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DRÁMAI PILLANATOK, KEMÉNY KÜZDELEM!

ELŐDÖNTŐBEN A JEGESMEDVÉK!  

– Szuperkórház lesz abban a tekintetben, hogy szinte minden szakmában, 
minden szinten, minden nap és minden órában ellátást fog nyújtani a mis-
kolciak és a borsodiak számára. Az a cél, hogy minél rövidebbek legyenek 

a biztos ellátáshoz vezető betegutak – hogy a betegek kevesebbet vára-
kozzanak és jobb minőségű ellátást kapjanak – mondta el Ónodi-Szűcs 

Zoltán egészségügyért felelős államtitkár kedden, Miskolcon. 

MISKOLCON IS SZUPERKÓRHÁZAT 
HOZNAK LÉTRE
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ÖSSZEVONJÁK A MISEK-ET ÉS A MEGYEI KÓRHÁZAT
Az elmúlt évek munkáját foly-

tatva idén márciusban 55, 
részben tájidegen, részben 

balesetveszélyes, korhadt fát 
vágnak ki a történelmi Ava-
son. Ezek helyére 110 facse-

metét ültetnek. 

Fakivágások, pótlások 
a történelmi Avason
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MEGVALÓSULT BERUHÁZÁS (ÉMOP)

Projekt neve Beruházási érték A beruházás időpontja

Andrássy utcai orvosi rendelő 64 349 000 Ft 2014.

Tömörkény úti egészségház 130 882 000 Ft 2012.

Fábián utcai orvosi rendelő 76 936 000 Ft 2014.

Győri kapui orvosi rendelő 58 610 000 Ft 2014.

Latorca utcai orvosi rendelő 59 879 000 Ft 2014.

Szentgyörgyi úti egészségház 318 873 000 Ft 2012.

Szentpéteri kapui orvosi rendelő 75 638 000 Ft 2015.

Testvérvárosok úti rendelő 71 736 000 Ft 2014.

MEGVAN A TÁMOGATÓI DÖNTÉS (TOP)

Lyukóvölgyi orvosi rendelő 48 677 375 Ft 2017.

Corvin utcai felnőtt rendelő 37 824 204 Ft 2017.

Corvin utcai gyermek rendelő 42 068 994 Ft 2017.

Győri kapui orvosi rendelő 27 597 791 Ft 2017.

Bajcsy Zsilinszky úti orvosi rendelő 15 777 701 Ft 2017.

Miskolc Egészségfejlesztési Intézet 109 358 321 Ft 2017.

Miskolcon is úgynevezett szuperkór-
házat hoz létre az egészségügyi kor-
mányzat: összevonják a MISEK-et 
és a megyei kórházat április elsejétől 
– közölte kedden az egészségügyért 
felelős államtitkár. 

Ónodi-Szűcs Zoltán elmondta, 
Miskolc az utolsó olyan vidéki nagy-
város, ahol egymás mellett működ-
tek még nagy intézmények. Az elmúlt 
három-négy évben zajló integrációs 
hullám utolsó eseménye az, hogy áp-
rilis 1-től a korábbi megyei kórház és 
a Semmelweis kórház egyetlen nagy 
intézménnyé egyesül. – Szuperkórház 

lesz abban a tekintetben, hogy szinte 
minden szakmában, minden szinten, 
minden nap és minden órában ellátást 
fog nyújtani a miskolciak és a borso-
diak számára – fogalmazott. Az a cél, 
hogy minél rövidebbek legyenek a biz-
tos ellátáshoz vezető betegutak – hogy 
a betegek kevesebbet várakozzanak és 
jobb minőségű ellátást kapjanak.

Az államtitkár kihangsúlyozta: az 
országban már tizenhét kórház integ-
rációja történt meg, elsődlegesen azért, 
hogy a betegellátás még biztonságosab-
bá váljék. Az integráció nem fiskális 
jellegű, tehát nem anyagi megfontolás-
ból vonják össze az intézményeket, erre 

amúgy sem lenne lehetőség. Az egyet-
len indok az, hogy a dolgozók terheit 
könnyítsék és a betegek a lehető legy-
gyorsabban a legjobb ellátást kapják. 

Április elsejétől alapvetően nem vál-
tozik senkinek a munkája az érintett 
egészségügyi intézményekben. A két 
kórház költségvetése nem változik, vi-
szont összeadódik, évente nagyjából 35 
milliárd forintból gazdálkodik majd a 
miskolci szuperkórház. Nem lesz keve-
sebb az ágyszám és a dolgozói létszám 
sem: a 3600 ágyra továbbra is 4500 alkal-
mazott jut. – Azt szeretnénk, ha a dolgo-
zók terhelését racionálisan megosztaná 
a két intézmény, s ennek köszönhetően 

a betegeket jobb színvonalon és a lehető 
leghamarabb látnák el. Semmilyen más 
prioritást nem ismerünk. Véget kell vet-
ni annak, hogy egyik kórház a másikba 
küldözgeti a hozzá fordulókat – hangsú-
lyozta Ónodi-Szűcs Zoltán.

A sajtótájékoztatón az is elhangzott, 
hogy az új csúcsintézményt ideiglene-
sen Tiba Sándor, a városi kórház igaz-
gatója irányítja, a megyei kórház eddigi 
vezetőjének, Csiba Gábornak új, orszá-

gos jelentőségű feladatot szánnak. – Az 
új intézmény élére megbízással neve-
zünk ki ideiglenes vezetőt, aztán le fog 
futni egy pályázat, amelynek kereté-
ben kiválasztjuk az integrált intézmény 
irányítóját. Tiba Sándor arra kapott 
megbízást, hogy az integrációt minél 
gyorsabban végrehajtsa. Csiba Gábor 
tizenhét éves igazgatói tapasztalatát or-
szágos projektekben szeretnénk hasz-
nosítani – fogalmazott az államtitkár. 

ÖSSZEVONJÁK A MISEK-ET ÉS A MEGYEI KÓRHÁZAT

Az új intézményt ideiglenesen a MISEK 
jelenlegi vezetője, Tiba Sándor irányítja 
majd. Mint elmondta, a megye és a város 
betegei az összeolvadásból azt is érzékelhe-
tik majd, hogy egyszerűbb lesz a betegellá-
tás. Mivel az ellátási terület nem változik, 
a „szuperkórház” a megye teljes lakosságát 
ellátja, valamennyi egészségügyi területen.

– Mindenki megszokta, hogy hová kell men-
nie, ebben nem lesz változás. Egyetlen esetben 
kell máshova menni: ha másik orvost szeretne 
valaki. Eddig a megyében lakó beteg, a területi 
ellátási kötelezettség miatt, csak bonyolult úton 

tudott a MISEK-be menni, illetve a Semmelweis 
kórházhoz tartozó beteg sem tudott könnyen a 
megyei intézményben ellátáshoz jutni. Ez szűnik 
meg, ettől lesz könnyebb a betegnek, aki az or-
vosválasztás lehetőségével is jobban tud élni, mi-
vel ezután egy intézményről beszélünk – mondta 
el Tiba Sándor. A főigazgató kihangsúlyozta: a két 
kórházban jelenleg összesen mintegy 4500 ember 
dolgozik, nem kell létszámcsökkentésre számíta-
ni, hiszen a betegek és a feladatok száma nem vál-
tozik. Mindenkire szükség van, senkit nem fo-
gunk elbocsátani – hangsúlyozta.

Tiba Sándor kiemelte, hogy a két kórház 
költségvetése az egyesülésnek köszönhetően 

összeadódik, a párhuzamosságok felszámolá-
sával több pénzt tudnak megtakarítani, amit a 
gyógyításra lehet majd fordítani. – Azzal, hogy 
egy ilyen nagy intézmény jön létre, a piacon is 
másképpen tudunk fellépni, hiszen olyan po-
tenciállal rendelkezünk, ami a tárgyalások so-
rán jelentős előnyöket biztosít a beszállítókkal 
szemben. Én itt is számítok megtakarításra – 
tette hozzá.

A megmaradó pénzt pedig teljesen és egyértel-
műen a betegellátásra fogjuk fordítani - fogalma-
zott Tiba Sándor, hozzáfűzve: határozott megy-
győződése, hogy jobb színvonalon tudják majd 
ellátni a betegeket.

„Mindenkire szükség van, senkit nem fogunk elbocsátani”

A Miskolci Semmelweis Kórház és 
Egyetemi Oktatókórház mintegy 230 
millió forintot nyert el egy pályáza-
ton arra, hogy szakmai és gazdasági 
okokból bizonyos osztályokat átköl-
töztessen a kórházrészekben. 

Semmelweis kórházba költözik át 
a Szent Ferencből a pszichoterápi-
ás-rehabilitációs osztály a szülészet 
és a pszichiátria mögötti, üresen álló 
épületbe, amit csaknem 100 millió 
forintból újítanak fel. A pszichote-
rápiás rehabilitációs osztály helyére 
költözik be a diósgyőri kórházból a 
mozgásszervi rehabilitációs osztály, 
és ide, a diósgyőri kórházba költöz-
nek a szakrendelők a Diósgyőri Ren-

delőintézet (régi Vasgyári SZTK) 
leromlott épületéből. A pályázati for-
rás egy részéből tehát szakrendelőket 
alakítanak ki a diósgyőri kórház-
ban. Ennek az az előnye, hogy a fi-
zikoterápiás kezelések, a röntgen, az 
ultrahang és a CT is ott van. Ha te-
hát valakit a szakrendelőből ezekre a 
vizsgálatokra küldenek, azt ott, hely-
ben el tudják rajta végezni. 

A szállítások kiküszöbölésével, 
éves szinten mintegy 59 millió fo-
rintot takarítanak meg azzal, hogy 
a központi sterilizáló a Semmelweis 
kórházba költözik Diósgyőrből, mi-
vel a sterilizálandó anyagok 90 szá-
zaléka a MISEK-ben és a Szent Fe-
rencben van. Ezek szállítása időt, 

pénzt és fáradságot jelentett, a köl-
tözés tehát nemcsak szakmai, hanem 
gazdasági kérdés is.

A diósgyőri kórházba költöznek a szakrendelők

A Fidesz-KDNP-s városvezetés 
2010-es hatalomra kerülését köve-
tően azonnal átfogó egészségügyi 
fejlesztésekbe kezdett Miskolcon. 

Ennek eredményeként egy éssze-
rű, korszerű, és hatékony egészség-
ügyi alapellátási rendszer épült ki, 
amely folyamatosan fejlődik. Ma 
nincs ellátatlan háziorvosi körzet 
a városban, az önkormányzat ha-
zai és uniós forrásokból soha nem 
látott mértékű összegeket költött a 
háziorvosi rendszer fejlesztésére. 

A rendelő-felújítási program 2017-
ben és 2018-ban is folytatódik. A Te-
rület- és Településfejlesztési Opera-
tív Program (TOP) I. ütemében hat 
beruházáshoz megvan a támogatói 
döntés (lásd táblázat). A 2018-as ter-
vek között, a TOP II. ütemében szere-
pel a percesi orvosi rendelő (Bollóalja 
út), a Malomszög utcai orvosi rende-
lő, a miskolctapolcai orvosi rendelő, a 
kiliáni orvosi rendelő, a perecesi or-
vosi rendelő (Csehov út), a hejőcsabai 
orvosi rendelő, a Técsey utcai gyer-
mek orvosi rendelő, a Kazinczy úti 
orvosi rendelő valamint a Miskolci 
utcai orvosi rendelő felújítása is.

Az építkezések mellett az egészség-
ügyi ellátás hatékonyabbá tétele iránt 
is történtek innovatív lépések. Az or-
szágban az elsők között Miskolcon 
– polgármesteri kezdeményezésre és 
önkormányzati finanszírozással – va-

lósult meg az egészségügyi alap- és 
szakellátás informatikai rendszerei-
nek integrációja. Valós idejű, elektro-
nikus kommunikáció valósult meg az 
egészségügyi ellátórendszer szereplői 
között.

A háziorvos naprakészen követheti a 
pácienseivel történő szakellátás esemé-
nyeit, az egészségügyi dokumentumok 
bármikor letölthetők, elolvashatók.  Az 
integrált informatikai rendszer lehető-
vé tette, hogy – szintén polgármesteri 
kezdeményezésre – elkezdődjön egy 
országos szinten egyedülálló, új egész-
ségfejlesztési intézet kialakítása, amely 
lehetővé teszi, hogy valamennyi mis-
kolci iskoláskorú gyermek évente lega-
lább egyszer átfogó szűrővizsgálatokon 
vegyen részt; olyan terheléses teszteken 
is, amelyek lehetővé teszik a lappangó, 
nehezen kiszűrhető betegségek diag-
nosztizálását. 

