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HÁROMMILLIÁRD FORINTOS 
FOGLALKOZTATÁSI PROGRAM  

Miskolc önkormányzata csaknem hárommilliárd forint támogatást nyert a Te-
rület- és Településfejlesztési Operatív Programban, hogy helyi illetve térségi 

szintű foglalkoztatási- és gazdaságfejlesztési programokat valósítson meg, 
konzorciumban a megyei kormányhivatallal és a Miskolc Holding Zrt.-vel. 

A városi megemlékezések részletes programja

BÓDOG TAMÁS LETT  
A DVTK VEZETŐEDZŐJE

Egyre látványosabb szakaszába ér az új diósgyőri stadion építése.  
A napokban a déli oldal után az északi oldalon is felállították az előre legyártott betonelemek  

egy részét, s a leendő főépület első tartószerkezeti elemei is a helyükre kerültek. 

A klub közleménye szerint Bódog Tamás, a dán 
bajnokság második helyén álló 
Bröndby pályaedzője, korábbi 
többszörös magyar válogatott 
lett a DVTK új vezetőedzője.
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Egyre látványosabb szakaszába ér az új diósgyőri stadion építése. A na-
pokban a déli oldal után az északi oldalon is felállították az előre legyár-
tott betonelemek egy részét, s a leendő főépület első pilonját is helyére 
emelték a szakemberek.

Mint ismeretes, a régi stadiont 
2016. október 29-én, a Ferencvá-
ros elleni mérkőzéssel búcsúztatta a 
DVTK. A kivitelező november 2-án 
vette birtokba a munkaterületet, az 
új stadion alapkövét december 1-jén 
rakták le. A kivitelező – a bontással 
együtt – 15 hónapra vállalta az új 
stadion megépítését, a munkálatok a 
nagy hóban sem álltak le.

A januári hideg ugyan lassította 
a munkákat, azonban a melegebb-

re forduló időben a szakemberek be 
tudják hozni a nagy fagyok okozta 
csúszást. Február közepén befeje-
ződött az alapozás és körbeépült az 
építési terület a vasbeton vázszerke-
zetekkel. A munka a vendégoldalon 
kezdődött el, ahol hamar láthatóvá 
váltak a pillérek és a lelátó gerenda-
elemei is. Ezt követően jött az épít-
kezés egyik leglátványosabb része, 
amikor az óramutató járásával azo-
nos irányban elkezdtek épülni a sta-

dion szerkezetének vasbetonelemei. 
Kialakult a déli oldali lelátó alsó váz-
szerkezete, s a nyugati oldal első két 
tartóoszlopát is felállították, közben 
zajlott a főépület, valamint a további 
három oldal alapozása. A napokban 
a déli oldal után az északi oldalon is 
felállították az előre legyártott beto-
nelemek egy részét, s a leendő főépü-
let első pilonját is helyére emelték a 
szakemberek.

Az új stadion építése jó ütemben ha-
lad, a tervek szerint 2018. februárjára 
készül el. A beruházás keretében egy 
15 ezer ülőhellyel rendelkező, multi-
funkcionális, UEFA IV-es besorolású 
aréna épül meg, ahol rangos nemzet-
közi mérkőzéseket is rendezhetnek. Az 

új aréna az Európai Labdarúgó Szö-
vetség minden biztonsági és kényelmi 
előírásainak megfelel majd.

Pásztor Ervin, a Diósgyőri Stadi-
onrekonstrukciós Kft. ügyvezetője 
korábban hírportálunknak, a minap.
hu-nak úgy nyilatkozott, a 2016. de-
cemberében elfogadott kormányhatá-

rozatban megítélt, 3.1 milliárd forin-
tos pluszforrás biztosítja az új stadion 
környezetének színvonalas rendezé-
sét, parkosítását is, valamint azokat a 
parkolási, úthálózati és forgalomtech-
nikai fejlesztéseket, amelyeknek kö-
szönhetően jelentősen javul a sportte-
lep megközelíthetősége.
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Március 17-én és 18-án huszonne-
gyedik alkalommal rendezik meg 
a régió legnagyobb idegenforgalmi 
rendezvényét, a „Menjünk világ-
gá…!” utazási kiállítást az ITC 
Székházban. A rendezvény sajtó-
tájékoztatóját szerdán tartották a 
BOKIK Szentpáli utcai épületében.

