 
Ákos polgármester hagyományos 
évértékelőjében, kedden a Művé-
szetek Házában, miután számba 
vette a korszakváltáshoz érkezett, 
erős várossá vált Miskolc gazdasá-
gi-társadalmi sikereit.

2017 a nyugodt építkezésről szól

Az évértékelőn elsőként az Ország�-
g�űlés törvén�alkotásért felelős alelnö-
ke köszöntötte a jelenlévőket. Gul�ás 
Gergel� az elmúlt évek sikereiről szólva  
rámutatott: a gazdaság területén – és ezt 
az objektív, statisztikai mutatók is alátá-
masztják – igen komol� előrelépések 
történtek. Jelentősen csökkent például 
a munkanélküliség, amel� jelenleg már 
5 százalék alatt van. Sok területen az je-
lent a problémát, hog� nem áll rendel-
kezésre megfelelő menn�iségű, szak-
képzett munkaerő. A gazdaság stabil 
növekedési pál�án van.

A gazdasági reformok mellett világos 
társadalompolitikai célokat is kitűzött a 
kormán� már 2010-ben: azokat a csalá-
dokat segítik, akik dolgozni akarnak és 
mindenkit arra ösztönöznek, hog� dol-
gozzon – hangsúl�ozta Gul�ás Gergel�.

– Azt látjuk, hog� a városok szépen 
fejlődnek, tudnak élni az uniós forrá-
sokkal, Miskolc pedig a meg�ei jogú vá-
rosok közül az eg�ik legeredmén�esebb 
pál�ázó, sok pénz érkezett ide – húzta 

alá az alelnök, aki remén�ét fejezte ki, 
hog� az idei év a n�ugodt építkezésről 
szól majd. – Azt szeretnénk, hog� a gaz-
daság bővülése további reálbér-növeke-
déssel járna. Ezzel eg�idejűleg pedig a 
lehívható fejlesztési források látván�o-
san hozzájárulnának a közösség fejlő-
déséhez – emelte ki.

Miskolc korszakváltást hajtott végre
Miskolc polgármestere évértékelő-

je elején emlékeztetett, immár hag�o-
mánn�á vált, hog� minden év február-
jában a miskolciak elé áll, és elszámol 
a végzett munkával. Mindazzal, amire 
megbízást kapott, és amire szövetséget 
kötött a miskolciakkal először 2010-
ben, majd 14-ben. – 2010-ben meg�-
g�őződésem szerint a miskolciak arra 
is szavaztak, hog� az új vezetés politikai 
programja átláthatóbb és ellenőrizhe-
tőbb leg�en a korábbiaknál – húzta alá 
Kriza Ákos, hozzátéve, a polgármeste-
ri évértékelő ennek szellemében min-
dig kizárólag a tén�ekre szorítkozik és 
csakis a hiteles mutatók alapján mutatja 
be a város eredmén�eit.

Korszakváltás, erős város, kiszámít-
ható hétköznapok – ezek az idei évér-
tékelő és íg� a jelenlegi Miskolc kulcsz-
szavai. – Ha biztos kézzel, stabil városi 
kormán�zással és felelős döntésekkel 
fol�tatjuk a munkánkat idén is, akkor 
biztos vag�ok benne, hog� Miskolc 
ol�an emelkedő pál�ára áll, amil�enre 
az elmúlt 30 évben nem volt példa! – 
hangsúl�ozta a városvezető.

Kiemelte: a Mag�ar Tudomán�os 
Akadémia regionális kutatásokkal fog-
lalkozó szakemberei 1998-ban megvizs-
gálták a mag�ar nag�városok versen�-
képességét. Akkori felméréseik szerint 
Miskolc a rendszerváltozás súl�osan 
vesztes városai közé tartozott, a 22 me-
g�ei jogú város között a 17. hel�en állt. 
2010-re 33 milliárd forintos adósságot 
halmozott fel a város, miközben 15 szá-
zalékra nőtt a munkanélküliek arán�a.

2010 után az új városvezetés első fel-
adata a munkahel�teremtés és a köz-

biztonság megerősítése volt. Miskolcon 
életmentésről volt szó – mutatott rá a 
polgármester, hozzátéve, hog� a kor-
mán� megértette ezt. Orbán Viktor mi-
niszterelnök ígéretet tett a város vezető-
jének, hog� mindig meg fogja hallani 
Miskolc hangját. 2013-ra a nag�válla-
latok beruházásainak is köszönhetően 
sikerült elérni, hog� aki akart, az már 
tudott is dolgozni Miskolcon. Aztán a 
kormán� segítségével sikerült felszá-
molni a város adósságát. 2016-ban pe-
dig már tudjuk, látjuk és érezzük, hog� 
Miskolc korszakváltást hajtott végre. 
– Eg� ol�an új időszak kezdődött el, 
amel�ben már látszik, hog� képesek 
vag�unk eg� erős várost építeni. Ol�at, 
amel�ben végre n�ugodt, kiszámítható 
hétköznapok köszöntenek a miskolci-
akra. Azt hiszem, hosszú ideje vártunk 
erre! – emelte ki Kriza Ákos.

Miskolc erős város
A számok, a tén�ek, a sikerek mind 

alátámasztják, hog� Miskolc erősödik. 
Nő a gazdaság, jó a közbiztonság, a vá-
ros kiszámítható, vonzó életfeltételeket 
biztosít a polgároknak – szögezte le a 
polgármester. A gazdaság fő mutatói 
közül Kriza Ákos kiemelte, a versen�-
képesség terén ma már a 4. hel�en áll 
Miskolc, a meg�ei jogú városok között. 
A munkanélküliek száma a 2010-es 
több mint 12 ezerről 6 ezer alá csökkent 
2016 végére. Fol�amatosak a beruházá-
sok, fol�amatosan újul meg a város in-
frastruktúrája. Miskolc vonzóbb lett, a 
turizmus húzóágazattá vált. Az eg�kor 
szürke „acélváros” taval� a turizmus 
növekedését tekintve Balatonfüreddel 
versen�zett az első hel�ért. – A bevéte-
lek növekedésében is korszakváltást ho-
zott 2016: 10 milliárd forint fölé nőtt a 
város iparűzési adóbevétele – hangsú-
l�ozta Miskolc polgármestere.

A cél: Miskolc legyen az ország leg-
biztonságosabb városa!

2010 óta a felére esett vissza a közte-
rületen elkövetett bűncselekmén�ek 
száma és a többi közbiztonsági mutató 
is jelentősen javul. Országosan elsőként 
hozták létre Miskolcon az önállóan 
működő önkormán�zati rendészetet. 
Taval� szolgálatba álltak a körzeti ren-
dészek,  rendészeti bizottságot állítottak 
fel. – Mindezen lépések azt célozzák, 
hog� Miskolc leg�en az ország legbiz-
tonságosabb városa – szögezte le Kriza 
Ákos.

A „fészekrakó"-probléma megoldá-
sáról szólva a polgármester elmondta: 
173 „fészekrakós” lakáshoz kapcsolódó 
követelést vásároltak meg, közel 150 la-
kást már ki is ürítettek. További 8 lakást 
a kilakoltatási moratórium után vesz-
nek át. Közben tartanak a felújítások, 76 
lakás már el is készült. Ezekbe többsé-
gében eg�etemi dolgozók, doktorandu-
szok költöztek be.

A Számozott utcákban a Kilence-
dik, Tizedik és Tizeneg�edik utcák fel-
számolása az idei év eg�ik legnag�obb 
bontási akciója lesz. Más n�omortelepe-
ken – a Bábon�ibércen, a Békeszállón, 
a Szondi utcában – összesen 70 lakást 
bontottak már el.

Húsz százalékos bérfejlesztés – 
senki nem maradhat ki a sikerből!

– 2010 után hat évig rendíthetetle-
nül dolgoztunk azon, hog� a miskolci-
ak végre kiszámítható hétköznapokat 
éljenek – hangsúl�ozta a városvezető. 
Kriza Ákos hozzátette, míg korábban 
a miskolciak legfontosabb problémája a 
munkanélküliség volt, addig ma már a 
magasabb bér a cékitűzés. Elérték tehát, 
hog� stabil munkahel�ek leg�enek Mis-
kolcon. Az átlagjövedelmek több mint 6 
százalékkal nőttek a városban, országo-

san is itt emelkedtek a legnag�obb mér-
tékben.

– Ha erős a város, g�arapodik, és jól 
teljesít a gazdaságunk, akkor mindezt 
érezniük kell a miskolciaknak is! Éppen 
ezért valamenn�i, miskolci városi alkal-
mazott bérét differenciáltan, az orszá-
gos mértéket meghaladóan, átlagosan 
20 százalékkal emeljük meg 2017-ben 
– jelentette be Miskolc polgármestere, 
hozzátéve: arra kérte a gazdasági veze-
tőket, hog� a maximálisan lehetséges 
béremelést számolják ki az önkormán�-
zat alkalmazásában álló valamenn�i 
munkatársra. A kevesebbet keresők 
több, a többet keresők kisebb emelésben 
részesülnek. – Senki nem maradhat ki a 
sikerből! Több jut mostantól a családra, 
a tanulásra, a kikapcsolódásra, a n�ara-
lásra, vag�is a kiszámítható hétközna-
pokra. Ez eg� több mint 6 ezer miskolci 
családot érintő, rendkívüli bérfejlesztés. 
Ennek köszönhetően eg� év alatt össze-
sen minteg� 1,8 milliárd forinttal nő a 
miskolci gazdaságban keringő pénz – 
mutatott rá a városvezető.

Kriza Ákos végül kihangsúl�ozta: 
Miskolc kialakított eg� sikeres modellt, 
ami hozza az eredmén�eket és most már 
példaként emlegetik. A sikernek három 
pillére van: I. sikeres érdekérvén�esí-
tés, stabil, erős és közvetlen kapcsolat a 
kormán�zattal és a miniszterelnökkel 
II. sikeres és feszes gazdálkodási mo-
dell, szolgáltató önkormán�zat, eg�re 
hatékon�abb működés III. közösségépí-
tő munka, beleértve a Salkaházi Prog-
ramtól kezdve az utánpótlásban spor-
toló g�erekekig nag�on sok miskolcit. 
– 2017-ben a jó miskolci modell remél-
hetőleg továbbra is hozza majd az ered-
mén�eket - hog� még tovább erősödjünk 
és hétköznapjaink még kiszámíthatób-
bak leg�enek – zárta szavait Miskolc 
Meg�ei Jogú Város polgármestere.

Város
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Csöbör Katalin országgyűlési képvi-
selő (Fidesz-KDNP)

Ma már mindenki, még a nag� nem-
zetközi hitelminősítők is elismerik, hog� 
az Orbán-kormán� 2010-től erőteljes 
intézkedésekkel rendbe tette az ország 
pénzüg�eit, és a gazdaságot. Az állam-
háztartás eg�re g�akrabban mutat havi 
többletet, ami azt jelenti, hog� most va-
lóban pörög a mag�ar gazdaság, és jóval 
az európai átlag fölött növekszik. A kormán� átvállalta az önkor-
mán�zatok adósságait, forrásokat biztosít a fejlődésükhöz. Miskolc 
gazdasági fejlődése is szemmel látható, csökken a munkanélküli-
ség, nőnek a hel�i adóbevételek, jönnek a városba a befektetők, a 
már itt lévők pedig új telephel�eket építenek, fol�amatosan fejlesz-
tenek. Miskolcon még az egészségüg� is rendben van, a kórházak 
rendkívüli fejlesztéseket, fol�amatos beruházásokat hajtanak vég-
re. Eg�re jobban érezhető, hog� új korszak szele fúj városunkban, 
amit már jól érezhetnek a miskolciak is. Az önkormán�zat 13. havi 
bért fizetett és idén 20 százalékos béremelést tervez. Végül, de nem 
utolsósorban, azt is meg kell említeni, hog� a turizmus fejlődése 
mindig jó fokmérője annak, hog� eg� város jó úton jár. Miskolc 
ezen a téren is jól teljesít, 2016-ban már Balatonfüreddel versen�-
zett az első hel�ért.        