Az ország egyik legjobban szervezett 
egészségügyi alapellátó rendszere

Szuperkórház jön létre Miskolcon



Mintegy egymilliárd forint uniós 
támogatásból korszerűsítik a megyei 
kormányhivatal hat épületét, ebből 
három miskolci: a Mindszent tér 3. 
szám alatt található családtámogatá
si és társadalombiztosítási főosztály 
épülete (képünkön), a foglalkoztatási 
főosztály, valamint a Zombori utca 2. 
szám alatt található, a Miskolci Járási 
Hivatalhoz tartozó foglalkoztatási 
főosztály újul meg – tudtuk meg De
meter Ervin megyei kormánymegbí
zottól.

Az ITC mellett található két főosz-
tály épületének felújítása KEHOP-os 
pályázat útján valósul meg. A jövőbeni 
kormányhivatali negyed része lesz még 
a tervek szerint maga a székház is – ez 
azonban akkora volumenű beruhá-
zás lenne, hogy külön kormánydöntés 
szükséges hozzá. – Mi előkészítettük a 
tervet, a kormány részéről áttekintik a 
forrásokat és ezt követően döntenek a 

beruházásról. Én mindenesetre opti-
mista vagyok ebben a kérdésben, bizta-
tó ígéreteket kaptam, illetve azt látom, 
hogy a kormány részéről is elkötelezet-
tek az új miskolci kormányhivatali ne-
gyed kialakítása mellett – fogalmazott 
Demeter Ervin.

A megyei kormánymegbízott szer-
dán Szerencsen két újabb felújított kor-
mányhivatali épületet adott át. A föld-
hivatali osztályra több mint 60 millió 
forintot fordítottak, míg a népegész-
ségügyi osztályra több mint 35 milliót. 
– Minden, a projektben érintett épület 
esetében energetikai korszerűsítésről 

beszélhetünk, ami magában foglalja a 
homlokzati hőszigetelést, a nyílászá-
rók cseréjét, a fűtés- és világítási rend-
szer korszerűsítését, hőszivattyú-rend-
szer kiépítését, valamint négy épület 
esetében napelemes rendszer kiépítését 
– ismertette Demeter Ervin, hozzáté-
ve, a már említett miskolci és szerencsi 
épületeken túl Sárospatakon, Ózdon, 
Sátoraljaújhelyen és Edelényben is meg-
újulnak kormányhivatali épületek. „A 
középületek kiemelt épületenergetikai 
fejlesztései Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyében” című beruházás-sorozat mint-
egy 1,3 milliárd forintból valósul meg.
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A Tiszáninneni Református Egy
házkerület 947,14 millió forintos, 
vissza nem térítendő európai uni
ós támogatást nyert el a fenntar
tásában lévő miskolci Lévay József 
Református Gimnázium és Diák
otthon fejlesztésére.

Az infrastruktúra fejlesztés ke-
retében új sportcsarnok valósul 
meg, melyben korszerűen felszerelt 
tornaterem és uszoda biztosítja az 
egészséges élethez nélkülözhetet-
len mindennapos testmozgást és az 
ahhoz szükséges megfelelő környe-

zeti feltételeket. A projekt ütemezé-
se alapján a kivitelezési munkálatok 
2017. év májusában indulnak, me-
lyet megelőz egy sajtónyilvános in-
dító rendezvény, majd egy lakossági 
fórum – tájékoztatott az egyházke-
rület.

A Miskolci Rendőrkapitányság 
2016. évben végzett munkáját ér
tékelte Bogyay Ferenc kapitány
ságvezető, a február 23án meg
tartott állománygyűlésen.

Bogyay Ferenc egyebek mellett 
kiemelte, hogy a Miskolci Rendőr-
kapitányság illetékességi területén 
csökkent a bűncselekmények szá-
ma, emelkedett a nyomozati ered-
ményesség. Folyamatos csökkenő 
tendencia mutatkozik a rablások 
számában. Itt kiemelkedően ma-
gas, 80 százalékos volt a felderítési 
eredményesség. A lopások száma 
szintén csökkent.

A kapitányság – bár nem ren-
delkezik határszakasszal – kivet-
te a részét az illegális migráció 
kezelésének rendőri feladataiból 
úgy, hogy ez nem okozott közbiz-
tonsági deficitet. Vereckei Csaba 

megyei rendőrfőkapitány a ren-
dezvényen elismerte és kivételes-
re értékelte a városi kapitányság 
munkáját. Köszönetét fejezte ki 
a rendőri állománynak, akiknek 
szakmai elhivatottsága lehetővé 
tette az eredmények elérését, majd 
meghatározta az idei év feladatait. 
Kriza Ákos, Miskolc polgármeste-
re ugyancsak megköszönte a ren-
dőrség munkáját. Kihangsúlyozta 
az együttműködés fontosságát, az 
állampolgárok megbecsülésének 
jelentőségét. A polgármester az el-
múlt évben végzett tevékenysége 
elismeréseként dicséretben és juta-
lomban részesítette Popovics Géza 
r. őrmestert, Szamarasz Alexis r. 
őrmestert, Tóth Attila c. r. zászlóst, 
Szegedi Szabolcs c. r. főtörzsőr-
mestert, Sörlei Balázs c. r. törzsőr-
mestert, valamint Kocsis Anett c. r. 
törzsőrmestert. 

ÉVÉRTÉKELŐ A VÁROSI 
RENDŐRKAPITÁNYSÁGON
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CSAKNEM EGYMILLIÁRDBÓL FEJLESZTIK A LÉVAY GIMNÁZIUMOT

Heten tetten magyar állampolgársági es
küt nemrégiben Miskolcon. Köztük egy 10 
éves fiú, egy 87 éves hölgy, valamint egy 
amerikai állampolgár, aki 2003 óta él Mis
kolcon és most már itt szeretne maradni, 
élete végéig.

Kiss János alpolgármester az ünnepségen 
kihangsúlyozta: újabb hét ember csatlako-
zott a magyarság tízmilliós közösségéhez. 
Mint mondta, ez a nap nemcsak az esküt te-
vők, de az egész 
magyar nemzet 
életében fontos 
lépés. – Ünnep 
a mai nap; ün-
nep annak a hét 
embernek, akik 
a mai napon 
formálisan is 
csatlakoztak a 
magyarság kö-
telékéhez. Mos-
tantól nem csu-
pán szívben és 
lélekben tekint-
hetik magukat 
magyarnak – 

immáron hivatalosan is magyar állampolgá-
rok – szögezte le.

Lengyel Jaroslav – a legfiatalabb honosí-
tott – tízévesen lett magyar állampolgár. Az 
ő nevében édesanyja írta alá az okiratot. En-
gel Dennis amerikaiként kérte a magyar ál-
lampolgárságot. Nagymamája a Szigetköz-
ből származik. 14 éve kezdett el Erdélyben 
dolgozni, onnan került Miskolcra. – 2003-
tól angol lektor vagyok a Miskolci Egyete-
men. Valószínűleg itt maradok már életem 

végéig, azért is 
kértem a ma-
gyar állampol-
gárságot – nyi-
latkozta. Egy 
amerikai, egy 
né me t or s z á-
gi, egy romá-
niai és négy 
ukrajnai nem-
zettársunk lett 
hivatalosan is 
magyar állam-
polgár az idei 
év első esküté-
telén, Miskol-
con.

Mint ismert, Kriza Ákos pol
gármester évértékelőjében je
lentette be, hogy valamennyi, 
miskolci városi alkalmazott 
bérét differenciáltan, az or
szágos mértéket meghaladó
an, átlagosan 20 százalékkal 
emeli meg az önkormányzat. 
A kifizetésekre a napokban 
kerül sor – mondta el pénteki 
sajtótájékoztatóján Soós Atti
la, a Fidesz miskolci képvise
lőcsoportjának vezetője. 

 – Városunk gazdasági tel-
jesítőképességének látványos 
erősödését általam is többször 
idézett adatsorok bizonyítják – 
hangsúlyozta a rendezvényen 
Soós Attila. Kiemelte: nem vé-
letlenül jelentette ki a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara 
országos elnöke néhány nap-
pal ezelőtt, hogy Miskolc sike-
res város lett a települések közt 
folyó versenyben. – „Miskolc 
az élvonalba került”, egészen 
pontosan így fogalmazott ér-
tékelésében Parragh László – 

hangoztatta a Fidesz miskolci 
képviselő-csoportjának veze-
tője. 

Elsősorban ennek a ténynek 
köszönhető, hogy 2017-et Mis-
kolcon a béremelések évének 
tekinthetjük. Mint az már köz-
tudott, január elsejéig vissza-
menőleg – az országban egye-
dülálló módon – 6200-nál is 
több városi dolgozónak, a köz-
szolgáltatásban tevékenykedő 
munkatársnak, átlagosan 20 
százalékkal emelhették a bérét. 
Ezt Kriza Ákos polgármester 
jelentette be évértékelőjében.

 – Örömmel jelenthetem 
be, hogy a kifizetésekre most, 
ezekben a napokban kerül sor. 
Úgy, hogy a dolgozók 2017. 
január 1-ig, visszamenőleg 
kapják meg a régi és új bérük 
különbözetét, a februári fizeté-
sekkel együtt – húzta alá Soós 
Attila. – Számunkra, a várost 
vezető pártkoalíció számára, 
az elkövetkezendő időszakban 
is miskolci dolgozók bérének 
emelkedése, a béremelések to-
vábbi feltételeinek biztosítása 
lesz a prioritás – hangsúlyozta 
a frakcióvezető.

Az év első állampolgársági  
eskütétele Miskolcon

Kormányhivatali épületek  
újulnak meg

A napokban kapják meg emelt  
fizetésüket a városi alkalmazottak



Gercsák Szabina, U23-as Európa-, ju-
nior világ- és Európa-, valamint ifjú-
sági olimpiai, világ- és Európa-bajnok 
magyar cselgáncsozó

 Igazából, aki kapcsolatban él, annak 
a férfinak kell jobban figyelni a nőnapra. 
Ez az ünnep mindig családi körben telt, 

nem visszük túlzásba, általában csokival és virággal aján-
dékoznak meg a testvéreim. Mindig figyelnek, nem feled-
keznek meg erről a jeles alkalomról, és kapunk ajándékot, 
bár azt azért mindig viccesen felvetik a fiúk, hogy „férfi-
napot mikor ünneplünk már?” Erre általában azt szok-
tam válaszolni, hogy „minden nap férfiak napja van…” 
Az odafigyelésre és a törődésre minden nő vágyik, ilyen-
kor nyilván jól esik a különös figyelem, bár nem csak ezen 
a napon kellene különösen odafigyelni. Véleményem sze-
rint a nőnap a nők tiszteletének és fontosságának kifeje-
zése. Van olyan nő, aki számára ez nem jelent sokat, de a 
nők nagy része szereti, ha „elismerik”.

Jancsó Dóra, a Miskolci Nemzeti  
Színház színművésze

Számomra a nőnap nem olyan 
kiemelkedő ünnep, mégis szeren-
csésnek tartom magam, mert olyan 
férfiakkal vagyok körülvéve, akik fi-
gyelmesek és akár szóban vagy üze-
netben, esetleg apró meglepetésekkel kedveskednek, 
amik kedvessé teszik ezt a napot. Alapjában véve na-
gyon nőként élem az életem minden napját, a színpa-
don, a szerepeimben is. Szeretem, hogy mi, hölgyek 
ezerszínűek tudunk lenni és rengeteg eszközünk is 
van hozzá, hogy ezt megvalósítsuk. Sok esetben me-
gyek ilyenkor egy-egy férfi kollégámmal fellépni, így 
én magam is megajándékozom hölgy társaimat olyan 
dallamokkal, amik kellemes pillanatokat tudnak 
okozni és köthetőek ehhez az alkalomhoz. A nőnap 
egyébként szerintem leginkább egy jól eső gesztus. 
Egy bonbon, egy virág, vagy pár kedves szó bárkinek 
a nap fénypontját jelentheti, hiszen tudjuk, egy nő ak-
kor ragyog, ha a férfi ragyogtatja. De az udvariasságot 
és az odafigyelést alapvető dolognak tartom, legyen 
szó barátságról vagy párkapcsolatról. 

Csöbör Katalin országgyűlési képviselő
Sajnos még mindig igaz, hogy a lá-

nyoknak születéskor eleve kisebb esé-
lyeik vannak, mint a fiúknak. Az is igaz, 
hogy annak ellenére, hogy hazánk élen 
járt a nők választójogának megadásában, 
vezető szerepbe a politika, a gazdaság és 
a tudomány területén is csak nehezen kerülhetnek. Eh-
hez egy nőnek ma harciasnak, erőszakosnak, férfiasnak 
kell mutatkoznia. Én azt gondolom, úgy lenne jó egyen-
rangúnak lenni a férfiakkal, hogy a nő, nő maradhasson. 
Tehát az egész társadalom gondolkozásának kellene meg-
változnia a nők esélyegyenlőségével kapcsolatban. Mióta 
ötven éves lettem, talán tudatosabban ünneplem a nőna-
pot, arra gondolok, hogy a történelem során végig a férfi-
ak irányították a társadalom életét, és lám ma mindenütt 
válságot látunk. Nem kellene nagyobb szerepet kapniuk a 
nőknek, akik ki voltak zárva az irányításból, ahhoz, hogy 
alapvető változás következhessen be? Ebben a harcban a 
női szervezeteknek fontos szerepet kell játszaniuk.