A kiállítás évről évre rengeteg em-
bert vonz, tavaly körülbelül 9 ezren 
látogattak el az ITC Székházba és is-
merkedtek meg a több mint 100 ki-
állító által kínált szolgáltatásokkal, 
utakkal. A szervezők idén is legalább 
ennyi kiállítót és látogatót várnak a 
jövő hét pénteken és szombaton meg-
rendezendő kiállításra.

Újdonság, hogy ezúttal nem egy 
célországot ajánlanak az utazni vá-
gyók figyelmébe, hanem tengeri és 
folyami hajóutakat.  A kiállítás egyik 
díszvendége a hajóutak specialistája, 
a MAHART Tours/MAHART Pass-
Nave Kft. lesz, a legnagyobb múlttal 
rendelkező, magyar személyhajózási 
vállalkozás. Belföldi díszvendég lesz 
a nektárt érlelő hegyek fővárosa, To-
kaj, s a Szlovák Turisztikai Képviselet 
is fontosnak tartja a miskolci közön-
ség figyelmét felhívni az újdonságok-

ra. Szombat délután Pöstyén neve-
zetességeivel ismerkedhetünk meg, 
közben pedig megkóstolhatjuk a ha-
gyományos juhtúrós sztrapacskát. A 
rendkívül népszerű nyereményjáté-
kot idén is megrendezik. A kiállítók 
által feltett kérdések pontos megvá-
laszolása céljából érdemes felkeresni 
a kiállítók standját, hogy a helyes vá-
laszt tőlük kaphassák meg – mutatott 
rá Bárdos István, a Szerviz Iroda Uta-
zási Központ menedzsere. 

Pfliegler Péter alpolgármester arra 
hívta fel a figyelmet: ne csak a világot 
ismerjük meg, hanem nézzünk szét 
Miskolcon, a régióban is. Pfliegler 
Péter utalt rá, milyen hatalmas fejlő-
dést ért el Miskolc a turizmus terén. 
A tavalyi év 10 százalékos növekedést 
hozott a vendégéjszakák számában; 
az összes szállásdíj-bevétel Miskol-
con közel 3 milliárd volt – ez 27 szá-
zalékos növekedés az előző évhez ké-
pest, ezzel hazánkban elsők vagyunk. 
A belföldi bruttó szállásdíj növekedés 
30 százalékot tesz ki, ezzel szintén 
az élmezőnyben szerepel Miskolc. – 
A béremelkedések miatt egyre több 
miskolci család akar és tud utazni, 
hiszen több forrás jut erre – hangsú-
lyozta az alpolgármester.

UTAZÁSI KIÁLLÍTÁS 2017
Miskolc turisztikai szervezete is-
mét elindítja a tematikus városné-
zéseket. A garantált programokra 
minden hónap második szombatján 
kerül sor. 

Az érdeklődők eddig sétánként vá-
sárolhatták meg a részvételi jegyet, 
mostantól azonban bérlet is kapha-
tó. A hat alkalmas sétabérlet a bel-
városi garantált programokon in-
gyenes részvételre jogosít, a bükki 
stressz mentesítő túrákon pedig ked-
vezménykuponként működik. Akik 
rendelkeznek a közelmúltban beve-
zetett Miskolc Pass Classic városkár-
tyával, a sétabérlethez is kedvezmé-
nyes áron juthatnak hozzá. Az idei 
első tematikus séta nem klasszikus 

városnézés lesz. Március 11-én olyan 
föld alatti helyekre látogathatnak el 
az érdeklődők, amelyek kevésbé is-
mertek vagy nem is látogathatók sza-
badon. A sétálóutca egyik legmegha-
tározóbb épületét, a Weidlich-palotát 
mindenki ismeri a városban. Ennek 
a hatalmas egykori kereskedőháznak 
a pincéjébe is le lehet menni a szom-
bati sétán. A sétálóutca másik emb-