Bihall Tamás, a B.-A.-Z. Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara elnöke

Kriza Ákos, Miskolc polgármestere 
nag�szerű hírekről számolt be most el-
hangzott évértékelőjében. A város gaz-
daságának fol�amatos erősödését a ka-
mara részéről is meg tudjuk erősíteni. 
Az általunk mért gazdasági mutatók, 
az eg�re jobban látható, megállapítha-
tó tendenciák is eg�értelműen azt mu-
tatják, hog� Miskolc mára kilépett a korábban lesajnált, szür-
ke kohászváros szerepéből, és eg� modern, korszerű, élenjáró 
iparvárossá vált. Méréseink szerint a kereskedelmi áruforgalom 
ug�ancsak fol�amatosan növekedést mutat, a bejelentett bér-
emelések pedig tovább javítanak majd ezen a pozitív tenden-
cián. Mind a kereskedelem és a szolgáltatások területén, mind 
a vendéglátásban érzékelhető lesz a változás. Fol�amatosan ta-
pasztaljuk, hog� Miskolc főutcája ismét kezd megtelni élettel, 
ami szintén azt mutatja, hog� eredmén�esek a város, a kama-
ra és a vállalkozások erőfeszítései. Fontos megemlíteni és örö-
münkre szolgál a kamara valamint a városvezetés fol�amatos, 
eredmén�es eg�üttműködése. A politikai és a gazdasági vezetés 
közötti párbeszéd ug�anis elengedhetetlen.

Varga László országgyűlési képviselő 
(MSZP)

Az évértékelő sajnos jóval pozitívabb 
képet festett a valósnál, a statisztikák mö-
gött azonban létezik eg� másik Miskolc. A 
város lakossága tovább csökken, a fiatalok 
nag�obb része nem itt képzeli el a jövőjét. 
Sok család küzd megélhetési problémák-
kal, az iskolák, óvodák a szülők komol� 
an�agi hozzájárulásai nélkül nehezen 
tudnának működni. Az egészségüg� hel�zetét és a közbiztonság 
állapotát is lesújtónak tartja a miskolciak nag� része. Az önkor-
mán�zati dolgozók béremelése mindenesetre üdvözlendő, talán 
visszaadja számukra eg� részét az elmúlt hét év elmaradt bérfej-
lesztéseinek. A Modern Városok Program jórészt EU-s forrásból 
megvalósítandó fejlesztései a lakosságszám és a teljesítmén� alap-
ján járnak a miskolciaknak. Többet közülük én is kezdemén�eztem 
az Országg�űlésben. Az elmúlt években megvalósult beruházások 
közül a vár és a villamosközlekedés megújítása és több más fejlesz-
tés még 2010 előtt indult, itt az ideje tehát az újabb nag� volumenű 
projekteknek. A 2010 előtt indult geotermikus fejlesztések fonto-
sak, ha a kormán� végre változtatna a szabál�ozáson, akkor továb-
bi legalább húsz százalékkal csökkenhetne a távhőszolgáltatás díja 
a városban.

KORSZAKVÁLTÁS

Miskolc erős város – elkezdődött  
a béremelések korszaka!



2017. február 11. | 6. hét | XIV. évfolyam 6. szám
Miskolci Napló – A város lapja Közélet

Mintegy nyolcvanmillió forintból 
újítják fel tavasszal a Lorántffy 
Zsuzsanna utcát és a rajta lévő 
Szinva-hidat. A beruházásról csü-
törtökön tartott sajtótájékoztatót 
Novák Józsefné, a terület önkor-
mányzati képviselője.

Mint arról hírt adtunk, egy-
milliárd forintos, vissza nem té-
rítendő állami támogatást kap a 
miskolci önkormányzat saját fenn-
tartású útjainak rekonstrukciójára. 
Az előirányzott munkák között sze-
repel útépítés, valamint út- és hídfel-
újítás is.

Novák Józsefné elmondása sze-
rint 2015 év végére mintegy tenyér-
nyi lyuk keletkezett a Lorántffyn 
található Szinva-hídon, s a lyuk szé-
le folyamatosan tovább morzsoló-
dott. – Azonnal szóltam az illetéke-
seknek, a Városgazda szakemberei 
elhárították a közvetlen veszélyt, 
figyelmeztető táblákat és szalagot 

helyeztek ki. Így viszont sem az au-
tósok, sem a gyalogosok nem közle-
kedhetnek az érintett útszakaszon, 
egy felszólalásomban a közgyűlés 
elé tártam a problémát – nyilatkoz-
ta a képviselő.

Tavaly elkészültek a tervek a felújí-
tásra, most pedig már a pénz is meg-
van rá. – Mintegy tizenkilencmillió 
forint lesz a híd javításának költsé-
ge, egy korlátot is felszerelnek a jár-
da és az úttest közé, hogy a gyere-
kek ne tudjanak kiszaladni az útra 
– hangoztatta Novák Józsefné. Ettől 
azonban többet is költ a városrész-
re az önkormányzat, ugyanis teljes 
hosszában megújul a Lorántffy Zsu-
zsanna utca. – Az itt élők már rég-
óta kérik ezt lakossági fórumokon és 
fogadó órákon, boldog vagyok, hogy 
a városvezetésnek ez a terület is fon-
tos, annak ellenére, hogy nem bel-
városi és nem turisztikai részről van 
szó – fogalmazott az önkormányzati 
képviselő.

Tudományos diákkonferenciát 
tartottak az elmúlt hétvégén az 
egészség- és környezettudomány 
témakörében a Lévay József Re-
formátus Gimnáziumban. A két-
napos rendezvényt pénteken dél-
után nyitotta meg Pfliegler Péter 
alpolgármester.

Az országból ötvenkét kutató-
diák hét szekcióban és negyvenöt 
kutatási témában vett részt az ese-
ményen. A témák között szerepelt 
egészségtudomány, biológia, kör-
nyezettudomány, környezetvéde-
lem, ökológia és természetvédelem 
is.

Pfliegler Péter örömét fejezte ki, 
hogy a neves rendezvénynek Mis-
kolc adhat otthont. – Jó látni, hogy 
a tudomány még mindig vonzó sok 
fiatal számára. A világ legkemé-
nyebb emberei a tudósok, mert el-
méleteik esetleges teljes összeom-
lása sem tántorítja el őket attól, 
hogy tovább dolgozzanak egy-egy 
probléma megoldásán – hangsú-
lyozta az alpolgármester.

Pfliegler Péter kiemelte, a város 
fejlesztéseit évek óta a fenntart-
hatóság, a zöld város szemlélet és 
a környezettudatosság határozza 
meg. – Mi itt, Miskolcon különö-
sen nagyra becsüljük a környezet-
védelem tudományterületét. Ki-
emelt célunk, hogy harmóniában 
együtt tudjunk élni a természe-
ti környezettel, szép eredménye-
ink vannak a Green City szemlélet 
megvalósításában. A szmoghelyzet 
is rávilágított, hogy komoly erőfe-
szítéseket kell még tennünk, de az 
máris elmondható, hogy az utóbbi 
évek fejlesztéseinek köszönhetően, 
az európai nagyvárosok élvonalába 
kerültünk – például a széndioxid 
és egyéb károsanyag-kibocsátás 
csökkentése terén. Nem véletlenül 
nyertük el 2015-ben a greennová-
ciós nagydíjat a geotermikus fűtés 
és a közlekedési rendszer megújí-
tásáért – mondta el Miskolc alpol-
gármestere, kiemelve: Miskolcon 
mindig szükség lesz élet- és kör-
nyezettudományokkal foglalkozó 
szakemberekre.

Megújul a Lorántffy út  
és a Szinva-híd

A zöld szemlélet jegyében
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A kormány hozzájárult „A Bükk Keleti Kapuja – A 
Szeleta Park Látogatóközpont kialakítása” című, 
egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű 
projektjavaslat támogatásához.

A Magyar Közlönyben megjelentek szerint, a pro-
jekt fő célkitűzése a minőségi turisztikai igényeknek 
megfelelő, innovatív, egyedi, országosan is magas szín-
vonalat képviselő turisztikai attrakciók kialakítása a 
Szeleta-kultúrára építve, valamint a befektetőket ins-
piráló, húzó turisztikai attrakciók számának növelése, 
idényjellegének csökkentése.

A fejlesztés célja, hogy az érintett területen olyan 
komplex, egymásra épülő, a keresleti trendeknek 
megfelelni képes kínálategyüttes és kiszolgáló infra-
struktúra jöjjön létre, amely biztosítja a fenntartha-
tó fejlődést mind jövedelmezőségi, mind környezeti 

szempontból, ezáltal elősegíti a Bükki Nemzeti Park 
Igazgatóság turizmuspiaci pozíciójának erősítését – áll 
a Magyar Közlönyben.

MILLIÁRDOS TURISZTIKAI BERUHÁZÁS

Új tanszéket avatott Varga Mihály 
nemzetgazdasági miniszter múlt 
pénteken, a Miskolci Egyetemen. A 
sajóbábonyi Kiss Cégcsoport támo-
gatásával létrejött új oktatási egység 
anyagmérnököket képez majd kör-
nyezettechnológiai, illetve vegyipari 
technológiai szakiránnyal.

Az új Finomvegyipari és Környezet-
technológiai Intézeti Tanszék az egye-
tem Műszaki Anyagtudományi Kará-
nak Kémiai Intézetén belül jött létre. 
Varga Mihály köszöntőjében kiemel-
te: a Miskolci Egyetemen mindig kéz a 
kézben járt a hagyomány és a fejlesz-
tés. Az új tanszék jó példa a tudomány, 
a felsőfokú képzés és az ipar kapcsola-
tának erősítésére. A miniszter rámu-
tatott, hazánk gazdasága egy olyan 
ciklushoz érkezett el a növekedésben, 
amely több szempontból is korszak-
határt jelent. 4,4 százalékra csökkent 
a munkanélküliek aránya, ami azt je-
lenti, hogy egyre közelebb vagyunk 
a teljes foglalkoztatás-
hoz. B.-A.-Z. megyében 
2010-ben még mintegy 
47 ezren kerestek mun-
kát, ez mostanra 19 ezer-
re csökkent. Ugyanakkor 
67 ezer betöltetlen állás 
van hazánkban, ami azt 
is mutatja, hogy van még 
tennivaló a duális szak-
képzési rendszer átalakí-
tása terén. – A gazdasági 
tárca dolgozik a szakkép-

zési rendszer javításán. Szeretnénk, ha 
a nyugaton már megszokott modell 
érvényesülne nálunk is – e szerint egy 
középiskolás diák először a munkahe-
lyet választja ki, majd az javasolja neki, 
hogy milyen képzési rendszerbe lép-
jen be – ismertette Varga Mihály. – A 
mai alkalom egy olyan lépés a jövő felé, 
amilyenre sokkal több példa kellene 
Magyarországon! Az elmúlt években 
törekedtünk arra, hogy a multinacio-

nális vállalatok szerves kapcsolatokat 
létesítsenek a közelükben lévő felsőok-
tatási intézményekkel. Erre Miskolcon 
is egyre több példa van – mondta el a 
miniszter. 

Csöbör Katalin országgyűlési kép-
viselő szerint egy ilyen tanszékre nem-
csak Miskolcnak, de a régiónak és az 
országnak is nagy szüksége van. A kör-
nyezetszennyezés óriási kihívást jelent 
ma a világban, a környezet védelme 

mindenhol egyre fonto-
sabb. Deák Csaba egye-
temi kancellár úgy fo-
galmazott, a Miskolci 
Egyetem célja, hogy Ma-
gyarországon úgy tekint-
senek rá, mint a műszaki 
képzés elsőszámú felleg-
várára. Jó úton haladnak 
ezen cél elérésében, egyre 
több vállalat tekint kon-
zorciumi partnerként a 
Miskolci Egyetemre.

ÚJ TANSZÉKET AVATTAK  
A MISKOLCI EGYETEMEN

A jövőt alapozzák meg

A Becherovka Miskolci Kocsonya Farsang az ország egyik legnagyobb gasztronómiai fesztiválja és vására. Kon-
certek, kézműves és gasztronómiai vásár, vendéglátó egységek, őstermelői piac – több száz árus, több tucat fel-
lépő. (Részletes program a 11. oldalon) A fesztivál idején változik a közlekedési rend a belvárosban. 

2017. február 16-án a Tiszai pálya-
udvarról 20:50, Felső-Majláth végál-
lomásról 20:24 órás villamos indu-
lás után villamospótló autóbuszok 

közlekednek üzemzárásig a belvá-
rosban terelt útvonalon. Az utol-
só villamos 21:05 órakor hagyja el a 
Villanyrendőr megállóhelyet a Tiszai 

pályaudvar irányába. 2017. febru-
ár 17-én – üzemkezdettől – 4:30-tól 
22 óráig – üzemzárásig a teljes vil-
lamos-vonalon villamospótló autó-
buszok közlekednek, a belvárosban 
terelt útvonalon. 4:30-tól – 22 óráig 
a Malomszög u. – Felső-Majláth kö-
zötti vonalszakaszokon, valamint a 
Malomszög u. – Vasgyár végállomás 
között villamosok-, a Tiszai pu. – 
Szent Anna tér között villamospótló 
autóbuszok közlekednek. 2017. feb-
ruár 18-án üzemkezdettől – február 
20-án 3:07 óráig a teljes villamos-vo-
nalon villamospótló autóbuszok 
közlekednek, a belvárosban terelt út-
vonalon.