Oszlánczi Réka, a Creppy Palacsinta-
Ház tulajdonosa, az elmúlt évben a Fi-
atal Transzatlanti Innovatív Vezetők és 
Vállalkozók Csúcstalálkozóján képvi-
selte Magyarországot az USA-ban

Ha valaki a vendéglátásban sike-
res szeretne lenni férfiként és nőként 
egyaránt meg kell dolgoznia a ezért. Munkám során 
nagyon sokszor szembesülök a jeles ünnepekkel, így 
a nőnap is kiemelt figyelmet kap éttermünkben. Na-
gyon sokan lepik meg ez alkalomból párjukat, édes-
anyjukat egy finom palacsintás ebéddel, vacsorával. 
Férfi munkatársaink és vendégeink is szoktak ajándé-
kokkal – virággal, csokoládéval – kedveskedni nem-
csak nekem, de a hölgy munkatársaimnak is. Úgy 
gondolom, hogy a mai, felgyorsult világunkban, ahol 
a nők feladatai közé már nemcsak a háztartás vezetése 
és a családi ügyek intézése tartozik elsősorban, hanem 
a férfiakkal egyenértékű módon, a munkaerőpiacon is 
helyt kell állnunk, néha jólesik egy kis időre megáll-
nunk, és kényeztetve, nőnek érezni magunkat. Ezek 
az ünnepek segítik ezt az érzést megerősíteni.

Közélet Miskolci Napló4
A nemzetközi nőnap a nők iránti tisztelet 
és megbecsülés kifejezésének napja, amelyet 
1917 óta (Magyarországon 1948 óta) minden 
év március 8-án tartanak. A nemzetközi nő-
napot az ENSZ a világnapok közt tartja szá-
mon, 1977-ben tette hivatalos ünneppé. 

Politikai, feminista és szakszervezeti moz-
galmak küzdelmeinek eredményeképpen, már 
a múlt század elején felmerült, hogy az év egy 
napja legyen jelképesen a nőké. 1909-ben az 
Amerikai Szocialista Párt február 28-át tette 
meg nemzeti nőnappá, s 1913-ig e napon tar-
tották az ünnepet. Az 1910-ben Koppenhágá-
ban megtartott II. Nemzetközi Szocialista Nő-
kongresszuson a német Clara Zetkin javasolta, 
hogy évente rendezzenek világszerte nőnapot.

A nemzetközi nőnapot 1914-ben tették már-
cius 8-ra a New York-i textilmunkásnők 1857-
es sztrájkjának - más források szerint egy New 
York-i gyárban 1908-ban e napon bekövetke-
zett tűzben elpusztult 129 munkásnő - emlé-
kére. A legtöbb országban ekkortájt erősödtek 
föl a nők követelései szociális-gazdasági jogaik 
kiszélesítésére, a foglalkoztatásban, a bérezés-

ben érvényesülő hátrányos megkülönbözteté-
sük megszüntetésére.

A nemzetközi nőnapot először 1911. március 
19-én ünnepelték meg Ausztriában, Dániában, 
Németországban és Svájcban. A tüntetéseken, 
felvonulásokon sok férfi is részt vett, s akkoriban 
a nők választójogának megszerzése kapott hang-
súlyt. (Finnországban a nők már 1906-tól szavaz-
hattak, Oroszországban 1917-től, Németország-
ban 1919-től, a franciaországi és az olaszországi 
nők azonban csak a II. világháború végétől, a bel-
gák 1958-tól, a svájciak 1971-től, a portugálok 
1976-tól, liechtensteini nők csupán 1984-től.

Magyarország a nőnapi felhíváshoz először 
1913-ban csatlakozott, amikor az Országos 
Nőszervező Bizottság röplapokat osztott. A kö-
vetkező évben, 1914-ben már országszerte ren-
dezvényeket szerveztek. A Rákosi-korszakban 

a nőnap ünneplése kötelezővé vált és az erede-
tileg különböző időpontokban rendezett nőna-
pot 1948-tól március 8-án tartották meg.

Az emléknap időközben szinte teljesen el-
vesztette politikai tartalmát, a nők iránti tisz-
telet, kedvesség virággal, ajándékokkal kifeje-
zett ünnepe lett. 

TÜNTETÉSTŐL A HÓVIRÁGIG: A NEMZETKÖZI NŐNAP TÖRTÉNETE

Szabó Kristóf
Azért is elismerést ér-

demelnek a nők, mert a 
hagyományos szerepek 
mellett ma már számos 
más területen is helyt 
kell állniuk. Én a család-
tagjaimon, barátnőmön 
kívül, az osztálytársa-
imat és a tanáraimat is 
felköszöntöm ilyenkor. 

Ungváry Márta
A nőtől függ egy csa-

lád, vagyis a társadalom 
legkisebb egységének, 
közösségének a kiala-
kítása, összetartása. A 
nő viszi tovább az éle-
tet nemzedékről nemze-
dékre, megérdemli a fi-
gyelmet ezen a napon, és 
máskor is. 

Horváth Máté
A nők örökítik át az 

életet, ők hordozzák a 
szívük alatt a gyermeke-
ket. Érzelmesebbek, job-
ban igénylik a törődést, 
mint mi. A Nőnap fel-
hívja rá a figyelmet, hogy 
megadjuk ezt nekik, s ne-
künk, férfiaknak is jó, ha 
van kire vigyáznunk.

Szimilkó Ferenc
A nők szerepe nagyon 

fontos az életünkben. 
Biztosítják az otthon 
melegét, foglalkoznak a 
családdal, a háztartás-
sal, nevelik a gyerekeket, 
odafigyelnek a párjukra. 
Én az édesanyámat és a 
feleségemet köszöntöm 
ebből az alkalomból.

MI A VÉLEMÉNYE A NŐNAPRÓL? MISKOLCIAKAT KÉRDEZTÜNK

Nő a Partnerség – konferencia Lillafüreden a női szerepvállalásról
SIKERES NŐK AZ ÜNNEPRŐL, A NŐI SZEREPEKRŐL  
Az élsportolót, a színésznőt, a politikust és a fiatal vállalkozót kérdeztük 

Háromnapos konferenciát rendez 
– „Nő a Partnerség” címmel – a Nő 
A Siker Alapítvány, március 7-től 
9-ig a lillafüredi Palotaszállóban. 

Csöbör Katalin országgyűlé-
si képviselő, az alapítvány alapítója 
az esemény csütörtöki sajtótájékoz-
tatóján elmondta: szövetségesei kí-
vánnak lenni minden olyan női civil 
szervezetnek és kezdeményezésnek, 
amely segíti a nők esélyegyenlősé-
gét, társadalmi szerepvállalását, a 
közpolitikai gondolkodást.

– Célunk egy tudatos, önérvé-
nyesítésre képes, a nemzet számá-
ra hasznos és meghatározó női ge-
neráció erősítése – hangsúlyozta 
Csöbör Katalin, aki 2010 óta tagja a 
Magyar Parlamentnek. – Az elmúlt 
hét év alatt ott szerzett tapasztala-
taim, valamint természetes érdek-
lődésem motiváltak arra, hogy egy 
ilyen konferencia egyik szervező-
je legyek. Konkrét feladatunknak 
tartjuk más női civil szervezetek-
kel, vállalkozásokkal együttmű-
ködve képzések, rendezvények 
szervezését, hálózatok kialakítását 
és működtetését, a már meglévő 

gyakorlat népszerűsítését, terjesz-
tését. Idei konferenciánk közvetlen 
célja egyrészt a kapcsolatfelvétel, 
egymás alaposabb megismerése, 
másrészt az ismeretterjesztés, a tu-
dás és a jó gyakorlatok megosztása 
– fogalmazott.

A konferenciára mintegy száz-
ötven vendéget várnak, ebből ti-
zenöten tartanak előadást. Köztük 
van a Kossuth-díjas Rost Andrea 
és Sebestyén Márta. Hetven civil-
szervezet képviselteti majd magát, 
a cégvezetők száma húsz, az intéz-
ményvezetőké harminc, a határon 
túlról csaknem két tucat résztvevő 
jön. A konferenciára bejelentkeztek 
női nagykövetek is.

Csöbör Katalin szerint még soha 
nem volt ilyen aktuális a nők tár-
sadalmi szerepének felértékelődé-
se, mint napjainkban.  – A digitá-
lis forradalom hatására megszűnt 
a férfiak és a nők közötti teljesít-
ménybeli különbség. Ma már a je-
lenlét a világhálón nemre, korra 
tekintet nélkül működik. A szerve-
ződés erre a lehetőségre is felhívja a 
figyelmet és szeretné kihasználni – 
fogalmazott.



Tokaj-hegyalja legizgalmasabb 
furmintjait készítő pincészetek so-
rakoztak fel azon a rendezvényen, 
melyet hagyományteremtő céllal 
rendeztek meg a napokban, Mis-
kolcon. Több mint két tucat borász 
volt jelen a városháza dísztermé-
ben, s több mint ötvenféle bor ke-
rült terítékre.

A kezdeményezés a minőségi bo
rok népszerűsítésére fókuszált és 
egyben a találkozás lehetőségét is kí
nálta a borászok és borkedvelők szá
mára. Mint elhangzott, a régió legen
dás borvidéke, amely ismertté tette a 
magyar bort a világban, itthon is na
gyobb figyelmet érdemel. Ezért szü
letett meg az úgynevezett „Furmint 
Február” ötlete, kapcsolódva a már 
népszerű, azonos elnevezésű, orszá
gos programhoz. A furmint az a sző
lőfajta, amely jól közvetíti a tokaji 
talaj sokszínűségét, számtalan stílus
jegyet hordoz, fantáziadús. Alkalmas 
arra, hogy felkeltse a hazai és külföl
di fogyasztók érdeklődését.

Bár Mis
kolcon is 
egyre több 
a borhoz, 
borfogyasz
táshoz kap
c s o l ó d ó 
e s e m é n y , 
a szerve

zők remé
lik, hogy 
még min
dig van 
a l k a l o m 
az újítás
ra. Ilyen a 
F u r m i n t 
F e b r u á r 
programja 
is, amelyet 
az különböztet meg a borvacso
ráktól, pincelátogatásokra épülő 
kezdeményezésektől, hogy ötvö
zi a kettőt: komoly borválogatást 
ugyanakkor kötetlen találkozáso
kat is biztosított a borászokkal, a 

városháza dísztermének elegáns 
környezetében.

Meg lehetett kóstolni többek kö
zött a Barta Furmintot, az Árvay 
Furmintot, a Kvaszinger és a Ferdi
nánd pincészetek borait. A nagy pin
cészetek nedűi közül kihagyhatatla
nok voltak egyebek mellett a hétszőlő 
és a disznókő borok. 

Az idei, első sétáló kóstoló gasztro
nómiai finomságokkal, például sajt
ízelítővel is kecsegtetett és Tokajhegy
alja gazdálkodóit bemutató kötetet 
kínált – Tokaj – emberek és dűlők cím
mel – Kézdy Dániel tollából.

A szakácstanulók szakmai fejlő-
dését segítheti, és a duális képzés 
gyakorlati helyszíneként akár nyolc 
tanulót is tud fogadni a régió első, 
iskolarendszeren kívüli szakács 
tankonyhája Miskolcon.

A City Hotel egykori reggelizőjé
nek átalakításával mostantól egyszer
re négy főzőhelyen sajátíthatják el a 
tanulók a szakács mesterség alapjait. 
A cél az, hogy minél korábban, már a 
9. évfolyamon megkezdjék a képzést. 
Őket a szintvizsgájukra készítik fel, 
a 1011. évfolyamos diákok szakmai 
fejlődését pedig külső gyakorlati hely
színként segítheti az új tankonyha.

A Drót Bisztró a Miskolci Szakkép
zési Centrum szakmai együttműkö
désével hozta létre az északmagyaror
szági régió első szakács tankonyháját. 
Tátrai István, a centrum főigazgatója 

örömét fejezte ki, hogy a Miskolcon 
tanuló diákok egy ennyire korszerű 
gyakorlati képzőhelyen sajátíthatják 
el a szakma alapjait. Bár – tette hozzá 
– a Szentpálinak is van tankonyhája, a 
most átadott képzőhellyel bővülnek a 
tanulók lehetőségei a fejlődésre.