lematikus épülete, a város első ún. 
„felháza”, azaz emeletes háza, a Rá-
kóczi-ház. Az épület építtetője, Dőry 
Ferenc gazdag kereskedő volt, s a 
pince az ő nevét viseli. A különböző 
pincefolyosók és terem méretű helyi-
ségek más-más képzőművészek keze 
nyomát viselik. Az Avas egyik legna-
gyobb és legérdekesebb pincéjébe is 
ellátogathatnak a séta résztvevői.

Tematikus városnézések, bérlettel!

Online árverésen értékesíti a mis-
kolci utazóközönség által jól ismert, 
mára forgalomból kivont Tátra vil-
lamosait a MVK Zrt. 

A közlekedési vállalatnak koráb-
ban 18 Tátra KT8D5 típusú villamo-
sa volt. Ebből hetet Prága vásárolt 

meg, most nyolcat értékesítenek az 
online árverésen. Ezek közül hat telje-
sen forgalomképesen állt le, kettő pe-
dig műszaki hibával. A járműveket az 
ajánlattevők megtekinthetik a telep-
helyünkön, erre van egy meghirde-
tett nap – tájékoztatott Mándy Gábor, 
az MVK villamos járműjavítójának 

üzemvezetője. A most kalapács alá ke-
rülő villamosokhoz hasonló típusok 
Miskolcon kívül több cseh városban, 
valamint Kassán, Phenjanban, Szara-
jevóban, Moszkvában, Volgográdon 
és Strausberg-ben is szolgáltak, vagy 
szolgálnak a mai napig. Az sem kivé-
teles, hogy a villamoskocsikat vendég-
látó egységnek, gyerekjátszóháznak 
rendezik be vagy más, a korábbitól el-
térő funkciót találnak számukra. Há-
rom szerelvény a miskolci közlekedési 
vállalat tulajdonában marad. Ezek kö-
zül az egyik az országosan is népszerű 
miskolci adventi villamos, a másik a 
közlekedési vállalat nosztalgia jármű-
parkjába kerül, a harmadik pedig ok-
tatási célokat szolgál.

Árverésen értékesítik a Tátra villamosokat

JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ ÉPÍTKEZÉS  
– EGYRE TÖBBET LÁTNI AZ ÚJ STADIONBÓL



A Miskolci Egyetemen mutatta be 
múlt pénteken Vitályos Eszter, a mi-
niszterelnökség uniós fejlesztésekért 
felelős államtitkára a 2014-2020-as 
időszak pályázati lehetőségeit. Az 
előadás után Kriza Ákos polgármes-
ter megköszönte, hogy több mint 
kilencven százalékos hatékonysággal 
teljesülnek a kérések, amelyekkel a 
város, a pályázatok kapcsán a Mi-
niszterelnökséghez fordul.

Torma András, a Miskolci Egyetem 
rektora köszöntőjében elmondta: az el-
múlt hét esztendőben több mint tizenöt 
milliárdos fejlesztési támogatáshoz ju-
tott intézményük. Ennek eredménye-
ként lett a Miskolci Egyetem európai 
színvonalú felsőoktatási intézmény a 
technikai eszközök és a tantermek te-
kintetében is. 

Az uniós fejlesztésekért felelős ál-
lamtitkár beszédében egyebek mellett 
kihangsúlyozta: a 2007-2013-as fejlesz-
tési ciklusban 3300 pályázat érkezett 
Miskolcról, több mint 840 milliárd fo-

rint összegben. Csaknem 1800 pályá-
zat nyert. Ez több mint 210 milliárd 
forintot jelentett a városnak. A mos-
tani, vagyis a 2014-2020-as európai 
uniós költségvetési időszakra február 
végéig összesen 646 pályázatot nyújtot-
tak be, 247 milliárd forintos összegre. 
Ezek közül 199-et már jóvá is hagyott 
az intézményrendszer, 61 milliárd fo-
rintos támogatási összeggel. Miskolc 
a 2014-2020-as időszakra 35,26 milli-
árd forintos kerettel rendelkezik, ebből 
már 21 milliárdot már jóvá is hagyott 