Kocsonya Farsang – változik a közlekedési rend
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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!

Társasházi közgyűlések a MIK Zrt.-nél
A MIK Zrt., mint a régió legnagyobb tár-

sasház kezelője elkezdte a 2016. évről szóló 
társasházi beszámoló közgyűlések tartását, 
melyet a társasházi törvény ír elő csakúgy, 
mint minden társasházkezelő számára. A 
társasházak kezelőinek a törvény előírása 
szerint május 31-ig számot kell adniuk a ke-
zelésükben lévő társasházak előző évi gaz-
dálkodásáról.

Be kell számolniuk a társasházak tulajdonosai 
felé a társasházat érintő jogszabályi változások-
ról, és az ebből adódó kötelezően elvégzendő 
feladatokról is. Javaslatot kell tenniük a társashá-
zi épület esedékes karbantartási vagy halasztha-
tatlan hibaelhárítással összefüggő feladataira is. 
A társasházak kezelői – a törvény előírásai sze-
rint – költségtervet készítenek 2017. évről, me-
lyek nemcsak az épület üzemeltetési, hanem a 
tervezett feladatok költségét is tartalmazzák. 
Ennek megfelelően határozható meg ugyanis 
a 2017. évre szükséges közös költség mértéke is.

Fontos tudni – mondta Fidrus Bertalan, a MIK 
Zrt. Társasházkezelőségének vezetője –, hogy 
a társasházak kezelői az épületeken tervezett 
munkákra csak javaslatot tesznek, a döntés 
minden esetben a társasház tulajdonosait illeti 
meg, hiszen az egyes munkálatokhoz ők bizto-
sítják a szükséges anyagi fedezetet. 

A MIK Zrt. Társasházkezelősége jelentős kar-
bantartási és felújítási munkát végeztetett el a 

tulajdonosok döntésének megfelelően 2016-
ban is. Sok kezelésükben lévő épületnek újult 
meg a gépészeti berendezése, a tetőszigetelé-
se, lépcsőháza, több liftet újíttattak fel és vé-
geztettek más esedékes munkákat. Sok eset-
ben kellett időszerű érintésvédelmi méréseket 
végeztetniük, de olyan is előfordult, hogy az 
épület statikai állékonyságát kellett felméret-
niük.

A beszámoló anyagok kötelező tartalmi ele-
mei még a lakók fennálló hátralékainak ismer-
tetése és az azzal kapcsolatos kezelői feladatok 
végrehajtásáról szóló számadás. A rezsicsök-
kentésről a tájékoztatást kormányrendelet írja 
elő számukra.

A beszámolók készítése és azok tartása nagy-
fokú felkészültséget igényel a kezelőktől csak-
úgy, mint az épületekkel való évközi foglala-
tosság. A társasházi tulajdonosok sokszor a 
legnagyobb értéket képviselő vagyontárgyu-
kat, a tulajdonukban lévő épületeik kezelését 
bízzák rájuk, nem mindegy tehát, ki milyen 
szakértelemmel, felelősséggel kezeli azt. A kö-
zelmúltban sajnos egyre több olyan vállalkozás 
próbálkozik társasházkezeléssel, amelyeknek 
sem képzettsége, sem tapasztalata, de meg-
felelő számú szakembergárdája sincs, csupán 
hangzatos szavakkal igyekeznek meggyőzni a 
társasházak tulajdonosait alkalmasságukról. Az 
ilyen kezelőktől Fidrus Bertalan óva inti a társas-
házak tulajdonosait.

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

COOP ABC, COOP SZUPER ÜZLETEKBEN VALENTIN NAPRA AJÁNLJUK:
I Love Milka desszert epres, alpesi tejkr., 120 g, egységár: 4992 Ft/kg 599 Ft
Twister mogy.krémmel tölt tejcsok.golyók 105 g, eá: 3514 Ft/kg 369 Ft 
Vobro desszert 45 g, Frutti de Mare 249 Ft

LEGYEN TELEPÜLÉSÉN A LEGKÖZELEBBI  
UNIÓ COOP ZRT. ÜZLETÉNEK TÖRZSVÁSÁRLÓJA!

479 Ft

Eh. csirkemell filé                                 
1 kg,  
(baromfit  
árusító üzletekben)  

Gyermelyi 4 toj. 
tészta                                      
500 g, SZUPER ÁR,    
egységár: 598 Ft/kg 
 (tarhonya, szarvacska)

299 Ft

Eh. csirkecomb    
1 kg,  
(baromfit  
árusító üzletekben)    

1099 Ft

FARSANGI ÁRKARNEVÁL  
VALAMENNYI COOP ÜZLETÜNKBEN FEBRUÁR 8-14-IG!



Évindító fórumot tartott Csöbör 
Katalin országgyűlési képviselő 
nemrégiben Miskolcon. A rendezvé-
nyen jelen volt Pelczné Gáll Ildikó, 
az Európai Parlament alelnöke és 
Kubatov Gábor, a Fidesz alelnöke.

Csöbör Katalin a 2014 óta eltelt idő-
szakra visszatekintve elsőként a mig-
ránsválságot emelte ki. – Nem ember-
telenségből vagy idegengyűlölet által 
vezérelve utasítjuk vissza a migrán-
sokat, de látni kell, hogy ez nemzeti 
és sorskérdés, sőt élet-halálkérdés – 
hangsúlyozta Csöbör Katalin. Mint 
mondta, a balliberális oldal ezt sem 
ismerte fel, nem álltak a Fidesz-KD-
NP mellé a migránskérdés kapcsán. 

Az országgyűlési képviselő jónak ér-
tékelte a kvóta-népszavazás eredmé-
nyét. Kiemelte, népszavazáson soha 
ennyien – mintegy 3,3 millióan – nem 
álltak még ki a kormány mellett.  A kö-
zeljövő fejlesztései közül első helyen a 
diósgyőri stadion építését említette a 
képviselő, de beszélt a Miskolcot Kas-
sával összekötő autópályáról, valamint 
a TOP-programokról.  

– Szerintem ideje feltenni a kérdést: 
hogyan tovább EU? – fogalmazott be-
szédének elején Pelczné Gáll Ildikó. 
Az EP alelnöke az uniós „válsággó-
cok” közül kiemelte az ellenőrizetlen 
migránsáradat nyomán bekövetkezett 
terrorcselekményeket, az alig növekvő 
európai gazdaságot, a demográfiai és a 

külpolitikai válságot. Kihangsúlyozta: 
osztja Donald Trump véleményét, mi-
szerint minden nemzet a maga érde-
kében kell, hogy cselekedjen elsőként. 
Az EU is akkor volt sikeres, amikor a 
nemzetállamoknak jól ment.  – Min-
dig szívesen jövök Miskolcra, öröm 
látni, hogy dinamikusan fejlődik a vá-
ros. Látványos a különbség a korábbi, 
baloldali városvezetések alatti vegetá-
lás és a mostani gazdasági növekedés 
között – hangoztatta a politikus.

Kubatov Gábor a sikeres unortodox 
gazdaságpolitikát említette, melynek 

köszönhetően jelentősen csökkent az 
államadósság és a munkanélküliség, 
nőttek az állam bevételei. Jelentős pil-
lanatnak nevezte azt a 2013 augusztusi 
napot, amikor hazaküldték az IMF-et. 
Mint mondta, a Nemzetközi Valuta-
alap egyebek mellett nyugdíjcsökken-
tést és újabb adók bevezetését követelte 
a kormánytól. Ők ehelyett csökkente-
ni kezdték a rezsiköltségeket, emelték 
mások mellett a tanárok, rendőrök, 
orvosok bérét és a minimálbért. A se-
gélyalapú társadalom helyett munka-
alapú társadalomban gondolkodnak.
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Kedden késő délután nyitották meg a Gu-
lágkutatók Nemzetközi Társasága „Má-
lenkij robot, avagy ártatlanul, ítélet nélkül 
kényszermunkán a Szovjetunióban” című 
vándorkiállítását a Herman Ottó Múzeum 
papszeri kiállítási épületében.

Majorszki András, a Gulágkutatók Nem-
zetközi Társaságának elnöke köszöntőjében 
elmondta: hazánk társadalmának régi adós-
sága, hogy méltóképpen emlékezzen és em-
lékeztessen azokra 
az ártatlanul elhur-
colt magyar állam-
polgárokra, azokra 
a százezrekre, férfi-
akra és nőkre, fi-
úkra és leányokra, 
akiket 1944-1945-
ben a sztálini totális 
diktatúra fegyveres 
szervei hurcoltak el 
szülőföldjükről több-
nyire „málenkij robot”, vagyis csak egy „kis 
munka” hazugságával szovjetunióbeli kény-
szermunkára, hadifogoly- és internálótábo-
rokba.

A Gulágkutatók Nemzetközi Társasága 
(GKNT) 2009-ben a Miskolci Egyetem Böl-
csészettudományi Karának támogatásával, 
civil kezdeményezésként jött létre. Szakmai 
szervezetünk megalapításában fontos sze-
repet játszottak Várdy Béla és Várdy-Hu-
szár Ágnes a pittsburghi Duquesne Egyetem 
professzorai valamint Zsíros Sándor törté-
nelemtanár és helytörténész. Tagjaik között 

neves magyar és külföldi professzorok, taná-
rok, túlélők és azok leszármazottai is meg-
találhatóak. Az egyesület célja, hogy feltárja 
és bemutassa a szovjet fegyveres szervezetek 
által a gulag büntetés végrehajtási intéze-

teibe (börtöneibe, 
kényszermunkatá-
boraiba, kényszer-
munkatelepeire) és 
a gupvi táboraiba 
politikai elítéltként, 
h a d i f o g o l y k é n t 
vagy internáltként 
rabszolgamunkára 
hurcolt személyek 
sorsát és történetét.

A tudományos is-
meretterjesztő kiállítás anyagát Bognár Za-
lán a Károli Gáspár Református Egyetem do-
cense és egyben a Gulágkutatók Nemzetközi 
Társaságának alelnöke valamint, Majorszki 
András állította össze. A vizuális szerkesztést 
a Múlt-kor magazin munkatársai végezték. 
A kiállítás egyik kiemelkedő része a túlélők-
ről napjainkban készített fotó sorozat, melyet 
Kocsis Zoltán készített.

A kiállítás fővédnöke Horváth Zita, a Mis-
kolci Egyetem általános rektorhelyettese. A 
megnyitón fellépett a Fényi Gyula Jezsuita 
Gimnázium és Kollégium kamarakórusa.

– Sajnálattal, és mély felháborodás-
sal értesültünk a médiában arról, 
hogy a román táblabíróság nemré-
giben betiltotta az Igazi Csíki Sör 
gyártását és ismételten a Heineken-
nek kedvezett. A döntésük alapján 
minden tárgyat és eszközt meg kell 
semmisítenie a székelyföldi vállal-
kozásnak – monda el pénteki, mis-
kolci sajtótájékoztatóján Váraljai 
Zoltán, az Ifjúsági Keresztényde-
mokrata Szövetség (IKSZ) országos 
alelnöke. 

Kiemelte, a román ítélőszék ezt 
a döntést annak ellenére hozta 
meg, hogy december elején, az Eu-
rópai Márkahivatal az Igazi Csíki 
Sörnek ítélte a márkát. Tehát a ro-
mán bíróság ezzel a diszkrimina-
tív döntésével az unió döntését is 
figyelmen kívül hagyta – hangsú-
lyozta Váraljai Zoltán. 

Mint mondta, ez támadás egy 
székely vállalkozással szemben, 

amely felvállalta az identitását, a 
magyar nyelvet és szimbólumai 
használatát! – Ezzel az igazság-
talan döntéssel 140 székelyföldi 
magyar testvérünk megélhetése 
forog kockán! Úgy határoztunk, 
nekünk is ki kell állnunk az Iga-
zi Csíki Sör mellett – nyilatkozta 
a politikus. – Az Ifjúsági Keresz-
ténydemokrata Szövetség Miskol-
ci szervezete bojkottra szólítja fel 
a borsodi megyeszékhelyen élőket 
és minden olyan jóérzésű állam-
polgárt, akiknek fontos a székely-
földi és egyben a kárpát-medencei 
magyarság értékeinek megtartá-
sa. Álláspontunk szerint a román 
bíróság jogtalanul tiltotta be az 
Igazi Csíki Sört – hívta fel a figyel-
met a sajtótájékoztatón Hollósy 
András önkormányzati képvise-
lő. – A bojkott a Heineken cégcso-
port romániai és magyarországi 
termékeire is vonatkozik. Ügyünk 
szimbolikus, de annál nagyobb 
jelentőségű. Ha valaki nem tud 
eligazodni, hogy mivel támogat-
hatja ezt az ügyet, csak meg kell 
néznie az italos dobozokat vagy 
üvegeket, amelyek címkéin fel van 
tüntetve a forgalmazó neve. Cé-
lunk nem az említett cégcsoport 
üzleti eredményeinek megnyirbá-
lása, hanem a székelyföldi magyar 
közösség értékeinek védelme, a 
székelyföldi vállalkozások segíté-
se és az erre való figyelemfelhívás 
– emelte ki Hollósy András.
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ÁRTATLANUL, ÍTÉLET NÉLKÜL  
KÉNYSZERMUNKÁN

IKSZ: álljunk ki az Igazi 
Csíki Sör mellett!