A duális képzés tehát már ezen a 
területen is megjelenik Miskolcon 
– Dudás Tiborné, a BorsodAba
újZemplén Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara titkára ezt hangsúlyozta 
köszöntőjében.  – A hotel tulajdono
sa példát mutat a többi gazdálkodó 
szervezetnek, hogy meg kell teremte
ni azt a környezetet és biztosítani kell 
azokat az eszközöket, amelyeknek 
köszönhetően versenyképes tudással 
kerülnek ki a fiatalok a munkaerőpi
acra – húzta alá.

Barkóczi István, a City Hotel 
Miskolc tulajdonosa elmondta, az 
a céljuk, hogy többet nyújtsanak 
a szakácsképzésben. Nem titkolt 
szándékuk az sem, hogy saját kony
háikra minél képzettebb fiatalok ér
kezzenek – ezzel itt, Miskolcon tar
tanák a jól képzett szakembereket.  
– Saját bőrünkön is tapasztaljuk 
ugyanis, hogy nagyon nehéz meg
tartani a fiatalokat, hiány van a jól 
képzett szakácsokból – mutatott rá 
a tulajdonos. 

2017. január 14. | 2. hét | XIV. évfolyam 2. szám
Miskolci Napló – A város lapja Kultúra 52017. március 4. | 9. hét | XIV. évfolyam 9. szám
Miskolci Napló – A város lapja Közélet 5

Új szakács tankonyha nyílt Miskolcon

Több millió forintra pályázhat-
nak esélyegyenlőségért dolgo-
zó alapítványok, egyesületek. A 
pénzből társadalmi vállalkozást 
indíthatnak, ebben a Szimbió-
zis Alapítvány is segíti őket. A 
programot egy bankintézet és az 
Európai Unió támogatja. 

A Szimbiózis Alapítvány két éve 
társadalmi vállalkozásként nyitotta 
meg a Batyu téka éttermét – a Mo
solykuckó ennek bevételéből mű
ködik. A gyermekfelügyelettel pe
dig egyúttal fogyatékos gyermeket 
nevelő családoknak tudnak segíte
ni. A Szimbiózis Alapítvány maga 
is egy ötletből indult ki 18 évvel ez
előtt: fogyatékkal élőknek szerettek 
volna segíteni. Most pedig az ala
pítvány segít más egyesületeknek, 
hogy elérjék céljaikat, és saját társa
dalmi vállalkozást indíthassanak.

– Rengeteg jó ötlet van és re
mélem, hogy a társadalmi vállal
kozás, ami ma még nagyon ritka, 
nemsokára egy hétköznapi foga
lommá fog válni – mondta el Jaku
binyi László alapítványi elnök.

Az esélyegyenlőségért dolgo
zó alapítványok, egyesületek több 

millió forintra pályázhatnak tár
sadalmi vállalkozásuk elindításá
hoz. A tájékoztatón kb. 30 megyei 
szervezet vett részt, különbö
ző területekről. Volt, aki Gyes
ről visszatérő édesanyáknak vagy 
börtönviselteknek, de volt, aki 
hajléktalanoknak szeretne segí
teni társadalmi vállalkozásával. 
A programba bekerülők képzé
seken vesznek részt, a legígérete
sebb szervezetekről, illetve támo
gatásukról nemzetközi zsűri dönt 
majd. 

TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁS-
FEJLESZTÉSI PROGRAM 

Furmint Február Miskolc – a minőségi 
borok népszerűsítéséért!

Tizedik születésnapját ünnepelte 
múlt szombaton az Észak-Keleti 
Átjáró Egyesület. Kamabajnok-
sággal, beszélgetéssel és kvízjá-
tékkal kezdték el a jubileumi évet, 
melynek jegyében számos érdekes 
programot terveznek még.

„Ha a teljesített projektek, a fel
vállalt ügyek, az elkészült web
oldalak és blogok, a megjelent 
kiadványok és a sikeres rendezvé
nyek összességét nézzük, feltehet
jük magunknak a kérdést: hogy 
fért mindez bele tíz évbe…” – írja 
honlapján az ÉszakKeleti Átjáró 
Egyesület. A civil szervezet egyik 
célkitűzése a vidéki városok – el
sősorban Miskolc – kulturális és 
tudományos életének élénkítése, 
színesítése, valamint kapcsolatte
remtés a környező régiókkal, átjá
rások biztosítása a nemzethatárok 
által lezárt kulturális terek között. 
Olyan civil szervezetek partnerei, 

mint az Avasi Borút Egyesület, a 
MŰÚT vagy a Dialóg Egyesület.

Egyesületüket tíz éve alapítot
ták, előtte öntevékeny csoportként 
működtek. A teljes idei esztendőt 
az évfordulónak szentelik: terveik 
szerint lesznek majd kamakupák 
és bajnokságok, lesz Kertek Alatt, 
illetve Utánam Srácok Fesztivál. 
Születnek új olvasnivalók a Pri
vát félmúlt Miskolcon sorozatban, 
lesznek új társadalomtörténeti ku
tatások a Vasgyárról, a diósgyőri 
fociról és egyebekről, szerveznek 
majd tematikus városi túrákat és 
még sok egyéb érdekességet.

A hivatalos szülinapi bulit feb
ruár 25én szombaton tartották 
Többek között kamabajnoksággal 
ünnepeltek a Földes Ferenc Gim
názium tornatermében, este pedig 
a Grizzly Music Pubban találkoz
tak partnereikkel egy beszélgetés, 
egy kvízjáték és egy koncert erejé
ig.

TÍZÉVES AZ ÉSZAK-KELETI 
ÁTJÁRÓ EGYESÜLET
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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!
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 

TAVASZI NAGYTAKARÍTÁSÁHOZ 
HASZNÁLJA A MISKOLCI  
HULLADÉKUDVAROKAT  

A március beköszöntével minden kertben és 
háztartásban elérkezik az idő a nagytakarításhoz, 
kezdetét veszi a tavaszi időszakra történő felké-
szülés. Az tavaszi nagytakarítás során sok olyan 
hulladék keletkezik, amely a lomtalanítás alkal-
mával nem kerül elszállításra, mint pl. : festékes-
doboz, gumiabroncs, lejárt szavatosságú gyógy-
szerek. Ezen hulladékok előírásoknak megfelelő 
elhelyezésére használja a lakossági hulladékud-
varokat, amelyeket az alábbi feltételekkel ve-
hetik igénybe a Miskolc Térségi Konzorcium 37 
tagönkormányzata közigazgatási területén élő, 
bejelentett lakcímmel rendelkező lakosok:

A MiReHuKöz Nonprofit Kft. által üzeme-
tetett lakossági hulladékudvarokban csak a 
háztartásokban – tehát nem az iparban vagy 
a vállalkozásokban – képződő, előre szelek-
tált hulladékok befogadására van lehetőség. 
A hulladékudvar szolgáltatásait kizárólag csak 
magánszemélyek vehetik igénybe.

A szolgáltatás a Miskolc Térségi Konzorcium 
tagönkormányzatának közigazgatási terüle-
tén élő azon, bejelentett lakcímmel rendelkező 
természetes személy számára térítésmentes, 
aki a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
díjat a koordináló szerv részére megfizette. 

Beszállítható hulladékok típusa, fajtája:
• Nem veszélyes hulladékok: papír, műanyag, 

üveg, fém, elektronikai hulladékok, építési tör-

melék, zöldhulladék, bútor-lom, gumiabroncs, 
elhasznált növényi olaj, gyógyszer

• Veszélyes hulladékok: akkumulátorok, ele-
mek, hűtők, fénycsövek, festékek, lakkok, ol-
dószerek, motorolajok, növényvédő szerek és 
azokkal szennyezett csomagolási hulladékok

Fontos kiemelni, hogy a hulladékudva-
rokban háztartási hulladék leadására nincs 
lehetőség!

A hulladékudvarba történő beszállításkor a 
lakos köteles a lakcímkártyáját és a személyi 
igazolványát a hulladék átvevőnek bemutat-
ni, valamint igazolni, hogy a hulladékgazdálko-
dási közszolgáltatási díjat a koordináló szerv 
részére megfizette. Társasházban élő lakosok 
csak a közös költség befizetésének igazolá-
sát felmutatva helyezhetik el a hulladékot.

Az igazolványok és a befizetés bizonyí-
tására szolgáló dokumentumok hiányában 
az átvételt a hatályos jogszabályok előírá-
sai értelmében meg kell tagadnunk!

Hulladékudvarok elérhetőségei:
3521 Miskolc, Bogáncs u. Hrsz.: 0156/22.
3527 Miskolc, József A. út 65. Hrsz.: 4752/3.
3533 Miskolc, Lórántffy Zs. u. Hrsz.: 33783/3.
Nyitvatartás:
Hétfő-péntek: 10:00–18:00
Szombat: 8:00–16:00
Vasárnap: zárva

Baba szappan lanolinos, 125 g,  egységár: 1192 Ft/kg 149 Ft
BAROMFIT ÁRUSÍTÓ ÜZLETEKBEN:

Eh. Csontos csirkemell  1 kg 799 Ft
Eh. csirkecomb farrésszel  1 kg 349 Ft

LEGYEN EZENTÚL IS ÜZLETEINK RENDSZERES TÖRZSVÁSÁRLÓJA!

2 db vásárlásánál  
499 Ft/db

Delikát ételízesítő                                   
250 g, 1 db vásárlásánál  
469 Ft/db,
egységár: 1876 Ft/kg;  
1596 Ft/kg

D.E. Paloma őr. vák. kávé      
225 g, 1 db vásárlásánál   
559 Ft/db, 
egységár: 2484 Ft/kg;  
2217,77 Ft/kg

2 db vásárlásánál   
399 Ft/db

LEGÚJABB TAVASZI AKCIÓNK KÍNÁLATÁBÓL   
MÁRCIUS 1-7-IG!

Törzsvásárlóinknak kuponnal olcsóbb:

Pálinkamustra - versenykiírás:
A verseny helyszíne:  
DIÓSGYŐRI VÁR, LOVAGTEREM

Szakmai támogató:  
Orosz János, a Bükki Pálinka Lovagrend 
nagymestere

A verseny célja:  
házi fogyasztásra főzetett pálinkák 
megmérettetése, a minőségi pálinka kulturált 
fogyasztása, mint hungarikum népszerűsítése.

Nevezési feltételek:  
a benevezett pálinka mennyisége 0,5 liter.

Az üvegen címkével fel kell tüntetni: 
saját nevét, címét, a gyümölcs fajtát, a 
pálinka alkohol tartalmát, évjáratát, és ha 
a pálinka nem fehér, az érlelési módot is 
(hordós, ágyazott – friss gyümölcsre vagy 
aszalványra). 

A pálinka minták leadhatók személyesen:  
2017. március 06–17-ig, 1700 óráig 
a polgármesteri hivatal portáján 
(Miskolc, Hunyadi u. 2.) és postai úton a 
polgármesteri hivatalban (3525 Miskolc, 
Városház tér 8.).

Nevezési határidő:  
2017. március 17., péntek 1700 óra. 

Nevezési díj:  
egy minta (0,5 liter) nevezési díja 500 Ft,  
második mintától 0 Ft.

Sós sütemények versenye - versenykiírás:
A verseny helyszíne:  
Diósgyőri vár, Lovagterem

Szakmai támogató:  
Orosz János, a Bükki Pálinka Lovagrend 
nagymestere

A verseny célja:  
házilag készített pogácsák és sós sütemények 
megmérettetése.

Nevezési feltételek:  
a benevezett pogácsa és sós sütemények 
mennyisége 1-1,5 kg.

A pogácsa és sós sütemény minták leadhatók:  
Diósgyőri vár, Déryné házban

Nevezési határidő: 2017. március 18. (szombat) 
1200 óra.

Nevezési díj: díjmentes

A süteményes tálon kérjük feltüntetni: a készítő 
nevét és lakcímét, a sütemény elnevezését, 
esetleges fantázianevét, a recept leírását és a 
leadott mennyiséget.

A NEVEZÉSEKKEL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS ÉS INFORMÁCIÓ: 
Orosz János – Telefon: +36 20/313-0800 • Demeter Attila – Telefon: +36 30/299-2233 • 
Zsigmond Ferenc – Telefon: +36 30/902-2003
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Hirdetés

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink!
Adják fel apróhirdetésüket kedvezményes áron a Miskolci 
Naplóban hétköznap 8.00 és 16.00 óra között!