az irányító hatóság. Az államtitkár ki-
emelte: Miskolcon gazdaságfejlesztésre 
több mint 11 milliárd, foglalkoztatás 
segítésére 2,2 milliárd, gazdaságélén-
kítés és népességmegtartás fejlesztésére 
6,5 milliárd, közlekedésfejlesztésre 3,1 
milliárd, önkormányzatok energiaha-
tékonyságának fokozására 5,5 milliárd, 
közszolgáltatások fejlesztésére csaknem 
2 milliárd, a leromlott városi területek 
rehabilitációjára pedig további csak-
nem 1 milliárd forintot terveznek.

Az előadás végén Kriza Ákos pol-
gármester köszönetet mondott azért, 
hogy több mint kilencven százalékos 
hatékonysággal teljesülnek azok a ké-
rések, amelyekkel a város a Miniszter-
elnökséghez fordul. – Azt látom, hogy 
egyre jobban teljesít a rendszer, az ága-
zati egyeztetések az irányító hatóságok 
a Miniszterelnökség hármasa illetve a 
különböző szereplők, akik a pályáza-
tokat beadják. Rendkívül magas for-
dulatszámmal dolgoznak, azt javaslom 
mindenkinek, forduljon hozzájuk biza-
lommal – hangoztatta a polgármester. 
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Új, korszerű mammográfiás ké-
szüléket adtak át a napokban, a 
megyei kórházban. A kétszázmillió 
forintos beruházásnak köszönhető-
en hamarabb ismerhetik fel a kóros 
elváltozásokat, szó szerint ponto-
sabb képet kaphatnak az orvosok 
a betegségről és a várakozási idő is 
lerövidül.

A kórház állami támogatást ka-
pott készülékre, melynek beszerzé-
sében Ríz Gábor megyei fejlesztési 
biztos is segített. Mint mondta, lá-
nyos édesapaként tudja, milyen so-
kat jelenthet a nők számára ez az 
eszköz. Jó helyre jött a támogatás, jó 
helyre jött a műszer – hangsúlyoz-
ta. Csiba Gábor főigazgató-főorvos 
elmondta, egy évvel ezelőtt kezdték 
el a projektet. Régi, elavult, gyakran 
meghibásodó készüléket cseréltek le. 
Az új gép magyarországi viszonylat-
ban is az egyik legmodernebb.

Az eszköz kiemelt fontosságú a 
nőket kiemelten veszélyeztető em-
lőrák és daganat korai felismeré-
sében. Kerekes Mária főorvos, az 
emlőszűrő centrum vezetője sze-
rint az új készülék több szempont-
ból korszerűbb, alkalmasabb a 
vizsgálatokra, mint a korábbi volt. 
Kisebb a sugárterhelése, s lehető-
séget biztosít úgynevezett rönt-
genvezérelt szövettani mintavé-
telre is. Ez is segíthet abban, hogy 
időben elkezdhessék az esetleges 
elváltozás kezelését. Megbízható, 
jó minőségű képet készít, olyat, 
amely elektronikusan archiválha-
tó, továbbítható és könnyen visz-
szakereshető. A digitális felvételek 
nagyításával, a kép minőségének 
javításával, összehasonlításával az 
orvosi értékelés hatékonyabbá vá-
lik. Naponta nyolcvan-száz beteget 
látnak el, akiknek így megrövidül a 
várakozási ideje.

Életeket menthet az új 
mammográfiás készülék
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A Paks II építésében, vagy akár későbbi üze-
meltetésében is részt vehetnek a Miskolci 
Egyetem hallgatói. Paks bővítését támogatja 
az Európai Bizottság, az engedélyeztetések is 
elkezdődtek – mondta el a napokban Aszódi 
Attila kormánybiztos a Miskolci Egyetemen. 