„Minden nemzet  
a maga érdekében kell,  
hogy cselekedjen…”

ÉVINDÍTÓ FÓRUM MISKOLCON

Málenkij robot

A Miskolci Kocsonyafarsangon (február 17-19.)  
idén is elkészítik az Óriás Díszített Tükör Kocsonyát,  

amely pénteken 16.30.-tól fő majd a Szinva Teraszon.

A különleges finomságot másnap,  
szombaton 14 órától lehet megkóstolni,  

regisztrációs kupon ellenében. 

Kuponok – a készlet erejéig, miskolci lakcímkártya  
ellenében – február 14–16. között (kedd, szerda, csütörtök)  

11-től 17 óráig igényelhetők, a Művészetek Háza jegypénztárában. 
(Miskolc, Rákóczi utca 2., a Miskolci Galéria épületében, bejárat a Széchenyi utca felől)! 

Ismét lesz 
óriáskocsonya!
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Egy elhunyt személyt találtak 
abban a családi házban, amely 
keddre virradóra égett le Miskol-
con, a Karinthy Frigyes utcában 
– közölte a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság. A lakástűzben egy 
másik személy is megsérült, ő 
égési sérüléseket szenvedett.

A tájékoztatás szerint a tűzoltók 
három vízsugárral oltották el a lán-
gokat. Munkájukat és a házba való 
bejutást nehezítette, hogy az épület-

ben éghető anyagokat halmoztak fel. 
Oltás közben, az épület hátsó bejá-
ratán bejutva találtak rá a holttest-
re. A ház másik lakóját a mentők a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kór-
ház és Egyetemi Oktató Kórházba, a 
traumatológiai osztály égési részlegé-
re szállították. Mint a kórháztól meg-
tudtuk, ő felületes égési sérüléseket 
szenvedett, a körülményekhez képest 
jól van. Az oltási munkák idejére a 
szomszédos épületek lakói is elhagy-
ták otthonukat, de rövid időn belül 
visszatérhettek lakásaikba.

Több ezer diák egyszerre, egy idő-
ben, több helyszínen kapcsolódott 
a napokban a „Biztonságos Inter-
net Nap” elnevezésű nemzetközi 
kezdeményezéshez a B.-A.-Z. Me-
gyei Rendőr-főkapitányság Bűn-
megelőzési Osztályának koordiná-
lásával.

A főkapitányság bűnmegelőzé-
si szakemberei és a felkészített pe-
dagógusok bűnmegelőzési célzatú 
előadásokat tartottak február 7-én a 
megyében, az általános iskolákban és 
a középiskolák 9. osztályában az in-

ternet veszélyeiről.  A központi prog-
ram a miskolci II. Rákóczi Ferenc Ál-
talános Iskolában volt, ahol Mecser 
Tamás r. ezredes a megyei rendőr-fő-
kapitányság bűnügyi főkapitány-he-

lyettese, Vinczné Kárpátfalvi Erika c. 
r. őrnagy, valamint iskola igazgatója, 
Pásztorné Bakó Márta köszöntötte a 
diákokat, illetve adott tájékoztatást a 
biztonságos internetezésről.

Hárman meghaltak és többen 
megsérültek abban a közlekedé-
si balesetben, amely Sátoraljaúj-
hely és Alsóberecki között történt 
vasárnap kora reggel - közölte a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
hivatalvezetője.

Hudák Andrea elmondta: két gép-
kocsi ütközött össze a 381-es számú 

úton, a balesethez a sátoraljaújhelyi 
és a cigándi hivatásos tűzoltókat és 
a megyei katasztrófavédelmi műve-
leti szolgálatot riasztották. Az egysé-
gek feszítővágó segítségével emeltek 
ki három embert a roncsokból, ők a 
helyszínen meghaltak. A mentőszol-
gálat munkatársai négy embert szál-
lítottak kórházba, akik közül ketten 
súlyos, ketten könnyebb sérüléseket 
szenvedtek. 

Az origo informácói szerint a há-
rom elhunyt asszony egy sátoral-
jaújhelyi gyárban dolgozott, mun-
kából tartottak hazafelé amikor a 
tragédia történt – négy árvát hagy-
tak maguk után. A másik autóban 
fiatalok ültek, állítólag egy buli-
ból tartottak hazafelé, amikor ed-
dig még tisztázatlan okból áttértek 
a szembejövő sávba és frontálisan 
ütköztek.
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Tíz gyermeket szállítottak min-
den biztonsági rendszer nélkül 
egy átalakított tehergépkocsiban 
Miskolcon.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Rendőr-főkapitányság Forga-
lomellenőrző Alosztály munka-

társai február 7-én dél körül körül 
közúti ellenőrzés során Miskolcon, 
a Thököly úton megállítottak egy 

tehergépkocsit. A rendőrök a rak-
tér átvizsgálásakor tíz gyermeket 
és egy őket kísérő felnőttet találtak, 
akik az engedély nélkül átalakított 
tehergépkocsiban utaztak.

A zárt kocsiszekrényben az utas-
teret a rakodótértől elválasztó falat 
eltávolították, a raktérbe két ülés-
sort rögzítettek, ahol maximum 
négyen fértek volna el. Az ülések-
hez nem szereltek biztonsági öve-
ket, a tehergépkocsi bal első tom-
pított világítása nem működött, 
emellett a jobb oldali irányjelző is 
hiányzott.

A járőrök szabálysértési feljelen-
tést tettek a balmazújvárosi sofőrrel 
szemben, aki elismerte a szabály-
szegést. A rendőrök kiszállítot-
ták a gyerekeket a járműből, hogy 
biztonságban, gyalogosan folytat-
hassák tovább az útjukat a néhány 
percre lévő úti céljukhoz.  

Egy személyautó és egy kamion, 
majd két újabb személyautó ütkö-
zött egymással múlt szombaton 
délelőtt a 35-ös úton, Nyékládhá-
za határában.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság tájékoztatása szerint az esethez 
a műszaki hivatásos tűzoltókat ri-
asztották.  A műszaki mentés so-
rán áramtalanították a balesetben 
érintett járműveket, megszüntették 
az üzemanyag szivárgását. A hely-
színelés idején félpályás útlezárás 
mellett haladt a forgalom. Vala-
mivel később anyagi káros baleset 

történt az M3-ason is, Miskolc irá-
nyában. Egy kamion egy álló autó-
mentőbe hajtott, majd az út menti 

árokban landolt. A helyszínelés ide-
jére a külső sávot lezárták - közölte 
a rendőrség.

Gyerekeket szállítottak az átalakított 
tehergépkocsiban

TÖBB AUTÓ ÜTKÖZÖTT NYÉKLÁDHÁZA 
HATÁRÁBAN

HÁROM ÁLDOZATA VOLT A BORSODI BALESETNEK

A Miskolci Rendőrkapitány-
ság egy ismeretlen, 45 és 55 év 
körüli, feltehetően férfi holttest 
azonosításához várja a lakosság 
segítségét.

2016. október 8-án Miskolcon, a 
Csaba vezér úton, a vasút melletti 
erdős területen egy elhunyt sze-
mély maradványait fedezték fel a 
rendőrjárőrök. A hatósági eljárás 
során az ismeretlen személy azo-
nosságát nem lehetett megállapí-
tani. Az ismeretlen elhunyt ismer-
tetőjelei: életkora 45 és 55 év közé 
tehető, becsült testmagassága 173 
centiméter, fogazata hiányos, bal-
kezes lehetett, beszéde, szájának 
mozgása – az álkapocs deformitá-
sa miatt – egyedi lehetett. Cipője 
erősen kopott, műbőr cipő „Wink” 
felirattal, fekete zoknit és fekete öl-
tönynadrágot viselt, felsőruháza-

tán „Mershall” és „original 1996 
Since” feliratok olvashatóak. 

A rendőrség kéri, hogy aki az 
ismeretlen holttesttel kapcsolat-
ban információval rendelkezik, je-
lentkezzen személyesen a Miskolci 
Rendőrkapitányság Bűnügyi Osz-
tályán (3525 Miskolc, Fábián kapu 
4. szám), vagy munkaidőben hívja 
a 46/514-511/28-76-os telefonszá-
mon az ügy előadóját.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Rendőr-főkapitányság Te-
vékenység-irányítási Központja a 
06-46/514-506-os telefonszámon, 
továbbá a 107-es vagy 112-es köz-
ponti segélyhívó telefonszámok 
a nap 24 órájában fogadják a be-
jelentők hívásait. Névtelenség 
megőrzése mellett is bejelentés 
tehető az ingyenesen hívható 06-
80-555-111 „Telefontanú” zöld 
számán.

Ismeretlen holttestet  
találtak Miskolcon

Biztonságos internet napLEÉGETT EGY HÁZ  
A KARINTHY  
UTCÁN 
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A Szovjetunióba hurcolt politikai 
foglyok és kényszermunkások em-
lékére Mementó címmel tartottak 
táncszínházi előadást a napokban, 
a Művészetek Házában.

 A gulag munkatáborok lakóinak 
kiszolgáltatottsága, megalázottsá
ga, valamint az átélt borzalmak és a 
kényszermunka tudatmódosító ha

tására megjelenő víziók, a haza utá
ni vágyakozás pillanatai – mindezek 
megjelentek a magyar néptáncele
mekből táplálkozó, kortárs és mo

dern elemeket is tartalmazó tánc
előadásban. Az előadás egyfajta 
állapotrajz volt, amely a fogvatar
tottak megnyomorított belső világát 
tárta a nézők elé, mindezt autentikus 
és világzenei elemeket tartalmazó 
magyar népzenével átitatva.

A Mementó egyaránt foglalkozni 
kívánt a gulag táborokba zárt politi
kai foglyok, a Gupvi táborokba zárt 
hadifoglyok és a málenkíj robot so
rán elhurcolt civil lakosok hányat
tatott sorsával. Cél a kollektív emlé
kezet erősítése a közös átélés által. A 
Duna Művészegyüttes és az Arany
kert Egyesület közös produkciója a 
Gulag Emlékbizottság támogatásá
val, kiemelt kormányprogramként 
jött létre.

Lemezbemutató koncertet tartott 
múlt szombaton a Reményi Ede 
Kamarazenekar a Művészetek 
Házában. 

Műsoron szerepelt a Fonó által 
nemrégiben kiadott „Szép fehér pe
kulár” című lemez anyaga, amely Ács 
Gyula, miskolci születésű zenetanár, 
népzenész műveit tartalmazza, olyan 
különleges hangszerek szólóival, mint 
a tárogató, illetve a magyar duda Ács 
Gyula és Bese Botond előadásában. 
Kövesdi és csángó dallamokat is hall
gathatott a közönség Török Tilla, a 
Holdviola együttes gyönyörű hangú 
frontemberének tolmácsolásában.

A Reményi Ede Kamarazenekar 
1981ben alakult a miskolci Bartók 
Béla Zeneművészeti Szakközépisko
la legtehetségesebb vonósaiból. Ala

pítója és művészeti vezetője 25 éven 
keresztül Gál Károly hegedűművész 
volt. Halálát követően, 2007ben 
helyét egykori növendéke, Kriston 

Tamás vette át. Az együttes az első 
években iskolai zenekarként műkö
dött, később tagsága állandósult és 
önállóan folytatta tevékenységét.

A Feledy-házba invitálta a mű-
vészetbarátokat a napokban a 
Herman Ottó Múzeum – Miskolci 
Galéria és a Múzsák Kertje Alapít-
vány. Az „Emlékestek a Múzsák 
kertjében” című rendezvénysoro-
zat keretében, ezúttal Kocsis Zol-
tán zongoraművészre emlékeztek.