Hirdetésszervezőink az alábbi címen érhetők el:
3530 Miskolc, Kis-Hunyad u 9. Fax.: 46/358-200
Tel.: 46/503-501 E-mail: info@mikom.hu

MEGHÍVÓ
LAKOSSÁGI FÓRUMRA

TÉMA: MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS FOGLALKOZTATÁSI  
PAKTUM PROGRAMJA

A TOP-6.8.2-15-MI1-2016-00001 azonosítószámú, „Miskolc Megyei Jogú 
Város Foglalkoztatási Paktum Programja” című projekt keretében lakossá-
gi fórumot rendezünk.

Helyszín:  Miskolci Polgármesteri Hivatal, Közgyűlési terem 
3525 Miskolc, Hunyadi u. 2. (bejárat a főutca felől)

Időpont: 2017. március 10. péntek 16 óra

PROGRAM:
16:00–16:10 Köszöntő – Dányi Éva, Paktumiroda vezető
16:10–16:25  Miskolc Megyei Jogú Város Foglalkoztatási Paktum Programja
16:25–16:35  A projekt keretén belül működő Paktumiroda feladatai
16:35–16:50  A projekt által nyújtott munkaerő-piaci szolgáltatások 

Kulcsár Judit, munkaerő-piaci koordinátor
16:50–17:10   Támogatási lehetőségek a Foglalkoztatási Paktum keretein belül 

B.-A.-Z Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya
17:10–18:00 Kérdések és válaszok 
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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. 

AKCIÓS UTAK
l  NOWY TARGI PIACOLÁS,  

ZAKOPANEI KIRÁNDULÁSSAL:  
április 8. (szombat): 6.500 Ft/fő

l  FÜLEK – LOSONC:  
április 15. (szombat):  
4.500 Ft/fő

l  AGGTELEK – EDELÉNY: 
április 22. (szombat):  
4.500 Ft/fő

l  KOLOZSVÁR: 
május 6. (szombat):  
8.000 Ft/fő

RÉSZLETEKRŐL  
ÉRDEKLŐDJÖN IRODÁNKBAN  

VAGY A HONLAPUNKON!

Cím: Miskolc, Bató-ház földszintjén 
Tel.: 46/344-454

WWW.KOLOMBUSZTOURS.HU

Apróhirdetés
Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 
63 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók 
(műanyag, fa, alumínium), garázs-
kapuk cseréje óriási kedvezmény-
nyel, teljeskörű árnyékolástechni-
kával. Tel./fax: 46/402-292, mobil: 
30/336-5528, web: www.aluport.
hupont.hu, bemutatóterem: Mis-
kolc, Bükk áruház I. emelet. Nyitva: 
h, sz, cs, p: 9–17 óráig, k: 9–14 óráig, 
szo: 9–12 óráig.
Ács-, tetőfedő munkák, gipsz-
kar to nozás, lambé riázás, filagóri-
ák, elő tetők, kerítések, kerti házak 
és egyéb famunkák készítése; Vel-
ux ablakok beépítése, cseréje; íves 
fedések és hajlatok készítése; te-
tők szellőztetése. www.kerekgyar-
to-acs.hu. Tel.: 06-20/460-6775.
Nem italozó, önállóan dolgozni 
tudó ácsot és korábban ács mel-
lett dolgozó segédmunkást kere-
sek Miskolc és környékére, nem 
csak tetőn végzendő munkákra. 
Tel.: 06-20/460-6775.

A szerelem viszonzása, őszinteség, 
hűség – így néz ki egy jó párkapcso-
lat a Szabó-Tóth Kinga egyetemi 
docens előadásán megjelent közép-
iskolások szerint. Ugyanakkor az is 
kiderült: ritka közöttük, aki a sze-
relméért hajlandó változni...

A program a „Legyen eszed, hogy 
eszed legyen” című drogprevenci-
ós közösségi szolgálat rendezvénye 
volt, amelyet Miskolc városa szer-
vez. Meghívásukra a Miskolci Egye-
tem Szociológiai Intézetének igaz-
gatója játékos, kreativitást igénylő 
feladatokkal kívánta gondolkodás-
ra sarkallni a mintegy félszáz fiatalt 
szerelemről, kapcsolatról, veszteség-
ről és végső soron a házasságról. A 
többek között a Kandóból, az And-

rássyból és a Zrínyiből érkezett diá-
kok nagy lelkesedéssel beszélgettek, 
vitáztak, és megdőlni látszott az a 
manapság általánosnak vélt tapasz-
talat is, miszerint a mai fiatalok ke-
veset olvasnak: szépirodalmi példák 
is előkerültek ugyanis a szerelem té-
makörében.

Szabó-Tóth Kinga egy igaz-hamis 
állításokat tartalmazó feladatsor-
ral mutatott rá egyebek mellett arra, 
hogy ma Magyarországon az embe-
rek többségében 30 éves koruk után 
házasodnak. Csaknem minden má-
sodik házasság válással ér véget, s 
hamis az a vélekedés, hogy ha már 
gyermek van a családban, az vissza-
tartó erővel bír. Hosszú távon fontos 
egy párkapcsolatban, ha az intimitás 
mellett a külön élet is teret kap.

Múlt pénteken adták át a Miskolci 
Német Nemzetiségi Önkormányzat 
„Málenkij robot” elnevezésű, kép-
zőművészeti pályázatának díjait, a 
beérkezett alkotásokból kiállítás nyílt 
a városháza aulájában.

Magyarország Kormánya 2016-ot a 
málenkij robotra elhurcoltak emléké-
vévé nyilvánította. A Miskolci Német 
Nemzetiségi Önkormányzat az elmúlt 
évben pályázati felhívást tett közzé ez-

zel összefüggésben, középiskolások szá-
mára. Az elhurcolással és a Gulágon 
folyó élettel kapcsolatban vártak műal-
kotásokat, gondolatok, érzések, benyo-
mások kifejezését, a képzőművészet 
bármilyen műfajának segítségével.

A beérkezett alkotásokat szakmai 
zsűri véleményezte. A "Malenkij robot" 
képzőművészeti pályázat eredmény-
hirdetésére február 24-én, pénteken a 

városháza dísztermében került sor. A 
díjakat Pfliegler Péter alpolgármester, 
a pályázat védnöke, és Lange László, a 
Miskolci Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke adta át. Ezt követően 
nyílt meg a beérkezett művekből rende-
zett kiállítás a városháza aulájában.

Mint ismeretes, a málenkij-robotra, 
„egy kis munkára” elvitt német ajkú, 
német származású, németes nevű em-

berekre 1944 végén adta ki a „mozgó-
sítási parancsot” a szovjet hadsereg. A 
Miskolcról és a közelből elhurcoltak 
száma ma sem ismert pontosan, any-
nyi azonban bizonyos, hogy többségük 
ártatlan, magyar származású vagy több 
évszázada Magyarországon élő, német 
gyökerű, de magát régen magyarnak 
valló civil polgár volt.

Az országból mintegy 600 ezer em-
bert hurcoltak el, akik mintegy 30-40 
százaléka bizonyosan meghalt a nél-
külözések, az embertelen körülmények 
következtében. 250-300 ezer ember 
soha nem tért vissza szeretteihez A de-
portálásra összefogott embereket me-
gyénkből Miskolcra, egy Zsolcai kapui 
épületbe gyűjtötték össze, a helyszínen 
nemrégiben emléktáblát avattak.

Diákszínjátszó csoportok versenyez-
tek március 1-jén a Miskolci Nemzeti 
Színházban. A diákszínészeknek ez-
úttal „Madách Az ember tragédiája” 
című alkotását kellett feldolgozniuk. 

A nehéz, filozofikus darabot a fi-
atalok a maguk nyelvére fordítot-
ták, volt rap, ének, szleng és humor 
is.  A Diósgyőri Gimnázium színját-

szóinak előadásában a mai fiatalok 
nyelvezete mellett, az eredeti szöveg 
is hangsúlyt kapott. Ebben az intéz-
ményben a tanulók mintegy 20 szá-
zaléka tagja a diákszínjátszó körnek. 
Többen színészek szeretnének lenni. 
Emellett bemutatkoztak a versenyen 
a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium 
és a Zrínyi Ilona Gimnázium tanu-
lói is. A szakmai zsűri leginkább az 

össz képet figyelte. – Itt most termé-
szetesen nem kész színészeket kell 
keresni és nem arra kell a fő figyel-
met fordítani, hogy színészek ne-
velődjenek egy-egy ilyen közösség-
ben. Számomra az az izgalmas egy 
ilyen játékban, ha egy húron pen-
dülnek, tudnak közösen játszani – 
mondta el Nádassy Erika, a Miskolci 
Nemzeti Színház színművésze. 

Diákszínjátszók versenyeztek a színházban

Málenkij robot – átadták  
a képzőművészeti pályázat díjait

MILYEN EGY JÓ  
PÁRKAPCSOLAT?



A Miskolc-belvárosi református 
egyházközség, a Lévay József Köz-
művelődési Egyesület és a Nyilas 
Misi Alapítvány adománygyűjtést 
hirdet az ártatlanul kivégzett Oláh 
Miklós 56-os mártír mellszobrá-
nak elkészítésére.

– A forradalom 60. évfordulóján fé-
nyes ünnepségek között emlékeztünk 
a hősökre. Meg kell mutatnunk azon-
ban azt is, mi volt 1956 végkimenetele, 
hiszen sokan talán még nem is szem-
besültek azzal, hány embert végeztek 
ki, akár itt, Miskolcon is – mutatott rá 
a kezdeményezés szerdai sajtótájékoz-
tatóján Szabó Sándor a református lel-
kész, a Lévay József Közművelődési 
Egyesület elnöke. Kiemelte, a Magyar-
országi Református Egyház Zsinata 
2016. novemberében az egyház mártír-
jává nyilvánította Oláh Miklóst, és kez-
deményezte sírja védetté nyilvánítását. 

A rendezvényen jelen volt Ta-
kács Tiborné (szül. Oláh Judit), 
Oláh Miklós húga, aki elmond-
ta: Miklós bátor, szinte vakme-
rő gyerek volt. Nagyon szerette a 
természetet és jeleskedett a spor-
tokban: gimnazistaként kitűnő 
eredményeket ért el sífutásban. 
Sportsikerei és ismertsége jó okot 
adott az ügyét tárgyaló bírónak arra, 
hogy példát statuáljon és elrettentse 
a rendszer ellen lázadókat. 

Oláh Miklóst 60 éve, 1957. április 
12-én hajnalban végezték ki. Előző 
éjszaka búcsúleveleket fogalmazott 

cellájában családtagja-
inak, barátainak.  – A 
mai napig megdöbben-
tő számomra, micsoda 
lelkiereje volt ennek a 
21 éves fiatalember-
nek! Emlékszem, azt 
írta nekünk, hogy ne 
szomorkodjunk, ború-
ra hamarosan eljön a 
derű – mondta Takács 
Tiborné. – Úgy érez-
tem, tennem kell azért, 
hogy emléke soha ne 
merüljön a feledés ho-
mályába!

Rudolf Mihály építész a rendezvé-
nyen bemutatta a tervezett szoborról 
készült makettet. A szobrot nevelt 
lánya, Balogh Zsófia készíti majd 
el.  – Oláh Miklós a közeli utcában 
született. A Földesbe és a Lévayba 
járt iskolába, a Kossuth utcai temp-
lomban konfirmált, a közeli bírósá-
gon hozták meg az ítéletet, és az it-
teni börtön volt az utolsó „lakhelye”. 
Magától értetődő volt számunkra, 
hogy itt, a református templom tor-
nyának a tövében kellene elhelyezni 
a bronzszobrát – hangoztatta Rudolf 
Mihály. Hozzátette, a talapzat hat 
nagy bogácsi tömbkőből készül majd 
el. A név alatt bibliai idézet és Oláh 
Miklós szavai lesznek majd olvas-
hatók. Akik adományaikkal támo-
gatni kívánják a szobor felállítását, 
a 11734004-20437695 (OTP NYRT.) 
számlaszámon tehetik ezt meg.

Régi épületének energetikai felújítása mi-
att, március 6-ától átmenetileg Felső-Maj-
láthon, a Bagolyvár épületében működik a 
diósgyőri Petőfi Sándor Könyvtár. Az in-
tézmény az új helyen is a megszokott rend 
szerint, délelőtt 10-től este 6-ig tart nyitva.

A Nagy Lajos király útja 16. szám alatti 
épület 1758-ban, késő barokk stílusban épült 
a diósgyőri koronauradalom irányításának 
központi házaként. Diósgyőr védett épületei 
közé tartozik, 1977-től működik itt a Petőfi 
Sándor Fiókkönyvtár. 