A Miskolci Egyetem a tantervét is kész bő-
víteni azért, hogy a végzett hallgatók el tudja-
nak majd helyezkedni az új paksi beruházás 
építésénél vagy üzemeltetésénél. – Már készí-
tettünk egy olyan tantervet, amely a gépész-
mérnöki BSc-n belül egy atomerőműi gépész-
mérnöki specializáció indítását teszi lehetővé 
– nyilatkozta Siménfalvi Zoltán, a Gépész-
mérnöki és Informatikai Kar dékánhelyet-
tese. – Nyilván várjuk a rajtpisztoly eldörre-
nését, amikor a tantervbe emelve, el tudjuk 
kezdeni ezeknek a mérnököknek a képzését 
– tette hozzá. 

A brüsszeli Európai Bizottság a napokban 
adott zöld utat a paksi atomerőmű bővítésé-

nek állami támogatásához – ezt már az atom-
erőmű kapacitásának fenntartásáért felelős kor-
mánybiztos mondta. Aszódi Attila hozzátette: 
ez nem csupán energetikai szempontból fontos, 
de olyan környezetet is jelent a magyar kutatók-
nak, amelyben világszínvonalú, működő tech-
nológiával dolgozhatnak. – Az erőmű építése 
mintegy 8 ezer embernek adhat majd munkát 
a csúcsidőben. Nagyon sokfajta kompetenciára 
szükség lesz, hiszen nemcsak épületeket kell lét-
rehozni. Különböző gépészeti berendezéseket is 
meg kell majd alkotni, beszállítani, beépíteni az 
erőműbe, aztán pedig ellátni irányítástechniká-
val – sorolta a kormánybiztos.

Aszódi Attila szerint Paks II nélkül a kieső ka-
pacitást földgázzal kellene pótolni, ami növelné 
Magyarország vezetékes energiaimport-függő-
ségét. További előnyként említette, hogy a blok-
kok működtetése széndioxid-kibocsátásmentes 
lesz. A kormánybiztos kiemelte, az engedélyek 
beszerzése után lehet megkezdeni az erőmű épí-
tését, a beruházás jövőre kezdődhet.

Hárommilliárd forintos fog-
lalkoztatási program indul 
Miskolcon. A projektet az 
önkormányzat a B.-A.-Z. 
Megyei Kormányhivatallal 
és a Miskolc Holding Zrt.-
vel konzorciumban valósítja 
meg, s többek között az 50 év 
felettiek, a pályakezdők, az 
alacsony iskolai végzettségű-
ek, a munka világába visz-
szatérő kismamák, a tartós 
munkanélküliséggel veszé-
lyeztetettek, a megváltozott 
munkaképességűek munká-
ba állását segíti.

Miskolc önkormányzata 
csaknem hárommilliárd forint 
támogatást nyert a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív 
Programban, hogy helyi il-
letve térségi szintű foglalkoz-
tatási- és gazdaságfejlesztési 
programokat valósítson meg, 
konzorciumot alkotva a me-
gyei kormányhivatallal és a 

Miskolc Holding Zrt.-vel. Mis-
kolc Foglalkoztatási Paktum 
Programjának Paktumszer-
vezete március 9-én alakult 
meg a városházán a három 
szervezet, valamint az együtt-
működni kívánó cégek és in-
tézmények képviselőinek rész-
vételével. 

Pfliegler Péter alpolgármes-
ter köszöntőjében elmondta, a 
városvezetés már eddig is sokat 
tett azért, hogy munkát adjon 
a miskolciaknak. – Ezt a jövő-
ben is folytatni kívánjuk. Ta-

valy szeptemberben kezdődtek 
az előkészítő munkák az első 
partnertalálkozóval, hogy ez a 
paktumszervezet létrejöhessen. 
Budapest után Miskolcon a leg-
magasabb a szakképzésben ta-
nulók száma, a Miskolci Egye-
temen már kilenc szakon van 
duális képzés, s a Miskolci Fel-
nőttképző Központ is folyama-
tosan alkalmazkodik a munka-
erőigényekhez. A paktummal 
egy olyan lehetőséget terem-
tünk, amelynek köszönhetően 
a Miskolcon megtelepülő vál-
lalkozások további új, megfele-
lően szakképzett munkaerőhöz 
juthatnak – emelte ki.