Az esemény házigazdája Szik
lavári Károly zenetörténész volt, 
a nemrégiben elhunyt művészre 
Hizsnyan Géza műkritikus emlé
kezett. Fellépett Varga Gergő Zol
tán zongoraművész, a 2016. évi 
Cziffra Fesztivál Országos Zongo
raversenyének győztese, műsoron 
szerepelt Rahmanyinov: Elégia Op. 
3, No. 1. Két Debussyprelűd: Lépé
sek a hóban; A lenhajú lány. Bartók: 
Szvit Op. 14. Bartók: Allegro bar
baro. Liszt: Danteszonáta.

Kocsis Zoltán 1952. május 30.
án született Budapesten. Kétszeres 
Kossuth és Liszt Ferencdíjas kar
mester, zongoraművész és zene
szerző, a Nemzeti Filharmonikus 
Zenekar volt főzeneigazgatója, ér
demes és kiváló művész.

Hároméves korában kezdett el 
zongorázni. 1957–1963 között a 
Fővárosi Zeneiskola Szervezet
ben, a Bartók Béla Zeneművészeti 
Szakközépiskolában, majd a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Főiskola 
zongora szakán tanult Kadosa Pál 
és Rados Ferenc tanítványaként. 
Nemzetközi ismertséget 18 éves 
korában szerzett, mikor a Magyar 
Rádió Beethovenversenyét meg
nyerte. 21 évesen megkapta a leg
rangosabb zenei kitüntetést, a Liszt 
Ferencdíjat. Huszonöt évesen 

megkapta már a magyar állam ál
tal adható legmagasabb kitüntetést, 
a Kossuthdíjat. Rendszeres sztár
vendége volt több fontos fesztivál
nak, többek között Edinburghban, 
Párizsban, Toursban, Luzernben, 
Salzburgban, Prágában, Menton
ban és olyan ismert karmesterek
kel dolgozott, mint Claudio Abba
do, Christoph von Dohnányi, Edo 
de Waart, Charles Mackerras, Fe
rencsik János, Lovro von Matacic, 
Charles Dutoit, Herbert Blomstedt 
és Michael Tilson Thomas.

1983ban Fischer Ivánnal mega
lapította a Budapesti Fesztiválzene
kart. 1984ben az érdemes művész 
címet, hat évvel később a kiváló mű
vész címet is megkapta. 1987től kar
mesteri pályája mellett komponált.

Kocsis Zoltán 1997 őszétől a Nem
zeti Filharmonikus Zenekart vezet
te. 2005ben másodjára is megkapta 
a Kossuthdíjat. 2010. január 16án 
mutatták be a Művészetek Palotájá
ban Arnold Schönberg: „Mózes és 
Áron” című operáját, a Kocsis Zol
tán által megkomponált harmadik 
felvonással együtt. Minden év má
jus 30án megtartott születésnapi 
koncertjének bevételét élete végéig a 
Gyermekmentő Szolgálatnak aján
lotta fel. 2016. november 6án hosz
szú betegség után elhunyt.

Mementó – táncszínházi előadás  
a Művészetek Házában

Reményi lemezbemutató koncert,  
népzenei ihletéssel

Kocsis Zoltánra emlékeztek 
a Feledy-házban

1891. február 22-én tartotta utolsó 
hangversenyét Miskolcon Remé-
nyi Ede. A világhírű hegedűmű-
vész 1828. január 17-én született 
Miskolcon és 1898. május 16-én 
halt meg San Franciscóban. 

Eredeti neve Hoffmann Ede 
volt. Zenetanulmányait Miskolcon 
kezdte, majd Egerben folytatta a lel
kes művészetpártoló Pyrker érsek 
támogatása mellett – ekkor vette fel 
a Reményi nevet.  Eger után Bécs
be ment tanulni, de négy év után 
hazaköltözött és 1846ban már a 
magyar Nemzeti Színházban, majd 
a reformkori magyar szalonokban 
muzsikált. A szabadságharcban 
„Görgey hegedűse” volt, a szabad
ságharc bukása után sokadmagával 
ő is Amerikába emigrált. 1850ben 

tért vissza Európába, 1853ig Pá
rizsban élt. Ezt követően Weimar
ba utazott, másfél évig Liszt Ferenc 
közeli művésztársa lett. Megismer
te Wagnert, hangversenykörútján 
magával vitte a fiatal Brahmsot, s 
1854ben már Londonban adott 
hangversenyeket. 1855ben elnyer
te Viktória királyné magánhege
dűsi állását. Angliában barátságot 
kötött Victor Hugóval. 1860ban 
őt is érintette a császári közke
gyelem, s visszatérhetett Magyar
országra. Itthon 15 éven át volt a 
magyar zenei élet legünnepeltebb 
művésze, hangversenykörútjain 
szerte a világon tömegek éltették. 
Bízvást mondhatjuk, hogy Remé
nyi Ede ekkorra a „nemzet hege
dűsévé” vált. A világhírnév, az osz
tatlan szakmai sikerek a legendák 

szerint alaposan fejébe szálltak a 
művésznek. Sztárallűrjeit nem csu
pán Miskolcon, hanem széles kör

ben emlegették, szinte már anek
dotaként abban a korszakban. Az 
egyik ilyen szerint szülővárosa 
mámoros lelkesedéssel ünnepelte 
Reményi Ede miskolci hangverse
nyét. A koncert után a város egyik 
legelőkelőbb családja estélyt adott a 
tiszteletére. A mester jött, megállt a 
terem közepén és rámutatott a fali
órára: – Állítsák meg és rontsák el a 
szerkezetét. Örökre ezt az órát mu
tassa, amelyben én idejöttem. Az
tán a bókoló háziasszony elé lépett, 
és csókra nyújtotta neki fehérkesz
tyűs kezét. A háziasszony azonban 
feltalálta magát: – Kedves Reményi 
úr, nagyon sajnálom, de nem gom
bolhatom be a kesztyűjét, mert ma
gamnak is kesztyű van a kezemen. 
De majd segítünk rajta. A szoba
lány mindjárt hoz gombolót és be is 

gombolja vele a kesztyűjét. – Nem 
kell! – szólt a mester fölényesen és 
sarkon fordulva távozott.” 

Reményi Ede 1870ben a Nemze
ti Színház első hegedűse lett. 1872
ben feleségül vette Fáy Antal nagy
birtokos, zeneszerző lányát, Fáy 
Gizellát. 1879ben világ körüli tur
néra indult, bejárta szinte az egész 
Földet ÚjZélandtól Japánig. 1890
ben még hazatért, majd 1893ban 
New Yorkba költözött. 1898ban 
komponálta meg királyhimnuszát, 
élete fő művét. Ezt március 15én 
a New Yorki magyar egylet hang
versenyén adták elő – nagy sikerrel. 
1898. május 16án San Franciscói 
koncertjén érte a halál, szívinfark
tust kapott a színpadon. New York
ban temették el. 

SOMORJAI LEHEL 

Februárban történt Miskolcon – városi visszatekintő 



A tavalyi szezon címvédője, a Pannergy MVLC 
Miskolci Vízilabda Klub gyerek (2006.) csapata az 
Észak-keleti Liga Kupában a hétvégi forduló után 
négy megnyert mérkőzéssel vezeti a tabellát. 

Február 4-én, Sáros-
patakon két mérkőzést 
is behúztak; a Zempléni 
Vízilabda Klub csapatát 
16-1-re verték, az AQUA 
SE Nyíregyháza ellen 
pedig bravúrral, a har-
madik negyedben 3-5-
ről fordítva a végén két 
góllal (7-5) bizonyultak 

jobbnak. A csapat eddig 
hiba nélkül, 100 %-os tel-
jesítménnyel, 12 pontot 
gyűjtve áll a liga tabella 
élén. A góllövőlistát is a 
Pannergy MVLC játéko-
sa, Tomorszki Áron ve-
zeti, aki négy meccsen 
18 gólt dobott. A csapat 
edzője Cretiu Liviu.

Már az első negyedben nyolcpontos hátrányba került az Aluinvent DVTK 
múlt szombaton Szekszárdon és hiába rugaszkodott többször is neki a 
felzárkózásnak Maikel López csapata, igazán egyszer sem sikerült meg-
közelíteni a hazai csapatot. 

Múlt év októberében Miskolcon 
is győzött a Szekszárd, a legutóbbi 
fordulóban viszont Győrben diadal-
maskodott az Aluinvent DVTK, ami 
kedvező előjelnek számított, viszont 
nem igazán jött be. - Ma több olyan 
hibát követtünk el a játékunkban, 
amit a hazaiak kíméletlenül kihasz-
náltak. Mindkét csapat keményen 
harcolt, de a sok hiba miatt nem 
tudtunk győzni. Gratulálok a Szek-
szárdnak!– értékelt a mérkőzés után 
Maikel López, az Aluinvent DVTK 
vezetőedzője. (Női Kosárlabda NB I. 
A-csoport 16. forduló: Atomerőmű 
KSC Szekszárd - Aluinvent DVTK 
83-67). Szombaton, február 11-én 
újra haza pályán játszik az Aluinvent 
DVTK, Maikel López tanítványai 
a BEAC Újbuda csapatát fogadják a 
bajnokság 17. fordulójában, 18.30-tól 
a Generali Arénában. 

Hamarosan elkezdődnek a stadion-
építés látványos részei Diósgyőrben. 
Az alapozási munkák lassan a végé-
hez közelednek, várhatóan jövő hét 
végén ez a tevékenység be is fejeződik.

– Természetesen itt a folyamatok 
egymásba olvadnak és az alapozási 
munkák befejezése előtt már megkez-
dődik a vasbeton vázszerkezet építése 
– nyilatkozta Pásztor Ervin, a Diós-
győri Stadionrekonstrukciós Kft. ügy-
vezetője. Ez a munka a vendégoldalon 
kezdődött el, ahol már jól láthatóak a 
pillérek és a lelátó gerendaelemei is. Az 
elkövetkező két hónapban ez lesz az 
egyik leglátványosabb része az építke-
zésnek, amikor az óramutató járásával 
megegyező irányban, sorra felépülnek 
a stadion szerkezetének vasbetonele-
mei. Ezzel párhuzamosan a közpon-
ti főépület építését is elkezdik majd a 
szakemberek Diósgyőrben.

Már látható az úgynevezett mé-
diaalagút helye is. – UEFA-előírás, 
hogy a szurkolók, a VIP-vendégek és 
a média képviselői külön útvonalon 
tudják megközelí-
teni a stadiont. Ese-
tünkben az épület 
alatt, egy aluljárón 
keresztül fognak 
majd eljutni a saj-
tó képviselő a sta-
dionba, a pályára – 
tájékoztatott Balla 
László, a Diósgyőri 
St ad ion rekonst-
rukciós Kft. mű-
szaki menedzsere. 

Két nagy törmelékhegy is látható az 
építkezésen. A régi lelátó és a koráb-
bi stadion bontása során keletkezett 
anyagokat felaprították és ledarálták. 
A törmelék – különböző technológia 
eljárásokkal – az új stadion alapjába 
kerül majd. 

A januári hideg kicsit lassította 
a munkákat, a melegebbre fordu-
ló időben azonban be tudják hozni 
a nagy fagyok okozta csúszást. Az 
új stadion építése jó ütemben ha-
lad, tartható a határidő: vagyis egy 
év múlva stadionátadásra készülhe-
tünk Miskolcon!

A DVTK Jegesmedvék együtte-
se lett az alapszakasz győztese a 
jégkorong MOL Ligában, miu-
tán múlt pénteken, hazai pályán 
4-0-ra verte a Fehérvári Titánok 
csapatát. A Macik így, a vasárnapi, 
utolsó alapszakaszbeli mérkőzés 
eredményétől függetlenül, ezzel az 
élen zártak és az első csapat jogán 
választhattak negyeddöntős ellen-
felet. (DVTK Jegesmedvék-Fehér-
vári Titánok 4-0 (2-0, 1-0, 1-0))

Az alapszakasz utolsó mérkőzé-
sének tehát vasárnap igazából már 
nem volt tétje, ettől függetlenül a 
DVTK Jegesmedvék ezt is maga-
biztosan nyerték, a Ferencváros 
ellen. A sok gólt hozó találkozón 
nem a védekezésé volt a főszerep, 
a csapat legjobbja a két gólig jutó 
Tóth Adrián volt. (Ferencvárosi 
TC – DVTK Jegesmedvék 5-7 (1-4, 
3-3, 1-0)) - Ez nem volt egy magas 
színvonalú találkozó. A két csapat 
számára nem volt igazi tét, igyeke-
zett mindkét oldal sérülés nélkül 
megúszni a meccset. Ettől függetle-
nül szép gólokat láthattak a nézők, 

és köszönjük mindazoknak, akik 
elkísértek minket erre a meccsre is. 
Készülünk a rájátszásra - értékelt 
Doug Bradley vezetőedző.