Az épület most a több mint 900 milliós 
összértékű, „Diósgyőr városközpont integ-
rált rehabilitációja” című projekt részeként 
újul meg. Ahhoz, hogy az energiahatékony 
és klímatudatos felújítást elvégezzék, teljesen 
ki kellett üríteni az épületet. Február 27-étől 
március 3-áig a Petőfi Könyvtár zárva tar-
tott. Március 6-án nyit ki újra – ekkor már 
a Bagolyvárban. - Ez modern épület, forgal-
mas hely, ezért március 6-ától itt várjuk az 

olvasókat – mondta el az esemény sajtótájé-
koztatón Prokai Margit, a II. Rákóczi Ferenc 
Megyei és Városi Könyvtár igazgatója. – A 
földszinti, várótermi részen lesz egy kis fo-
lyóirat-olvasó, az első emeleten rendezzük 
be magát a könyvtárat – természetesen csök-
kentett szolgáltatásokkal és kisebb könyvál-
lománnyal. Az építkezés a Nagy Lajos király 
útja 16. szám alatt várhatóan 2017. márciu-
sának közepén kezdődik és 2017. júniusában 
fejeződik be.
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Adománygyűjtés Oláh Miklós 
szobrának elkészítésére

Hétfőn már a Bagolyvárban nyit ki 
a Petőfi Könyvtár!

1923. március 1-jén jelent meg 
Krúdy Gyula „Miskolci koszorú” 
című cikke a budapesti „A reggel” 
című lapban. Krúdy, aki járt Mis-
kolcon látogatása során figyelt fel 
a város „avíttas” szellemi életére. 

Arra, hogy Miskolc mennyire ra-
gaszkodik még mindig Lévay József 
emlékéhez. Nem véletlen ez, hiszen 
a költő személyében a város egy 
nagy történelmi korokat megélt, rit-
ka hosszú élettel megajándékozott, 
megkérdőjelezhetetlen tekintélyű 
poétát kapott. Pedig Lévay költé-
szete már életében divatjamúlt volt. 
Ő maga azonban, érdekes módon 
hajszálpontosan felismerte a külön-
böző korok zsenijeit. Petőfi kortár-
saként indult, majd Arany Jánossal 
kötött életre szóló barátságot, Tom-
pa, Jókai pályatársaként élete végén 
Adyért, Babitsért, a fiatal Karin-
thyért rajongott. Ez a magyar iroda-
lomban is hosszú időszak Lévay köl-
tészetére nem hatott. Mondhatjuk 
úgy: őt nem érdekelték az aktuális 
stílusirányzatok, de talán pontosabb 
az a megfogalmazás, hogy képtelen 
volt megújulni, mást és máshogy 
írni. Ezt vette észre Krúdy Gyula is, 
aki Lévay és a vidéki „poros” város 
között húzott egyenlőséget.          

„Ez a város a szép nők és az öreg 
költők városa... A nők itt többet 
álmodnak, mert az utcák sötétek 
esténként... Pestre nemigen vá-
gyakoznak már, mert ismerik a 

középszerűségben és a balkáni íz-
léstelenségben zülledező várost, 
inkább szeretik magukat a gyor-
svonattal Párizsba vagy Nizzába 
vitetni... Már régen kiment a di-
vatból, hogy a helyőrség új főhad-
nagyait várják, ... s nevezetesebb 
tenoristák győznek itt is... Ami a 
költőket illeti: bájosan ragaszkod-
nak az öreg Lévay József emléké-
hez, akinek elmúltával többé nem 
sokat számítanak azok a poéták, 
akik már nem járnak Kazinczy-ka-
bátban. A tiszteletre méltó öregúr, 
akit harmonikás nadrágjában, pát-
riárkái egykedvűségével néhány 
év előtt magam is láttam a kaszi-
nó felé baktatni: jó darab időre be-
füttyentette itt az útját a borotvált 
modern költőknek, akik néha bo-
rozás nélkül is mámorosnak vagy 
félbolondnak teszik magukat. Ha 
itt valaki ismét a város költője akar 
lenni, annak legalábbis akadémi-
kusnak kell lenni, művelnie kell az 
ódát, a komoly lírát és nem szabad 
megretirálni a nehéz borok elől. A 
régi megkopott házak mentén tu-
lajdonképpen napjainkban is Lé-
vay József törékeny, őszbe borult 
alakja suhan tova, amikor költé-
szetre fordul a beszéd.” . 

SOMORJAI LEHEL 

Márciusban  történt  
Miskolcon 

Jótékonysági hangversenyt 
rendez március 4-én 16 órától 
a Miskolc-Avasi Örömhír Ka-
maraegyüttes, a Miskolc-ava-
si református egyházközség 
és Eperjesi Erika önkormány-
zati képviselő támogatásá-
val.  Helyszín: a Miskolc-Ava-
si Gyülekezet Imaterme, az 
Örömhír Kamaraegyüttes 

mellett fellép a Miskolci Szim-
fonikus Zenekar tagjaiból ala-
kult Perla Vonósnégyes és a 
Lévay József Református Gim-
názium néhány tanulója is. 
Ünnepi megemlékezést tart a 
Miskolci Evangélikus Egyház-
község a reformáció 500 éves 
évfordulója alkalmából már-
cius 9-én 17 órától az MTA - 

MAB Székházában, az Erzsé-
bet téren.

Március 5-én, 17 órától, a 
Miskolc Televízió HívőSzó 
című műsorában a Selyemré-
ti Szent István Római Kato-
likus Templomból közvetíte-
nek szentmisét, felvételről. A 
szentmisét Tóth Béla kano-
nok-plébános celebrálja. 

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

Oláh Miklós hugával  
az ´50-es években

Takács Tiborné és Szabó Sándor  
a sajtótájékoztatón

Krúdy Gyula



A MOL Liga negyeddöntőjének 
mindent eldöntő hetedik mér-
kőzésén, hazai pályán győzött és 
ezzel bejutott az elődöntőbe múlt 
vasárnap a DVTK Jegesmedvék.

Mint arról beszámoltunk, febru-
ár 14-én, a rájátszás első körében 
4-5 arányú vereséget szenvedtek a 
Macik az FTC-től. Két nappal ké-
sőbb, Pesterzsébeten rendezték a 
negyeddöntő második mérkőzé-
sét. A hazaiak jobban használták 
ki helyzeteiket és 3-1-re megnyer-
ték ezt a mérkőzést is. Február 18-
án aztán, a negyeddöntő harmadik 
mérkőzésén a Macik megszerezték 
első győzelmüket a párharcban, 
nem is akárhogy: 6-0 arányban 
küldték padlóra a Fradit.

Február 20-án, a Tüskecsarnokban 
folytatódott a sikeres széria, ekkor 4-1 
arányban diadalmaskodtak a Jeges-
medvék. Két-két nyert meccsel áll-
tak tehát a csapatok, amikor szerdán 
este jött a hidegzuhany: ismét az FTC 
nyert 3-0-ra és ezzel előnybe került.

Február 24-én, pénteken, a hato-
dik összecsapásban dőlt el, ki tud-
ják-e harcolni a Macik a hetedik 

m e c c s e t .  
A piros-fe-
hérek ha-
t a l m a s a t 
k ü z d v e , 
h á t r á n y-
ból fordít-
va nyerték 
meg 3-1-
re a sors-
döntő ösz-
szecsapást. 
Jöhetett a 
vasárnapi 

mérkőzés, ahol 3-0-ás győzelem-
mel jutott csapatunk az elődöntő-
be. Itt, a három lehetséges rivális 
közül az Újpest (UTE) csapatát vá-
lasztották ellenfelüknek.  Az első 
elődöntőt kedden játszotta a DVTK 
Jegesmedvék és az UTE. Annak el-
lenére, hogy csapatunk végig do-
minált a mérkőzésen, két ember-
előnyös találattal fordítani tudtak 
a vendégek és megnyerték az első 
összecsapást. (DVTK Jegesmed-
vék - UTE 1-2) Két nappal később, 
csütörtök este, az elődöntő máso-
dik mérkőzésén aztán a Macik ala-
posan visszavágtak a hazai pályán 
elszenvedett vereségért. A szenzá-
ciósan védő Adorján Attila és a két 
gólig jutó Peter Sakaris vezetésével 
nagyon legyőzték az Újpest csapa-
tát! (MOL Liga rájátszás, elődöntő 
2. mérkőzés: Újpesti TE - DVTK Je-
gesmedvék 1-4) A négy győzelemig 
tartó párharc eredménye tehát 1-1. 

A mai napon a DVTK vezetése 
Horváth Ferencet felmentette a 
vezetőedzői feladatok ellátása alól 
– közölték március 2-án a klub hi-
vatalos honlapján. 

A dvtk.eu tájékoztatása szerint az 
új vezetőedzővel - aki a Videoton el-
leni mérkőzés után veszi át a csapat 
irányítását - megszületett a megálla-
podás. Bemutatására rövidesen saj-
tótájékoztató keretében kerül sor. A 
Debrecen és a Videoton elleni bajno-
ki mérkőzéseken Vitelki Zoltán látja 
el a vezetőedzői feladatokat, akinek a 
klub vezetése köszönetet mond, hogy 
immár másodszor segíti a csapatot 
egy átmeneti időszakban.

Horváth Ferenc vezetésével a csa-
pat 6 győzelem mellett 3 döntetlen 
ért el és 12 mérkőzésen szenvedett 
vereséget. „A kupában mindig a to-
vábbjutás a legfontosabb! A nyolc 
között vagyunk és ez a siker erőt 
adhat a Debrecen elleni bajnokira is. 
Az első félidőben sikerült eldönteni 
a mérkőzést. A másodikban azt kér-

tem, hogy járassuk sokat a labdát, 
támadjunk, de a fejekben láthatóan 
az motoszkált, hogy szombaton na-
gyon fontos mérkőzés vár a csapat-
ra” – mondta Horváth Ferenc szerda 
este a kupameccset követően.

Horváth Ferenc az NB I-ben még 
egyik klubjánál sem dolgozott végig 
egy teljes bajnoki idényt. 2012 őszén 
a Kecskemétet szezon közben vette át, 
majd a bajnokság végéig irányította 
(22 NB I-es mérkőzésen). 2013 nyarán 

Paksra igazolt át, az ősszel ott dolgo-
zott, majd – Pintér Attila szövetségi 
kapitányi kinevezése után – a 2014-es 
esztendő elején Győrbe távozott. Te-
hát az ETO-hoz is szezon közben ér-
kezett, majd a következő idényben 11 
forduló eltelte után távozott. Tavaly a 
Videotont az őszi szezon közben vette 
át a francia Bernard Casoni menesz-
tése után, aztán a nyáron a DVTK-
hoz szerződött. Diósgyőrből 21 for-
duló után volt kénytelen távozni. 
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Az OTP Bank Liga 21. forduló-
jában az MTK csapatát fogadta a 
Diósgyőr múlt szombaton, Me-
zőkövesden. 

Izgalmas, fordulatos mérkőzé-
sen a DVTK végül 3-2 arányban 
alulmaradt a vendégekkel szem-
ben. (Diósgyőri VTK - MTK Bu-
dapest 2-3) - Idegesen kezdtük a 
mérkőzést, az elején kaptunk egy 
gólt. Utána szép lassan átvettük az 
irányítást és megszereztük a ve-
zetést is. Nem éreztem az MTK-
ban, hogy ezt a mérkőzést meg 
tudnák fordítani, de rúgtak egy 
gólt. Mi hiába támadtunk, egy jól 
eltalált szabadrúgásból a győzel-
met is megszerezték. A lehetősége-
ink megvoltak az egyenlítéshez és 
akár a győzelmet is megszerezhet-
tük volna – mondta el Horváth Fe-
renc vezetőedző. 

A Magyar Kupa legjobb nyolc csa-
pata közé jutott a DVTK felnőtt lab-
darúgó csapata, miután szerdán, 
Mezőkövesden a visszavágót is meg-
nyerte a Cegléd ellen. Korábban a pi-
ros-fehérek egy gólos előnyt szerez-
tek Cegléden, így eleve kedvezőbb 
helyzetből kezdhették a visszavágót. 
A közepes iramú meccsen a 31. perc-
ben esett az első gól: egy 22 méteres, 
keresztlécről levágódó diósgyőri sza-
badrúgás után, Tamás Márk lőtt a léc 
alá (1-0). Öt perccel később, egy újabb 
diósgyőri szabadrúgás után gyakor-
latilag eldőlt a meccs. Ismét Ugrai 
Roland állt a labda mögé, majdnem 
ugyanott, ahol az első gól előtt, majd 
a jobb felső sarokba bombázott (2-
0) Több gól nem esett, a DVTK 3-0-
ás gólkülönbséggel jutott a legjobb 
nyolc közé. (Magyar Kupa nyolcad-
döntő 2. mérkőzés: Diósgyőri VTK 
- Ceglédi VSE 2-0)

A PINKK csapatát fogadták az 
Aluinvent DVTK lányai február 
25-én szombaton, a bajnokság 
19. fordulójában. 