Az új szervezet elnöke Szé-
lyes Domokos gazdaságfejlesz-
tésért felelős polgármesteri biz-
tos lett. Alelnökökké Lórántné 
Orosz Editet, a B.-A.-Z. Megyei 
Kormányhivatal Foglalkozta-
tási Főosztályának vezetőjét, 
valamint Bihall Tamást, a BO-
KIK elnökét választották. 

JÖVŐRE KEZDŐDHET  
A PAKS II-BERUHÁZÁS

Uniós pályázati lehetőségek, 
miskolci támogatási források

A hátrányos helyzetűeknek is segít 
a Foglalkoztatási Paktum Program

Miskolci egyetemisták is részt vehetnek a fejlesztésben, működtetésben
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Új szolgáltatóra bízza a közétkez-
tetést Miskolc önkormányzata.  
Április 10-től a gyermekétkezte-
tést, az iskolák, óvodák ellátását 
is egy maglódi vállalkozás végzi 
majd. Azt ígérik, a minőség jobb 
lesz, de nem kell érte többet fizet-
ni. A családok terhei nem nőnek, 
sőt a főző és a tálaló konyhák is 
megújulnak, ezt szerződésben vál-
lalja az üzemeltető.

A változásról Borbélyné Bucskó And-
rea, a Miskolci Közintézmény Működ-
tető Központ igazgatója tájékoztatott.

– Kapcsolattartóként vesz részt a 
közétkeztetés átalakításában. Eddig 
ezt a feladatot az önkormányzat vé-
gezte. Akkor most miért van szükség 
külső vállalkozóra?

– A miskolci közgyűlés még tavaly, 
júniusi ülésén döntött arról, hogy a 
köz étkeztetést külső vállalkozóra bíz-
za a városban. A döntés azért született, 
mert az önkormányzat tulajdonában 
lévő konyhákat fel kell újítani. Ennek 
egy részét ugyan már megtette a vá-
ros, 2015-ben például 60 millió forin-
tot költött erre. A következő tíz évben 
minimum ötszázmillió forintot kelle-
ne a konyhákra költeni, a további fej-
lesztések ebben a formában kedvezőbb 
konstrukcióban oldhatók meg.

– Ez azt jelenti, hogy a tálaló és a 
főző konyhák egy külső vállalkozóhoz 
kerülnek?

– A konyhák üzemeltetése kerül 
egy maglódi vállalkozáshoz. A cég 
nem szerez tulajdonjogot. A kony-
hák továbbra is a város tulajdonában 
maradnak. Sőt, az önkormányzat va-
gyona a közétkeztetés átalakításával 
még nő is. A szerződés része ugyanis 
az a kitétel, hogy a konyhákat 10 év 

alatt teljesen fel kell újítania a vállal-
kozásnak. A szerződés lejárta után 
10 felújított, átalakított, korszerű 
konyhája lesz Miskolcnak.

– Miért maglódi cégre bízzák ezt 
a feladatot? Nem lett volna miskolci 
vállalkozó a működtetésre?

– Az önkormányzat – a közgyűlési 
döntésnek megfelelően – nyílt közbe-
szerzési eljárást írt ki a közétkeztetés 
működtetésére. Erre bárki benyújt-
hatott volna ajánlatot. Összesen két 
pályázat érkezett. Ebből az egyik ér-
tékelhetetlen volt, nem felelt meg a 
kiírásnak. Így maradt a maglódi cég.

– Akkor lényegében a miskolci vállal-
kozások kimaradnak a közétkeztetésből?