A liga keddi sajtótájékoztató-
ján jelentették be, hogy az első há-
rom helyen végzett csapat melyik 
ellenfelet választotta magának az 
5-8. helyezettek közül. A címvédő 
és alapszakasz-győztes DVTK Je-
gesmedvék együttese a Ferencvá-
rossal mérkőzik meg a jégkorong 
MOL Liga negyeddöntőjében. A 
második MAC Budapest a Fehér-
vári Titánokkal, a harmadik Újpest 
a Dunaújvárosi Acélbikákkal, míg 
a negyedik Debrecen a román Co-
rona Brasov együttesével találkozik 
a jövő kedden kezdődő negyeddön-
tős összecsapásokon. A párharcok 
négy nyert mérkőzésig tartanak.

A zsinórban harmadik alapsza-
kasz-győzelmét begyűjtő Jeges-
medvék vezetősége készül a hazai 
play off meccsekre. A szünetekben 
– gondolva a gyermekekre, csa-
ládokra – játékokkal, különleges 
nyereményekkel várják a mecs-
csekre kilátogatókat.

2017. február 11. | 6. hét | XIV. évfolyam 6. szám
Miskolci Napló – A város lapja Sport

Február 6-án ünnepelte alapítá-
sának 107. évfordulóját a DVTK. 
Az elmúlt években hagyománnyá 
vált, hogy a klub vezetői a szüle-
tésnapon ellátogatnak a Diós-
győri VTK első elnöke, a kluba-
lapító Vanger Vilmos sírjához. 

Vanger Vilmos elemi iskolai ta-
nító és egy öt tagból álló bizottság 
1909. novemberében kérelemmel 
fordult a helyi vasgyár igazgatójá-
hoz egy labdarúgó-egyesület létre-
hozásának céljából. A példát a Mis-
kolci Sportegyesület, a Diósgyőri 
Ifjúsági Kör és a Diósgyőr-Vasgyá-
ri Labdarúgó Ifjúság szolgáltatta, 
mely alapján Vangerék egy „sza-
bályszerűen működő sportegyesü-
let megalapítását határozzák el. Az 
egyesület alapító gyűlésére 1910. 
február 6-án került sor a Vasgyár 
munkástermében. A gyűlés hatá-
rozata alapján a klub Diósgyőr-Vas-
gyári Testgyakorlók Köre (DVTK) 

néven alakult meg. Vanger Vilmos 
az elnöki, Ihring Antal és Waisz 
Árpád az alelnöki, Erdélyi Andor a 
titkári, Hamza István a pénztárosi, 
Sárossy Lajos az intézői, Sebestyén 
Antal az ellenőri, Molnár Gyula az 
edzői, Rozlozsnik József a kellékesi 
feladatokat látta el.

A csapat első kapusa Révai Ká-
roly volt, a kulcsjátékosok pedig 
Posteiner Árpád, Ferenczi Sándor, 
Zeltner Hanzli, Wrbata Ferenc és 
a három Bova fiú voltak. A DVTK 
alapszabályának belügyminiszté-
riumi jóváhagyására 1910-ben ke-
rült sor, 1912-ben pedig a csapat 
már bajnoki mérkőzésen is részt 
vett. A DVTK nevében, a miskol-
ci Vasgyári temetőben hétfőn kora 
délután Tamás Gábor, a DVTK 
cégvezetője egy csokor virág és egy 
egyperces néma főhajtás kísére-
tében emlékezett az 1963-ban el-
hunyt Vanger Vilmosra. (Forrás: 
dvtk.eu)

Egyre látványosabban épül az 
új stadion Diósgyőrben

A LEGKISEBB MISKOLCIAK IS ERŐSEK Megnyerték az alapszakaszt 
– a Fradival folytatják

Az alapítóra emlékeztek

Most sem bírtunk a Szekszárddal 
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Miskolci NaplóHirdetés10

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 

HÁZHOZMENŐ LOMTALANÍTÁS A MIREHUKÖZ 
NONPROFIT KFT. SZOLGÁLTATÁSI TERÜLETÉN  
Az elmúlt évben bevezetett és sikeresen be-

vált módszer szerint folytatódik idén is a lom-
talanítás a MiReHuKöz Nonprofit Kft. szolgál-
tatási területén. 

A korábbi gyakorlatnak megfelelően a lakosok-
nak továbbra is évente két alkalommal térítésmen-
tesen van lehetősége a lomtalanítási szolgáltatás 
igénybevételére.

A közterületek rendjének és tisztaságának meg-
őrzése érdekében a lomtalanítást nem előre 
meghirdetett napokon, hanem a lakosság 
igénybejelentése alapján, előre egyeztetett 
napon végzik el.

Az igénybejelentés történhet személyesen az 
ügyfélszolgálati irodákban (Miskolc, Erenyő utca 1., 
Miskolc, József Attila utca 53. alatt) a www.mire-
hukoz.hu oldalról előzetesen letöltött igénybe-
jelentő lap segítségével, e-mailben az info@mi-
rehukoz.hu címen, vagy az internetes oldalon 
megtalálható elektronikus űrlap kitöltésének a se-
gítségével.

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

•  A lomhulladék típusa
•  A lomhulladék várható mennyisége (m3)
•  A lomok elszállításának kívánt időpontja
• Az Igénylő címe és elérhetőségei (név, cím, 

ügyfélkód, telefon, e-mail)
A lomtalanítás időpontjának pontos megha-

tározása a fentiek és a szolgáltató belső járatter-
vének figyelembevételével történik. Ezért a Mi-
ReHuKöz Nonprofit Kft. munkatársai kérik, hogy 
folyamatosan jelezzék igényeiket, mivel azokat 
csak ütemezve tudják elvégezni.

A lakossági igény beérkezése után, kollégáik 
egyeztetik az igényeket és a szolgáltató cég lehe-
tőségeit, majd visszajeleznek a lakosnak az általa 
megadott elérhetőségek valamelyikén.

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

A lom továbbra sem tartalmazhat háztar-
tási hulladékot, veszélyes anyagot tartalmazó 
fémhulladékokat, azbesztet tartalmazó hulla-
dékokat, veszélyes anyagokat tartalmazó fa-
forgácsot, oldószereket, szerves oldószereket, 
savakat, lúgokat, nehézfém tartalmú hulladé-
kot, olajos rongyokat, fáradt olajat, olajszűrő-
ket, fertőző hulladékokat (állati tetem, trágya), 
gyógyszereket, éles-hegyes eszközöket (injek-
ciós tűk, fecskendők, vágó-szúróeszközök), per-
metszereket és azok dobozait, építési törme-
léket, épület bontásból származó hulladékot, 
gumiköpenyt, autóbontásból származó hulla-
dékot, autóroncsokat, elektronikai hulladékot 
és zöldhulladékot sem, mert azokat a szolgál-
tató nem szállítja el. Zöldhulladék szállítására 
kérik, hogy vegyék igénybe a zöldhulladék gyűj-
tő járataikat.

A lakosság részére továbbra is lehetőség van 
elektronikai hulladék, építési törmelék, zöldhulla-
dék, veszélyes hulladék, gumiabroncs leadására a 
miskolci hulladékudvarok egyikében.

EZÚTON TÁJÉKOZTATJÁK A LAKOSSÁGOT, 
HOGY A BEJELENTÉS NÉLKÜL TÖRTÉNŐ HUL-
LADÉK KIHELYEZÉSE ILLEGÁLIS HULLADÉKLE-
RAKÁSNAK MINŐSÜL!

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

Bábkészítő foglalkozás kis-
gyermekes anyukáknak és a 
gyerekeknek. Hétfőnként 10 
órától a Megyei könyvtárban. 

Amíg a bábok készülnek a gye-
rekekre önkéntes felügyele-
tével játszhatnak. jelentkezés 
miskolciotthonsegitunk@gma-
il.com.
Hi-Sec acél biztonsági ajtók 
már 63 900 Ft-tól, továbbá nyí-
lászárók (műanyag, fa, alumíni-
um), garázskapuk cseréje óri-
ási kedvezménnyel, teljeskörű 
árnyékolástechnikával. Tel./

fax: 46/402-292, mobil: 30/336-
5528, web: www.aluport.hu-
pont.hu, bemutatóterem: Mis-
kolc, Bükk áruház I. emelet. 
Nyitva: h, sz, cs, p: 9–17 óráig, k: 
9–14 óráig, szo: 9–12 óráig.
Ács-, tetőfedő munkák, 
gipsz kar to nozás, lambé riázás, 
filagóriák, elő tetők, kerítések, 
kerti házak és egyéb famun-
kák készítése; Velux ablakok be-

építése, cseréje; íves fedések és 
hajlatok készítése; tetők szellőz-
tetése. www.kerekgyarto-acs.
hu. Tel.: 06-20/460-6775.

Nem italozó, önállóan dolgoz-
ni tudó ácsot és korábban ács 
mellett dolgozó segédmunkást 
keresek Miskolc és környékére, 
nem csak tetőn végzendő mun-
kákra. Tel.: 06-20/460-6775.

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

Az akció érvényes: 
2017. 02. 11-től 2017. 02. 17-ig 

Palette Color Creme hajfesték 799 Ft
Dove Tusfürdő 250 ml, 2556 Ft/l 639 Ft
Head & Shoulders sampon, 400 ml, 3248 Ft/l 1299 Ft 
Silan öblítő, 2 l, 499 Ft/l 999 Ft
Dosia öblítő, 4 l, 225 Ft/l 899 Ft
Ariel mosópor, 3 kg, 766 Ft/kg 2299 Ft
Ariel mosópor, 1,5 kg, 799 Ft/kg 1199 Ft
Tomi foly. mosógél, 1,32 l, 757 Ft/l 999 Ft
Persil mosógél 1,46 l, 752 Ft/l 1099 Ft
Sensil mosógél 4 l, 275 Ft/l 1099 Ft
Ajax általátos lemosó, 1 l 599 Ft
Bref power aktiv, blue aktiv, duo pack, 299 Ft/db 599 Ft
Mosószóda 1 kg 379 Ft

Szegett futó szőnyegek  
több méretben és színben kaphatók.

A KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet
munkatársakat keres

belső ellenőr, kirendeltség vezető
banki értékesítő, pénztáros-banki ügyintéző

és titkársági munkatárs
munkakörökbe

A betöltendő munkakörökkel, a munkavégzés helyével és a jelentkezési 
határidővel kapcsolatos részletes információk elérhetők a takarékszövet-

kezet honlapján: www.koronatakarek.hu, Karrier címszó alatt.

Jelentkezés módja: 
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük juttassa el 

pályázatát (fényképes önéletrajz, motivációs levél és bérigény)  
az allas@koronatakarek.hu e-mail címre. 
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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. 

Rendkívüli hideg,  
magasabb távhőszámla

A MIHŐ Kft. felhívja a táv-
hőszolgáltatást igénybe ve-
vők figyelmét, hogy Mis-
kolcon 2017. január hónap 
külső átlaghőmérséklete az 
előző 10 év átlagához viszo-
nyítva 5,6 °C-al volt alacso-
nyabb, azaz hidegebb. 

A rendkívüli hideg miatt 
2016. december hónaphoz ké-
pest is nagyjából 30%-al több 
hőenergia került felhasználás-

ra a lakások fűtésénél. Ebből 
adódóan a havi fűtéselszámo-
lást választóknál a 2017. feb-
ruár hónapban kézbesített 
számlán a hődíj összege vár-
hatóan 30%-al több lesz, mint 
december hónapban volt.

A MIHŐ Kft. az ilyen rend-
kívüli szélsőséges időjárásból 
származó magas fűtésszám-
lák elkerülésére 2017. júni-
us 1-től tervezi bevezetni az 
egyenletes, 12 hónapra el-

osztott díjfizetés általános-
sá tételét. Aki nem az egyen-
letes díjfizetést választja, az 
a társasház kérelme alapján 
továbbra is a jelenlegi, aktuá-
lis hőfogyasztás szerinti, havi 
elszámoláson alapuló számla 
összegét fizetheti. Az egyen-
letes díjfizetés lehetőségéről 
– a társasházak fűtési megbí-
zottjait és közös képviselőit 
is bevonva – a későbbiekben 
részletes tájékoztatást adunk.



A Herman Ottó Múzeum 
ásványtára a tavalyi év vé-
gén indította el népszerűsítő 
előadássorozatát, melyben 
az ásványok mindennapi 
életünkben betöltött szere-
pét szeretnék közelebb vinni 
az érdeklődőkhöz.