A mérkőzés elején még egyik 
csapat sem tudott ellépni a másik-
tól, a második negyedtől azonban 
a piros-fehérek átvették a találkozó 
irányítását és végül teljesen meg-
érdemelten nyerték meg zsinórban 
harmadik mérkőzésüket is.

A két csapat őszi meccsén Pé-
csett 31 pontos győzelmet aratott 
a Diósgyőr, a minimális elvárás 
tehát ezúttal is a győzelem volt, 
egyedül a pontkülönbség volt kér-
dés. A találkozóra a DVTK-MTK 
mérkőzésre szóló belépőjegyek is 
érvényesek voltak, így ezúttal is 
szép számú nézősereg gyűlt össze 

a Generali Arénában. Maikel Ló-
pez a Horváth, Czank, Jovanovic, 
Rasheed, Szécsi kezdőötösnek sza-
vazott bizalmat.

A mérkőzés Rasheed közelijével 
indult, majd Sarok dobott be egy 
triplát (2-3), Jovanivic dobott be két 
büntetőt és Bozóki is betalált (4-
5). Az Aluinvent DVTK sikere ez-
úttal is teljesen megérdemelt volt. 
A találkozó után a lányok megkö-
szönték a fantasztikus buzdítást és 
ismét közösen ünnepeltek a diós-
győri fanatikusokkal. (Női Kosár-
labda NB I. A-csoport 19. forduló: 
Aluinvent DVTK - PINKK-Pécsi 
424 83-58 (20-21, 31-12, 17-11, 15-
14)). Folytatás március 4-én szom-
baton a PEAC otthonában, Pécsett, 
a Lauber Dezső Sportcsarnokban. 
(Forrás/fotó: dvtk.eu)

TÁVOZIK  
HORVÁTH FERENC  A DVTK-TÓL

ELŐDÖNTŐBEN  
A JEGESMEDVÉK!

Drámai pillanatok, kemény küzdelem!

Vereség a bajnokságban, 
győzelem a Magyar Kupában

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

Az akció érvényes: 
2016. 03. 04-től 2016. 03. 10-ig 

Mosódió labda 5 mosásra 299 Ft

Mosódió labda+mosógép tisztító, 25 mosásra 899 Ft

Palette Color Creme hajfesték 799 Ft

Dove tusfürdő, 250 ml, 2396 Ft/l 599 Ft

Dove szappan, 100 g, 2190 Ft/kg 219 Ft

Head & Shoulders sampon, 400 ml, 3248 Ft/l  1299 Ft 

Pur mosogató, 450 ml, 598 Ft/l 269 Ft

Silan öblítő, 2 l, 499 Ft/l 999 Ft

Dosia öblítő, Sensitive, 1 l 199 Ft

Tomi mosópor, 4,2 kg, 571 Ft/kg 2399 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

Ajax általános lemosó, 1 l 549 Ft



Az elmúlt évek munká-
ját folytatva idén március-
ban 55, részben tájidegen, 
részben balesetveszélyes, 
korhadt fát vágnak ki a tör-
ténelmi Avason. A kivágott 
fák helyére tavasszal és ősszel 
110 facsemetét ültetnek – tá-
jékoztatott Pásztor Imre, a 
Miskolc Holding Zrt. kom-
munikációs vezetője.

A tájékoztatás szerint, a 
Városgazda szakemberei az 
Avas Munkacsoport ajánlása 
alapján és a területen talál-
ható fák átlagéletkora miatt 
évente felülvizsgálatot végez-
nek. A korhadt, balesetveszé-
lyes fákat kivágásra jelölik 
– ezek részben tájidegen fák 
is. Ezt követően elvégzik a 

munkát, majd időjárás függ-
vényében, de várhatóan még 
idén tavasszal 2-2 facsemetét 
ültetnek pótlásként, a kivá-
gottak helyébe, a fakivágási 
engedélyben rögzített feltéte-
lek szerint.

A történelmi Avason a fa-
kivágás és gondozás március 
3-án kezdődik és – az időjá-

rási körülmé-
nyektől függő-
en – a tervek 
szerint márci-
us 31-ig tart. A 
munkavégzés 
ideje alatt a te-
rületen folyó 
tevékenységről 
a helyszínen 

kihelyezett táblák tájékoztat-
ják az arra közlekedőket. Az 
érintett területeken út- és jár-
daszakaszokon, lépcsősoro-
kon ideiglenes forgalomkor-
látozásokra kell számítani. A 
fák kivágása mellett, az épü-
letek megóvása, a sétautak 
járhatósága, valamint a ki-
látás biztosítása miatt 28 fát 
gallyaznak le a szakemberek.

Kriza Ákos, Miskolc polgármestere csütörtökön bejelentette: 
Miskolc nem pályázik az Európa Kulturális Fővárosa címre. 

– A lehetséges előnyök 
és a várható erőfeszítések 
nagyságrendjének számba-
vétele után döntött úgy az 
önkormányzat, hogy Mis-
kolc nem pályázik az Eu-
rópa Kulturális Fővárosa 
címre – fogalmaz közlemé-
nyében Kriza Ákos.

„Köztudott, hogy az Eu-
rópai Unió határozata alap-
ján, 2023-ban egy-egy ma-
gyar és brit város viselheti 
az Európa Kulturális Fővá-
rosa címet. Az időközben 
megjelent Európa Kultu-
rális Fővárosa című pályá-
zat feltételeinek alaposabb 
ismeretében, a lehetséges 
előnyök és a várható erőfe-
szítések nagyságrendjének 
számbavétele után döntöt-

tünk úgy, hogy Miskolc 
nem pályázik az Európa 
Kulturális Fővárosa címre.

Városunk gazdasági telje-
sítőképességének látványos 
erősödését, az ebből fakadó 
új lehetőségeinket a dolgo-
zói bérek emelésére kíván-
juk fordítani. Az év elején 
6200-nál is több városi dol-
gozónak, a közszolgálta-
tásban tevékenykedő mun-
katársunknak emelhettük 
átlagosan 20 százalékkal a 
bérét. Számunkra az elkö-
vetkezendő időszakban is a 
miskolci dolgozók béreme-
lése, a béremelkedések to-
vábbi feltételeinek biztosí-
tása élvez prioritást” – írja 
közleményében Miskolc 
polgármestere.

Európa Kulturális Fővárosa

2017. március 4. | 9. hét | XIV. évfolyam 9. szám
Miskolci Napló – A város lapja

PROGRAMAJÁNLÓ
Program/közélet

Miskolci Nemzeti Színház
Március 5. 17 óra. Jótékonysági koncert. 

NAGYSZÍNHÁZ. 17 óra. Elza, vagy a vi-
lág vége (16) - hadművelet két rész-
ben 17:00 | JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás. 

Március 7. 14 óra.  Csipike az óriástörpe - 
zenés mesejáték. KAMARA Bérletszü-
net Jegyvásárlás. 19 óra. A hülyéje – 
bohózat. NAGYSZÍNHÁZ Bérletszünet 
Jegyvásárlás. 19 óra. Édeskettes hár-
masban – musical. JÁTÉKSZÍN Jegy-
vásárlás. 

Március 8. 14 óra. Csipike az óriástör-
pe - zenés mesejáték. KAMARA Bér-
letszünet Jegyvásárlás. 19 óra. Az 
ember tragédiája – dráma. NAGY-
SZÍNHÁZ Bérletszünet Jegyvásárlás. 
19 óra. Anna Karenina - romantikus 
táncjáték. KAMARA Csapó János bér-
let Jegyvásárlás. 21 óra. Bakkhánsnők 
(18) - zenés bacchanália. JÁTÉKSZÍN 
Jegyvásárlás. 

Március 9. 18 óra. A kutya különös esete 
az éjszakában - kamaszokról felnőt-
teknek, felnőttekről kamaszoknak. 
KAMARA Schiller ifj. „B” bérlet Jegy-
vásárlás. 19 óra. EGY CSÓK ÉS MÁS 
SEMMI - zenés komédia két részben. 
NAGYSZÍNHÁZ Bérletszünet Jegyvá-
sárlás.

Március 10. 14 óra. Csipike az óriástörpe 
- zenés mesejáték. KAMARA Bérlet-
szünet Jegyvásárlás. 19 óra. A hülyéje 
– bohózat. NAGYSZÍNHÁZ Földes ifj. 
bérlet Jegyvásárlás. 19 óra. A Miskolc 
Dixieland Band - Dixie klub. JÁTÉK-
SZÍN Jegyvásárlás. 

Március 11. 11 óra. KAKAÓKONCERT. Be-
avató kamarakoncert. NAGYSZÍNHÁZ 
Jegyvásárlás. 17 óra. Fekete zaj (18) 
- Bulvár-hír - TÁNC- MŰVEK 1 felvo-
násban. JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás. 19 

óra. A mi osztályunk (16) - történe-
lem XIV órában. KAMARA Latinovits 
(arany, ezüst) bérlet Jegyvásárlás. 19 
óra. Viktória – operett. NAGYSZÍNHÁZ 
Bérletszünet. Jegyvásárlás.

Csodamalom Bábszínház
Március 5. 10.30 óra. A három kismalac
II. Rákóczi Ferenc Könyvtár
Március 7. 16.30 óra. A KÉSZ miskolci cso-

portja és a megyei könyvtár rendezé-
sében Tavaszi beszélgetések kezdődnek 
a könyvtárban az egyetem Filozófiai In-
tézete oktatóinak részvételével. Az első 
beszélgetés Kertész Imre A boldogtalan 
20. század című írása alapján történik. 
Felvezeti Makai Péter.

Március 9. 10 óra. Természetesen zöld 
– Miskolc közösségi közlekedése és 
a környezetvédelem. Előadó: Singlár 
Zsolt, az MVK Zrt. vezérigazgatója. 

Szabó Lőrinc Idegennyelvi Könyv-
tár

Március 9. 16.30 óra. Nem térkép e táj. 
Pazár Éva kiállításának megnyitója. 

Miskolci Galéria, Rákóczi-ház
Március 9. 17 óra. Kavecsánszki Gyula 

DLA festőművész kiállítása. Köszön-
tőt mond: Döbröczöni Ádám profes-
sor emeritus. A kiállítást megnyitja: 
Petneki Áron művelődéstörténész. A 
tárlat április 15-ig látogatható.

Művészetek Háza
Március 4. 17 óra. Miskolc „Virtuózai”. 

A Reményi Ede Kamarazenekar kon-
certjén a miskolci zeneiskolák és a 
Bartók Béla Zeneművészeti Szakgim-
názium növendékei lépnek fel, szólis-
ta szerepben a kamarazenekar élén.

Március 9. 19 óra. BUDAPEST KLEZMER 
BAND. Sztárvendég: Falusi Mariann. 

Zenepalota
Március 8. 17 óra. Belvárosi Zenei Esték 

Pakusza Zoltán, önkormányzati képviselő, la-
kossági fogadóórát tart 2017. március 7-én (ked-
den), 17.30 órától a Perecesi Közösségi Házban 
(Bollóalja u. 160. sz.).

Kovácsné Budai Mária, önkormányzati képvise-
lő, 2017. március 8-án (szerdán), 16 órától lakossági 
fogadóórát tart a Gyarmati Dezső Sport Általános 
Iskolában (volt Hunyadi Mátyás Általános Iskola). 

Eperjesi Erika, önkormányzati képviselő, lakos-
sági fogadóórát tart 2017. március 8-án (szerdán), 
16 órától a Szilágyi Dezső Általános Iskolában.

Deák-Bárdos Mihály, önkormányzati képvise-
lő utcafórumot tart 2017. március 9-én (csütörtö-
kön), 17 órától, helyszín: Andrássy u. 55 - 57. sz. és 
2017. március 16-án (csütörtökön), 17 órától, hely-
szín: Fontana étterem melletti parkoló. Téma: játszóterek, 
közösségi terek. 

LAKOSSÁGI FOGADÓÓRA:

UTCAFÓRUM:

11
Miskolc nem pályázik

Városunkban immár hagyomány, hogy a pályán eltöltött eszten-
dők, a kiemelkedő munka elismeréseként ünnepélyes keretek kö-
zött köszöntik a Díszoklevélben részesülő pedagógusokat.

A felsőoktatási intézmények 
2017-ben is adományozhatnak 
arany, gyémánt, vas, illetve ru-
bin díszoklevelet azoknak, akik 
oklevelüket 50, 60, 65, vagy 70 
éve szerezték. A díszoklevele-
ket az érdekelteknek kell igé-
nyelniük, de az adományozást 
a pedagógus utolsó munkahe-
lye és a társadalmi szervek is 
kezdeményezhetik. 