– Nem maradnak ki! A nyertes cég 
ugyanis valamennyi eddigi beszállí-
tót szeretne megtartani. Tudomásom 
szerint már meg is kezdték az ezzel 
kapcsolatos tárgyalásokat. Új szer-
ződést kínálnak majd mindenkinek, 
akik eddig is beszállítóként működ-
tek, tehát meg akarják tartani őket. 
Ezen felül a maglódi cég egy miskol-
ci igazgatóságot hoz létre a konyhák 
működtetésére. Ezt pedig helyi dol-
gozókkal kívánja feltölteni. Zsóka 
Rolandnak, az MKMK élelmezési 
igazgatóhelyettesének is fontos sze-
repet szánnak az irányításban. Ez az 
új igazgatóság új munkahelyeket is 
jelent az itt élőknek.

– Mi lesz a dolgozókkal? Szaká-
csokkal, kisegítőkkel, akik a konyhá-
kon dolgoznak?

– Ők is maradnak. Mind a 350 dol-
gozó. A cég szerződésben vállalta a 
foglalkoztatásukat. Ezen felül pedig 
az is pozitívum, hogy azokkal, akik 
eddig közmunkásként, közfoglalkoz-
tatottként dolgoztak az önkormány-
zati konyhákon, munkaszerződést 

köt a cég. Tehát munkavállalók lesz-
nek, ami több pénzt, biztos állást je-
lent.

– Ez mind szép és jó, de milyen ára 
lesz a fejlesztéseknek, amelyek mind 
pénzbe kerülnek? Áprilistól többet 
fizetnek majd a családok a gyerekek 
ebédjéért?

– A térítési díjak nem emelkednek! 
Ezeket továbbra is az önkormányzat 
határozza meg. Ebbe a konyhák üze-
meltetőjének nem lesz beleszólása. A 
város pedig nem kíván változtatni a je-
lenlegi díjakon. Tehát a közétkeztetésért 
nem kell többet fizetni április 10-e után 
sem. Nem emelkednek az árak. Az ön-

kormányzat a konyhák működtetéséért 
cserébe egy havi fix összeget fizet majd. 
Ez is kedvezőbb, mivel a karbantartás, 
felújítás költsége nem a várost terheli ez-
után. Egyébként pont abban az esetben 
kellett volna emelni a díjakat, ha az üze-
meltetés továbbra is az önkormányzat-
nál marad. Az önerőből történő felújítás 
egy részét – még ha kicsit is – valószínű, 

hogy a térítési díjak némi emelkedésé-
vel kellett volna finanszírozni.

– Akkor miért érheti ez meg a cégnek?
– Minél nagyobb egy vállalkozás, 

minél nagyobb tételben tud rendelni, 
annál jobban tud a beszerzési árak-
ból alkudni. Nem mindegy, hogy 35 
ezer adagra rendel valaki burgonyát, 
vagy mondjuk 250 ezerre.

– Mi lesz az egészséges táplálkozás-
sal, az étkeztetés színvonalával? Van 
arra garancia, hogy ez nem csökken?

– A vállalkozó által kötelező-
en végrehajtandó fejlesztések, min-
denképpen javítják a közétkezte-
tés minőségét. A felújítások a kor 
szellemének megfelelő szolgálta-
tást, a konyhatechnológia megújítá-
sa egészségesebb táplálkozást jelent 
a jövőben Miskolcon. A váltás mi-
att – ez a legfontosabb – a térítési dí-
jak nem emelkednek. Az étkeztetés 
színvonala nő. Az önkormányzatnak 
ugyanakkor kevesebb pénzbe kerül 
majd a konyhák üzemeltetése.

A céggel kötött szerződés emel-
lett számos garanciális elemet tar-
talmaz, mind a dolgozókra, mind 
a fejlesztésekre, mind a szolgáltatás 
minőségére vonatkozóan. Ezeket 
szigorúan ellenőrizni is fogja az ön-
kormányzat.

VÁLTOZATLAN ÁRON, SZÍNVONALASABB ELLÁTÁST ÍGÉRNEK
Új szolgáltató a miskolci közétkeztetésben

Az országban egyedülál-
ló fejlesztés valósul meg az 
Ökumenikus Segélyszervezet 
átmeneti otthonaiban: Szol-
nok után Miskolcon is sószo-
bával bővült a segélyszerve-
zet központja. A megnyitó 
alkalmából játékos egészség-
napot is tartottak a héten a 
kicsiknek, Katus Attilával.