Az ásványok fontos szere-
pet töltenek be mindennapi 
életünkben, jelen vannak az 
autó-, papír-, festék-, kerá-
miagyártásban, stb. 

Az idei előadásban az ás-
ványvilág legszebb és legér-
tékesebb példányai, a drága-
kövek és az azokból készült 
ékszerek kerülnek a figyelem 
középpontjába. Az est előadó-
ja Takács József, a V-Pearl Ok-
tatási Központ tulajdonosa 

és nemzetközi hírű drágakő-
szakértője lesz, aki bevezeti 
az érdeklődőket a drágakövek 
és ékszerek varázslatos vilá-
gába. Megismertet a történel-
mi idők során előforduló ha-
misítási technikákkal, a ritka 
valódi és a gyakori hamisít-
vány közötti különbségekkel. 
A részvétel ingyenes, de – a 
korlátozott helyek miatt – elő-
zetes regisztrációhoz kötött. 
Jelentkezni lehet az asvanyok.
eloadas@gmail.com címen és 
a 70/205-6372-es számon. Az 
előadássorozattal megcélzott 
korosztály nincs, fiatalok, fel-
nőttek, nyugdíjasok részvé-
telére egyaránt számítanak. 
Helyszín: Pannon-tenger Mú-
zeum. Időpont: 2017. február 
24. 17 óra. 
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PROGRAMAJÁNLÓ
Program/közélet

Miskolci Nemzeti Színház
Február 14. 14 óra. Csipike az óriástörpe - 

zenés mesejáték. KAMARA Bérletszünet 
Jegyvásárlás. 19 óra. Viktória – operett. 
NAGYSZÍNHÁZ Egyetemi bérlet Jegyvá-
sárlás. 19 óra. Bakkhánsnők (18) - zenés 
bacchanália. JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás. 

Február 15. 17 óra. Viktória – operett. 
NAGYSZÍNHÁZ Latabár ifj. bérlet. 17 óra. 
EGY ÓRA VERSEK KÖZT MŰVÉSZEINK 
TÁRSASÁGÁBAN. JÁTÉKSZÍN Oroszok 
Jegyvásárlás. 19 óra. A mi osztályunk 
(16) - történelem XIV órában. KAMARA. 

Február 16. 16.30. A hülyéje – bohózat. 
NAGYSZÍNHÁZ Zrínyi ifj. bérlet Jegy-
vásárlás. 18 óra. A kutya különös 
esete az éjszakában - kamaszokról 
felnőtteknek, felnőttekről kamaszok-
nak. KAMARA Schiller ifj. „A” bérlet. 
20 óra. A Miskolc Dixieland Band - 
Dixie klub. CSARNOK Jegyvásárlás. 

Február 17. 17 óra. Fekete zaj (18) - Bul-
vár-hír - TÁNC- MŰVEK 1 felvonás-
ban. JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás. 19 óra. 
Viktória – operett. NAGYSZÍNHÁZ 
Bérletszünet. Jegyvásárlás. 19 óra. A 
mi osztályunk (16) - történelem XIV 
órában. KAMARA Vörösmarty (arany, 
ezüst) bérlet Jegyvásárlás. 

Február 18. 16.30. Kortársdráma-felol-
vasóest. JÁTÉKSZÍN Elfriede Jelinek: 
Árnyék (Eurüdiké mondja). Jegyvá-
sárlás. 19 óra. Viktória – operett. 
NAGYSZÍNHÁZ Egressy (alap, arany, 
ezüst) bérlet Jegyvásárlás. 19 óra. 
Kivilágos Kivirradtig - Istvánnap két 

részben. KAMARA Latinovits (arany, 
ezüst) bérlet Jegyvásárlás.

Teátrum Pincehely Galéria (Színész-
múzeum)

Február 16. 17 óra. Hatás-kölcsön-hatás 
- Dunai Beáta festőművész-tanár és 
tanítványai közös kiállítása. Megnyit-
ja: Hajdú Ildikó muzeológus. A kiállí-
tás április 2-ig látogatható, hétfő és 
vasárnap kivételével 9-17 óráig.

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár
Február 14. 16.30 óra. Biblioterápiás fog-

lalkozás. Minden alkalommal aktuális 
témákról beszélgethetnek a résztve-
vők Bereiné Vasas Andrea könyvtá-
ros, bibilioterapeuta vezetésével. 

Móra Ferenc (Avasi) Könyvtár
Február 15. 17 óra. A koralltengerek cso-

dálatos világa. Dombóvári Tibor ter-
mészetfotós előadása. 

Petőfi Sándor Könyvtár
Február 15–17. A kocsonyában pislogó 

béka - miskolci mondák, legendák. 
Kiállítás és kvízjáték a Miskolci Kocso-
nya Farsang hetében. 

Művészetek Háza
Február 15. 18 óra. NÓGRÁDI GYÖRGY BIZ-

TONSÁGPOLITIKAI SZAKÉRTŐ ELŐADÁ-
SA: A VILÁG TRUMP UTÁN. Az est má-
sodik felében lehetőség nyílik kérdések 
megválaszolására is. Téma-javaslatai-
kat elküldhetik az info@muveszetekha-
zamiskolc.hu e-mail címre, vagy írásban 
is leadhatják az előadást megelőzően. 

Csodamalom Bábszínház
Február 12. 10.30 óra. Süsü a sárkány.

Varga László országgyűlési képvi-
selő és Bartha György önkormányza-
ti képviselő lakossági fogadóórát tart 
2017. február 13-án (hétfőn), 17.30 
órától a Szent Ferenc Általános Iskolában (Miskolc, Móra 
Ferenc u. 1/A.), 2017. február 23-án (csütörtökön), 17.30 
órától a Könyves Kálmán Általános Iskolában (Miskolc, 
Könyves K. u. 2.).

LAKOSSÁGI FOGADÓÓRA:
Február 13-án, hétfőn 

este 18.30-kor tartja soron 
következő előadását a Szent 
Anna Kolping Akadémia, 
melynek címe: A Diósgyőri 
vár múltra épített lehetsé-
ges jövője. Az előadó Rostás 
László, Miskolc város főépí-
tésze lesz. Jövő vasárnap, 
19-én 16 órától mocorgós 
szentmise lesz a Millenniu-

mi-teremben a kisgyerme-
kes családoknak. 

Február 12-én, 17 órától, 
a Miskolc Televízió Hívő-
Szó című műsorában az új-
diósgyőri Szent Imre temp-
lom vasárnap (február 12.) 
délelőtt 10 órai szentmisé-
jét közvetítik felvételről. A 
misét Balog Gyula plébános 
celebrálja.
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EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

Mis-
kolci 

olvasónk 
levelében le-
írta, hogy 

csekély 
összegű 

nyugdíjából, egyedül és 
igen nehezen él. Egyet-
len gyermeke külföldön 
dolgozik és igen jól keres, 
azonban őt nem segíti 
anyagilag. Az iránt érdek-
lődött, kérheti-e nagykorú 
gyermekétől, a tartás költ-
ségeinek megtérítését?

Az alaptörvény előírja, 
hogy a nagykorú gyermekek 
kötelesek gondoskodni rá-
szoruló szüleikről, ezt a Pol-
gári Törvénykönyv fejti ki és 
részletezi. 

Rokonaival – így gyer-
mekeivel – szemben, az jo-
gosult tartásra, aki önma-
gát, önhibáján kívül, nem 
képes eltartani és akinek 
tartásra kötelezhető há-
zastársa, volt házastársa 
nincs. Ha a gyermek ön-
ként nem támogatja rászo-
ruló szülőjét, a szülő, tar-
tásdíj fizetése iránt, pert 
kezdeményezhet.

A bíróság a tartás mér-
tékét a jogosult indokolt 
szükségletei és a kötelezett 
teljesítőképessége alapján 
határozza meg. A jogosult 
indokolt szükségletei kö-
rében megélhetésének in-
dokolt költségeit kell fi-
gyelembe venni. Ebben a 
körben értékelendő a rászo-

rult betegsége és ezzel kap-
csolatos kiadásai is.

 Az eltartást nyújtani kö-
teles fél, hivatkozhat azon-
ban arra, hogy a jogosult, 
a tartásra érdemtelen. Ér-
demtelen az a nagykorú, aki 
a tartásra kötelezettel vagy 
vele együtt élő hozzátarto-
zójával szemben olyan sú-
lyosan kifogásolható maga-
tartást tanúsít vagy olyan 
életvitelt folytat, amely mi-
att tartása a kötelezettől 
nem várható el.

 Azonban, ha a szülő a 
tartási, gondozási és neve-
lési kötelezettségének eleget 
tett, a gyermek csak a vele 
szemben tanúsított kirívóan 
súlyos magatartás esetén hi-
vatkozhat a szülő érdemte-
lenségére.

Aki a tartásra rászorult 
szülő szükségleteinek el-
látásáról a tartásra köte-
les gyermek helyett anél-
kül gondoskodik, hogy erre 
jogszabály vagy szerződés 
rendelkezése alapján kö-
teles lenne, az indokoltan 
nyújtott ellátás ellenértéké-
nek megtérítését az ellátás 
nyújtásától számított egy-
éves jogvesztő határidőn 
belül követelheti a tartásra 
kötelezhető gyermektől.

Az a tartásra kötelezett 
rokon, aki a jogosult tar-
tásáról maga gondoskodik 
vagy őt gondozza, a többi 
kötelezett ellen saját jogán 
pert indíthat.

STRASSBURGER GYULA 
ÜGYVÉD

A JOGÁSZ VÁLASZOL

SZÜLŐTARTÁS 
Drágakövek és ékszerek

FEBRUÁR 17. PÉNTEK

12:00 –  16:00 VÁSÁRI FORGATAG Emődi 
Tehéntánc zenekar

14:00 –  18:00 Hotel Pannónia 
rendezvényterem Kossuth Lajos u. 2. 
Téli ünnepek a babaházban kiállítás

16:00 –  SZÉCHENYI UTCA Karneváli 
felvonulása Szent István tértől a 
Szinva teraszig. 

16:30 –  SZINVA TERASZ Óriás kocsonya 
17:00 –  Miskolc Autó színpad Erzsébet tér – 

Aradszky László
17:30 –  BECHEROVKA színpad Városház tér 

– Animal Cannibals
17:30 –  Ripost színpad Szinva terasz – 

JAMRepublic Cover Band
18:00 –  Művészetek Háza – Képes Tibor 

képműves kiállítás megnyitó
18:30 –  Miskolc Autó színpad Erzsébet tér – 

B.M.V. Rock Egylet
19:00 –  BECHEROVKA színpad Városház 

tér – Unisex együttes
19:00 –  Ripost színpad Szinva terasz – 

Csordás Tibi ( ex Fiesta )
20:30 –  Miskolc Autó színpad Erzsébet tér – 

The Luckies
20:30 –  Ripost színpad Szinva terasz – Kozmix
20:30 –  IFJÚSÁGI HÁZ, MISKOLC, GYŐRI 

KAPU 27/A – Tátrai Tibor és a 
JAZZTELEN koncert

21:30 –  BECHEROVKA színpad Városház tér 
– Paddy and the Rats

22:00 –  Ripost színpad Szinva terasz – Kerozin
22:15 –  Miskolc Autó színpad Erzsébet tér – 

Copy Con

FEBRUÁR 18. SZOMBAT

09:00 –  18:00 FRÁTER GYÖRGY 
KATOLIKUS GIMNÁZIUM 
ÉS KOLLÉGIUM – MISKOLC, 
VÁROSHÁZ TÉR 6. Makettfesztivál 

10:00 –  18:00 Hotel Pannónia 
rendezvényterem Kossuth Lajos u. 2. 
Téli ünnepek a babaházban kiállítás

10:00 –  18:00 VÁSÁRI FORGATAG Emődi 
Tehéntánc zenekar

10:00 –  18:00 KOSSUTH UTCA 11. Alliance 
Francaise nyílt nap

10:30 –  Miskolci Csodamalom Bábszínház 
Kossuth u. 11. A Négy Évszak 
csecsemőszínházi előadás 0-3 
éveseknek