A kérelemhez csatolandó ok-
mányok: aranydiploma esetén: 
az 50 évvel ezelőtt szerzett ok-
levél fénymásolata; a munka-
könyv fénymásolata vagy mun-
kahelyi igazolás az ott eltöltött 
évekről; rövid szakmai önélet-
rajz. Gyémánt-, vas- és rubin-

diploma esetén: a korábban 
adományozott arany- gyémánt 
vagy vas oklevél fénymásola-
ta; rövid szakmai önéletrajz. A 
díszoklevél iránti kérelem az 
érintett felsőoktatási intézmény 
honlapjáról letölthető, vagy sze-
mélyesen a humán stratégiai 
osztály titkárságán érhető el. A 
kitöltött kérelmeket, a csatolt 
dokumentumokkal együtt, a 
Polgármesteri Hivatal Humán 
Stratégiai Osztályán (3525 Mis-
kolc, Városháztér 8. sz.) is lead-
hatják, legkésőbb 2017. március 
20-ig. A kérelmek a felsőoktatá-
si intézményekhez közvetlenül 
is benyújthatók. Információ: 
Barta Beatrix (46/512-704).

A ház, a környék, a lakóte-
lep, a városrész – tehát kisebb 
részletekben, de maga a vá-
ros a témája a minden páros 
hét hétfőjén, így legközelebb 
március 6-án délután 4 és 6 
óra között összeülő, könyv-
tári Nosztalgia KFT klubnak.  
A KFT ebben az esetben nem 
cégformát jelent, hanem azt, 
hogy „képek, filmek, történe-

tek” segítségével elevenítik fel 
a környék múltját és ismerik 
meg jelenét. A szervező Kaff-
ka Margit Könyvtár a Pet-
neházy-bérházaknál találha-
tó, így a klubhoz csatlakozók 
legközelebb a lakótelepen élő 
tájfestővel és képeivel talál-
kozhatnak, de szó lesz a na-
pokban Oscar-díjat nyert ma-
gyar rövidfilmről is. 

FELHÍVÁS DÍSZOKLEVÉL 
IGÉNYLÉSÉRE

Miskolci múlt kicsiben 

Fakivágások, pótlások a történelmi Avason

Állománygyűlés keretében 
értékelte kedden a Miskolci 
Katasztrófavédelmi Kiren-
deltség tavalyi évben vég-
zett munkáját Dócs Róbert 
tűzoltó ezredes, kirendelt-
ség-vezető. Az eseményen 
elismeréseket is átadtak.

Dócs Róbert kiemelte, hogy 
az előző évekhez viszonyítva, 
2016-ban jelentősen csökkent 
a szabadtéri tüzek száma. En-
nek eléréséhez a felvilágosító 
és propagandamunka mellett 

komoly hatósági, ellenőrzési 
tevékenységre is szükség volt. 
Így tudták több mint 50 száza-
lékkal visszaszorítani az ilyen 
jellegű tűzesetek számát.

Emellett kiemelt feladatként 
kezelte a kirendeltség a több-
szintes és középmagas társas-
házak tűzvédelmi ellenőrzé-
sét is, hiszen Miskolc lakóinak 
több mint fele panel szerkeze-
tű lakásokban él. Középmagas 
épületeknél 146 tűzvédelmi 
hatósági ellenőrzést tartottak 
az elmúlt évben.

A tájékoztatót követően 
Miskolc nevében elismeré-
seket és pénzjutalmat adtak 
át a tavalyi évben kiemelke-
dő teljesítményt nyújtó mis-
kolci tűzoltóknak. Elisme-
résben részesült Farkas Péter 
tű. törzszászlós, különleges 
szerkezelő, Szívós Gyula tű. 
zászlós, különleges szerkez-
elő, valamint Csáti Szabolcs 
tű. törzsőrmester, beosztott 
tűzoltó. Lipták Attila tűzol-
tó dandártábornok megyei 
katasztrófavédelmi igazgató 

elismerte, és ki-
vételesre értékel-
te a kirendeltség 
munkáját. Kö-
szönetét fejezte 
ki az állomány-
nak, akiknek – 
mint fogalmazott 
- szakmai elhiva-
tottsága és alázata 
lehetővé tette az 
eredmények eléré-
sét, majd megha-
tározta az idei év 
fő feladatait.

Célkeresztben a szabadtéri tüzek és az ellenőrzések 



Halálos tűzeset
Halálos tűzeset történt 

Miskolcon, a Számozott ut-
cákban február 24-re vir-
radóra. Janasóczki Attila, a 
B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője a minap.hu érdek-
lődésére elmondta, a tűzeset az Ötödik utca elején, egy régi bunker-
ben keletkezett. A tűzoltók az oltási munkák során egy középkorú 
nő holttestére bukkantak. A tűz okának megállapítására tűzvizs-
gálati eljárás indult. A hírportál információi szerint az áldozat va-
lószínűleg hajléktalan volt, s az okozhatta a tragédiát, hogy elaludt 
dohányzás közben. 

Verekedés a miskolci börtönben
Súlyosan bántalmazta zárkatársát egy fiatalkorú fogvatartott Mis-

kolcon - közölte a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságá-
nak szóvivője. Orosz Zoltán tájékoztatása szerint a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Fiatalkorúak 
Regionális Intézetében, egy háromfős zárkában február 23-án ve-
rekedett össze egy fiatalkorú fogvatartott szintén fiatalkorú zárka-
társával. Amikor a történtek a személyzet tudomására jutottak, ha-
ladéktalanul értesítették a mentőket, akik kórházba vitték a sérült 
fiatal férfit. A bántalmazás körülményeinek kivizsgálására a BvOP 
belső vizsgálatot indított. 

Villanyoszlopot döntött az autós 
az Erenyő utcában 

Kanyarodás közben kisodródott 
az útról és kitört egy villanyoszlo-
pot egy autós február 27-én délután 
Miskolcon, az Erenyő utcában. A 
helyszínelők mellett az áramszol-

gáltató szakembereit is 
a helyszínre riasztották, 
akik megkezdték a hálózat 
helyreállítását. Az autó ve-
zetője saját lábán szállt ki a 

járműből, később azonban a kiérkező mentősök a kórházba szál-
lítása mellett döntöttek. Az anyagi kár jelentős. 

Gyilkossághoz vezetett a vita a Kiserenyő-völgyben
Egy vita során annyira megverte 51 éves barátnőjét egy 53 éves 

férfi február 24-ére virradóra Miskolcon, a Kiserenyő-völgyben 
hogy a nő belehalt sérüléseibe. A nyomozók azonosították, majd 
még aznap, az ellene kibocsátott elfogatóparancs után egy órával el-
fogták a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható 
G. Tibort.

Tömegbaleset a Gömöri felüljárón 
Autóbusz és öt személygépkocsi ütközött február 23-án, késő 

délután fél öt körül Miskolcon, a Gömöri felüljárón, a József Atti-
la és Baross Gábor utak kereszteződésénél. A minap.hu informá-
ciói szerint a balesetet az okozta, hogy egy Felsőzsolca irányába 
tartó Renault személyautó a felüljárón megpróbált bevágni egy 
vele párhuzamosan haladó, városi busz elé. Nem jött össze, az 
autó hátulja nekiütközött a busz elejének, s a megpördülő Renault 
három másik személyautóval – egy Daewooval, egy Skodával és 
egy másik Renault-val is összeütközött. A balesetbe keveredő 
Skoda közben még egy Forddal is összecsattant. A tömegbaleset-
ben a vétkes személyautó sofőrje sérült meg.

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) Lehet, hogy eltervez valamit, 
de nem biztos, hogy mások is ehhez tartják majd magukat. 
Készüljön fel rá, hogy talán felül kell bírálnia az elképzeléseit. 

Ha túl sokat aggódsz emiatt, szükségtelen hibákat is elkövethet. 

Bika (április 21 - május 20) Csak akkor juthat most a dolgok 
végére, ha képes együtt dolgozni valakivel. Ezt a küldetést nem 
magányos harcosoknak találták ki. Ha szeretné végre elérni a 

régóta dédelgetett céljait, adjon most bele mindent.

Ikrek (május 21 - június 21) Csalódott lehet, amiért nem si-
került még elérnie valamit, aminek a megvalósításához már 
többször hozzáfogott. A kulcsot a következetességben talál-

hatja meg. Mindennek ára van, a héten dolgozzon meg a céljaiért.

Rák (június 22 - július 22) Segítségért fordul valakihez, de 
egyáltalán nem azt kapja, amit várt, és ez kifejezetten rosszul 
eshet. Ne hagyja, hogy ez elvegye a bizalmát más emberekkel 

szemben. Nagy lépéseket tehet most előre a karrierjében. 

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Vállalja a felelősséget 
önmagáért, de nem akar mások helyett dönteni vagy cseleked-
ni. Ezt a szerepet senki kedvéért nem veszi fel. A héten kisebb 

nehézségei adódhatnak, de ezeket gyorsan leküzdheti, ha azonnal reagál. 

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Szeretne egy kis időt 
tölteni valakivel, aki fontos az Ön számára, de ehhez először el 
kell rendeznie a többi dolgát. Nem könnyű koncentrálni valami-

re, ha közben máshol jár az esze. Legyen igazi profi, a céllal törődjön. 

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Szüksége lesz most egy 
kis lelkesedésre, valamire, ami érezteti, hogy érdemes kitartania 
a céljai mellett. Ez a hét sok kihívást tartogat, merjen olyasmikkel 

is foglalkozni, amik rövidebb távon hoznak eredményt. 

Skorpió (október 24 - november 22) Meglepi, hogy valaki 
számon tart valamit, amiről pedig nem is gondolta volna, hogy 
emlékszik még rá. Mindenesetre örül annak, hogy ismét felve-

hetik a fonalat. Úgy érzi, eleget tesz, de valaki mégis többet követel. 

Nyilas (november 23 - december 21) Megdöbbenti, mennyire 
ellenséges valaki a világgal szemben, és mennyire nem hajlandó 
elfogadni semmilyen nézetet, ami különbözik az övétől. Ön nem 

ebben a szellemben nőtt fel, és úgy érzi, szót kell emelnie.  

Bak (december 22 - január 20) Ki kell egy kicsit mozdulnia 
a megszokott környezetéből, hogy távolabbról szemlélhesse 
a saját dolgait. Az új nézőpont rávilágít majd azokra a gon-

dokra, amik eddig is gátolták, de nem mindig vette észre őket.

Vízöntő (január 21 - február 19) Változnak a dolgok, semmi 
nem marad ugyanaz, és az is lehet, hogy el kell engednie néhány 
dolgot, amelyekre már nem lesz szüksége. Ha reálisan gondolko-

dik, ezeket a döntéseket nem lesz olyan nehéz meghoznia. 

Halak (február 20 - március 20) Gyorsan kell döntést hoznia, 
és ebben a helyzetben nem érzi eléggé kényelmesen magát, 
mert szereti alaposabban átgondolni a dolgokat. Most azon-

ban nincs kibúvó, ez a hét a gyors döntések időszaka lesz majd.
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Kilencedik alkalommal szervezte meg nemrégiben a Fidelitas miskolci csoportja „Dicsőséges magyar múltunk” című tör-
ténelemversenyét a miskolci középiskolások számára. A téma ezúttal Hunyadi János – „a keresztény Európa pajzsa” – volt. A 
szervezők kiemelték, a Fidelitas számára különösen fontos nemzeti értékeink, hagyományaink ápolása, s ifjúsági szervezet lé-
vén, fontosnak tartják, hogy nemzetünk történelmi múltját a fiatal generációk megismerjék. A versenyt a megyeháza díszter-
mében rendezték meg, Bánné Gál Boglárka, a B.-A.-Z. Megyei Közgyűlés alelnökének védnökségével.             FOTÓ: JUHÁSZ ÁKOS

FORRÓ NYOMON

FOTÓK: JUHÁSZ ÁKOS, MOCSÁRI LÁSZLÓ

Kocsonya Farsang 2017.
4

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben az idei kocso-
nya farsang néhány fellépőjének a neveit rejtettük el. Kérjük, 
a megfejtéseket együtt, egy levélben vagy e-mailben, legké-
sőbb 2017. március 9-én éjfélig juttassák el szerkesztősé-
günkbe (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. 

„Kosztolányi Dezső: Édes Anna” című regényének musi-
cal-változatát mutatta be múlt szombaton este Miskolcon, a 
Művészetek Házában a Budapesti Showszínház Produkció. 
Tóth Ádám szerző-rendező meglepő műfajt választott a regény 
újszerű bemutatásához. A musicalban az eredeti történet alap-
ján zajló cselekmény tizenhat remek ritmusú, szövegű, „sláger-
gyanús” betétdal segítségével, sajátságos módon adta vissza a 
Kosztolányi mű lényegét. 

Édes Anna 

A  hét fotója
VÉGH CSABA  

FELVÉTELE

Dicsőséges  
magyar múltunk
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