12:00 –  16:00 Belvárosi Liget Kutya 
FarsangoZOO

14:00 –  MŰVÉSZETEK HÁZA BÉKE 
TEREM KOCSONYAMATINÉ  
– A Kis Herceg 

14:00 –  Miskolc Autó színpad Erzsébet tér 
The Sign

14:15 –  BECHEROVKA színpad Városház tér 
Miskolci Illés EmlékZenekar

15:00 –  Miskolci Csodamalom Bábszínház 
Kossuth u. 11. A Só magyar népmese

15:15 –  Miskolc Autó színpad Erzsébet tér 
Simon Fruzsina

15:30 –  Ripost színpad Szinva terasz The 
Memphis

16:00 –  BECHEROVKA színpad Városház 
tér Bíborszél

16:00 –  Miskolc Autó színpad Erzsébet tér 
Merényi Ákos

16:45 –  Miskolc Autó színpad Erzsébet tér 
László Attila

17:00 –  Belvárosi Liget „A Házmester” című 
film vetítése

17:30 –  Ripost színpad Szinva terasz Roy és 
Ádám

17:45 –  BECHEROVKA színpad Városház tér 
DENIZ live

18:00 –  Miskolc Autó színpad Erzsébet tér 
Balázs Pali

19:00 –  Ripost színpad Szinva terasz Happy 
Gang DJ Session

19:30 –  Miskolc Autó színpad Erzsébet tér 
Compact Disco

19:30 –  POLGÁRMESTERI HIVATAL, 
AULA Takács Modell Stúdió – 
divatbemutató

19:45 –  BECHEROVKA színpad Városház 
tér Piramis zenekar

20:30 –  Ripost színpad Szinva terasz Bon-
Bon

21:15 –  Miskolc Autó színpad Erzsébet tér 
Gypo Circus

21:30 –  Ripost színpad Szinva terasz 
Űrlénykirály

22:00 –  BECHEROVKA színpad Városház 
tér ABCD (AC/DC tribute show)

23:00 –  Miskolc Autó színpad Erzsébet tér 
VB-Top

FEBRUÁR 19. VASÁRNAP

09:00 –  16:00 FRÁTER GYÖRGY 
KATOLIKUS GIMNÁZIUM 
ÉS KOLLÉGIUM – MISKOLC, 
VÁROSHÁZ TÉR 6. Makettfesztivál 

10:00 –  18:00 Hotel Pannónia 
rendezvényterem Kossuth Lajos u. 2. 
Téli ünnepek a babaházban kiállítás

10:00 –  18:00 VÁSÁRI FORGATAG Emődi 
Tehéntánc zenekar

10:30 –  Miskolci Csodamalom Bábszínház 
Kossuth u. 11. A Só magyar népmese

13:00 –  17:00 Széchenyi utca 
(Villanyrendőrtől lefelé) Miskolci 
termelői nap

13:00 –  Miskolc Autó színpad Erzsébet tér 
Miskolci Fiatal Tehetségek

13:30 –  BECHEROVKA színpad Városház 
tér Stardust

14:00 –  Miskolc Autó színpad Erzsébet tér 
Zalatnay Sarolta és a Reflex

14:00 –  MŰVÉSZETEK HÁZA BÉKE 
TEREM KOCSONYAMATINÉ – A 
Kis Herceg (

14:30 –  Ripost színpad Szinva terasz Foolberry
15:00 –  BECHEROVKA színpad Városház 

tér Karmapirin
16:00 –  Miskolc Autó színpad Erzsébet tér 

Kiss Kata Zenekar
16:00 –  Ripost színpad Szinva terasz 

Desperado
16:30 –  BECHEROVKA színpad Városház tér 

Vastag Csaba
17:30 –  Miskolc Autó színpad Erzsébet tér 

ÁLL-A-TOK?

KOCSONYA FARSANG 2017.  
– RÉSZLETES PROGRAM – 



Kilopták a kereket  
a parkoló autók alól

A Miskolci Rendőrkapitányság lopás vétség elkövetésének gyanú-
ja miatt indított büntetőeljárást ismeretlen tettesekkel szemben, akik 
január 19-e és január 21-e közötti időben egy Miskolc, Vajda János 
utcán parkoló személyautó mind a négy kerekét leszerelték és eltu-
lajdonították. A nyomozás során a rendőrök megállapították, hogy 
a bűncselekmény elkövetésével B. Gergely 23 éves, B. Imre 26 éves 
és B. Tibor 42 éves miskolci lakosok gyanúsíthatók, akiket a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Bükk Közterü-
leti Támogató Alosztályának közreműködésével február 6-án elfog-
tak. A gyanúsítottakat a nyomozók bűnügyi őrizetbe vették, akik 
kihallgatásuk során még további öt – utcán, illetve telephelyeken 
parkoló – gépjármű kerekeinek eltulajdonítását ismerték be. Ezek 
egy részét a rendőrök lefoglalták.

Ki ismeri fel? Fosztogatót keresnek
A rendelkezésre álló adatok szerint egy is-

meretlen férfi 2016. december 22-én egy Mis-
kolcon lévő lakókocsiban tartózkodó férfitől 
eltulajdonította a készpénzét. Az elkövető 
180-190 centiméter magas, életkora 45-50 év 
körüli, erős testalkatú és kopasz, sötét színű 
pulóvert viselt. A bűncselekmény elkövetőjé-
ről grafikai rajz készült. A rendőrség kéri, hogy aki a képen látha-
tó személyt felismeri, kilétéről, tartózkodási helyéről információval 
rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Miskolci Rendőrkapitány-
ság Bűnügyi Osztályán (3525 Miskolc, Fábián kapu 4. szám), vagy 
munkaidőben hívja a 46/514-511/24-55-ös telefonszámon az ügy 
előadóját.

Előkerült a kés a vita hevében
Életveszélyt okozó testi sértés bűntett elkövetésének megalapozott 

gyanúja miatt folytat büntetőeljárást a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-

gyei Rendőr-főkapitányság 
K. Gyula 58 éves garadnai 
lakossal szemben. A gya-
núsított február 2-án az esti 
órákban garadnai lakásá-

ban ismerősével együtt szórakozott, majd nézeteltérés alakult ki, és 
kölcsönös bántalmazást követően a férfi megszúrta a 28 éves sértet-
tet. Az ügyben indított nyomozás eredményeként a késsel támadó 
férfit a nyomozók elfogták, majd előállították a rendőrségre, ahol ki-
hallgatásán beismerő vallomást tett.

A nő zoknijából rabolta el a pénzt
Rablás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat 

büntetőeljárást a Miskolci Rendőrkapitányság T. Károly 31 éves he-
lyi lakossal szemben. A gyanúsított február 7-én 23 óra körül Mis-
kolcon, a Búza téren, alkalmi nőismerősének zoknijába rejtett pár 
ezer forintját erőszakkal elvette, majd elmenekült a helyszínről. A 
bejelentést követően a rendőrök rövid idő alatt azonosították, majd 
elfogták a helyszín közelében lévő egyik italkimérésben a bűncselek-
mény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható férfit.

Villamos ütközött személyautóval
Villamos ütközött személyautóval február 4-én, szombaton dé-

lelőtt 9 óra körül Miskolcon, a Győri kapuban. A helyszínelés ide-
jére mindkét irányban leállították a villamosforgalmat. A B.-A.-Z. 
Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a baleset a Győri 
kapu 55. sz. előtt történt, ahol egy személyatutó, eddig még ismeret-
len okból a menetrend szerint közlekedő villamos elé fordult. Jana-
sóczki Attila rendőrségi szóvivő elmondta, vizsgálják a baleset kö-
rülményeit. A villamosforgalom délelőtt 11 óra után indult meg 
újra, az autósok azonban rendőri irányítás mellett addig is mindkét 
irányba haladhatnak. Személyi sérülés az eddigi információk szerint 
nem történt.

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) Nehezére esik megtenni vala-
mit, de már olyan régóta kerülgeti, és olyan sokszor kibújt 
alóla, hogy érzi, tovább már nem lehet halogatni a dolgot. Ha 

egyszer lekerül a vállairól a teher, Ön is jobban fogja érezni magát.

Bika (április 21 - május 20) Ne siettessen semmit, mert a hé-
ten minden pillanatnak fontos szerepe van. Próbáljon meg a je-
lenben élni, és csak arra figyelni, ami éppen történik, mert ezen 

a héten így értheti meg a legjobban a dolgokat.

Ikrek (május 21 - június 21) Próbál elmenekülni egy helyzet-
ből, de bármivel takargatja is a valóságot, előbb vagy utóbb 
szembe kell vele néznie. Bárhová megy is, a megoldatlan 

gondjait magával viszi, így jobb, ha ezek nélkül folytatja az utját.

Rák (június 22 - július 22) Segíteni akar valakinek, aki fon-
tos az Ön számára, de vigyázzon, nehogy közben az önmaga 
ellenségévé váljon. Ne feledje, hosszú távon másoknak is csak 

úgy tud segíteni, ha önmagát is a víz felett tartja. 

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Sokszor érezte már úgy, 
hogy csak egyetlen lépés választja el a sikertől, ezért most, 
amikor tényleg közel került hozzá, már szinte nem is meri el-

hinni, hogy ez végre Önnel is megtörténhet. Most már csak önbizalom kell.

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Valaki a segítségét 
kéri, de bármennyire is szeretné, nem tudja megtenni érte azt, 
amire szüksége lenne. Irányt azonban mutathat neki, amerre 

elindulva, a saját munkájával sokat javíthat majd önmaga helyzetén.

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Az utolsó pillanatban 
vág bele valamibe, és fél attól, hogy lemarad bizonyos lehetősé-
gekről vagy tapasztalatokról, amiket később már nem tud pótol-

ni. Lehet, hogy nehezebb utat kell járnia, de megtalálja a lépéseket.

Skorpió (október 24 - november 22) Valamiről már régen 
lemondott, de most kiderülhet, hogy nem Ön az, aki miatt nem 
váltak valóra a dolgok, és talán a lehetőség is még mindig nyit-

va áll. Most azonban, ha úgy akarja, már semmi nem állíthatja meg.

Nyilas (november 23 - december 21) Utólag könnyű okos-
nak lenni, és a héten rájön, hogy néhány dolgot másképpen 
tehetett volna a múltban, akkor most könnyebb lenne az éle-

te. Szenvedélyre vágyik a nyugalom helyett, a héten talán ez is összejöhet. 

Bak (december 22 - január 20) Úgy érzi, olyasmit kell el-
magyaráznia vagy megtanítania valakinek, ami nem feltét-
lenül szolgál a javára, és Önnek is csak fölöslegesen rabolja 

az idejét. A tudás azonban soha nem hátrány, előnye is származhat ebből. 

Vízöntő (január 21 - február 19) Egyre jobban zavarja valami, 
ami a kezdetekben még segítette. Most azonban már szeretné a 
maga útját járni, és úgy érzi, a korábbi, biztonságot adó korlátok 

csak visszatartják. Lehet, hogy itt az ideje átugrani őket.

Halak (február 20 - március 20) Kiderülhet, hogy régóta fél-
reért valamit, és most, hogy a dolgok megvilágosodnak, az 
Ön módszerei is megváltoznak, sokkal hatékonyabbak lehet-

nek. Úgy érzi, végre nem egy emelkedőn kell fölfelé kaptatnia.
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Január 23. és február 10-e között felújítási munkálatokat végeztek a Miskolctapolca Barlangfürdőben, ennek köszönhetően 
az elmúlt hétvégén az érdeklődők száraz lábbal, cipőben járhatták be a természetes barlangjáratokat. A rendhagyó, mintegy 
45 perces túrán a látogatók megnézhették a barlangfürdő forrásait, a kazánok, csövek rejtett világát és képet kaphattak a fürdő 
üzemeltetéséről is. A nagyközönség elől elzárt, még befejezetlen barlangi járatokat is bemutatták. A felújítást követően, február 
11-én, szombaton nyit ki újra a fürdő. A Miskolctapolca Barlang Aquaterápiát is érintette a karbantartás, itt már február 6-án 
hétfőn kinyitott a gyógyászati részleg.                                                                                                                             FOTÓ: BEREGI LÁSZLÓ

FORRÓ NYOMON
Kocsonya Farsang 2017.
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Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben az idei kocsonya 
farsang néhány fellépőjének a neveit rejtettük el. Kérjük, a meg-
fejtéseket együtt, egy levélben vagy e-mailben, legkésőbb 2017. 
március 9-én éjfélig juttassák el szerkesztőségünkbe (3525 
Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.) vagy az info@mikom.hu e-mail címre. A 
helyes megfejtéseket beküldők között egy-egy 2017-es Miskolci 
Kalendáriumot sorsolunk ki.

A néphagyomány azt tartja, hogy ha a medve Gyertyaszente-
lő napján borús időre ébred, már nem megy vissza barlangjába, 
és hamarosan megérkezik a tavasz. Ha viszont napos az idő és 
a mackó meglátja az árnyékát, visszabújik a barlangba, hosszú 
lesz még a tél. Dorka és Borka a Miskolci Állatkert és Kultúr-
park medvéi nem látták meg árnyékukat, így valószínűleg közel 
a tavasz.

Tavaszt jósolnak 

A  hét fotója
PARAI ROLAND    
FELVÉTELE

Száraz lábbal 
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