A Roche Magyarország Kft. 
és az Ökumenikus Segélyszer-
vezet egy évvel ezelőtt írt alá 
stratégiai partnerségi meg-
állapodást. Ennek keretében 
hároméves, közös egészségfej-
lesztő programot indítottak a 
segélyszervezet által működte-
tett átmeneti otthonokban. A 
támogatásból a karitatív szer-
vezet olyan körülményeket és 
szolgáltatásokat kíván biztosí-
tani ezekben az intézmények-
ben, amelyek hosszú távon 
hozzájárulhatnak az ott mene-
déket kapó családok egészsé-
ges életmódjához.

A tavalyi szolnoki után, 
idén az Ökumenikus Segély-
szervezet miskolci Szociális 
és Fejlesztő Központjában 
szerveztek egészségnapot rá-

szoruló gyerekeknek. A ked-
di eseményen átadták az át-
meneti otthonban és annak 
környezetében élő hátrányos 
helyzetű családok számára 
ingyenesen használható, a 
cég támogatása révén meg-
épült sószobát. Steve Casella, 
a Roche (Magyarország) Kft. 
megbízott ügyvezető igazga-
tója és Lehel László, az Öku-
menikus Segélyszervezet el-
nök-igazgatója bemutatta a 
szervezet egészségfejlesztési 
programját, s átadták a válla-
lat gyermekek számára készí-
tett ajándékcsomagjait. Lehel 
László kiemelte, nagy öröm 
a segélyszervezet számára a 
cég hosszú távú elkötelező-

dése egy ilyen úttörő kezde-
ményezés mellett. Ennek a 
példaértékű társadalmi sze-
repvállalásnak köszönhetően 
olyan célkitűzések is megva-
lósulhatnak az intézménye-
ikben, amelyekre máshon-
nan nem jutna forrás.  – Az 
átmeneti otthonoknak - azon 
túl, hogy menedéket nyújta-
nak a lakhatásukat elvesztő 
családoknak - fontos szere-
pük van a lakók, különösen a 
gyermekek szemléletformá-
lásában, az egészségtudatos 
nevelésében is. Az itt töltött 
másfél év alatt tanult minták 
és szokások a gyerekek egész 
életére kihathatnak – emelte 
ki Lehel László.

Továbbra is az a vélemé-
nyem, véleményünk: Jakab 
Péter nyilatkozatai alapján 
az a vélemény szűrhető le, 
hogy szerinte a miskolci 
nyugdíjasok megvásárol-
hatók és csak bulizni tud-
nak – mondta el csütörtöki 
sajtótájékoztatóján Soós 
Attila, a Fidesz miskolci 
frakciójának vezetője.

– A Miskolci Törvényszék 
egyelőre még nem jogerős, 
elsőfokú ítéletében sérelem-
díj megfizetésére kötelezett és 
arra, hogy a közgyűlés nyil-
vánossága elé tárjam azt a bí-
rósági álláspontot, mely dön-
tött arról, hogy mit gondolok 
ebben a véleményem szerint 
Miskolc számára kiemelkedő-
en jelentős kérdésben – ismer-
tette Soós Attila.

– Nos, továbbra is fenntar-
tom a véleményemet: Jakab 
Péter 2015. október 20-án tar-
tott sajtótájékoztatóján, vala-
mint későbbi nyilatkozataiban 
olyan kijelentéseket tett, ame-
lyek alkalmasak az  olyan kö-

vetkeztetések levonására, hogy 
Jakab Péter szerint a miskolci 
nyugdíjasok megvásárolhatók 
és csak bulizni tudnak – fogal-
mazott a frakcióvezető. 

Ezeknek a következteté-
seknek a súlyát és eredmé-
nyeit a közvélemény előtt Ja-
kab soha nem merte vállalni. 
Jakab Péter inkább bátor 
módon pereskedik – fűzte 
hozzá a politikus.

A Fidesz-KDNP városházi 
képviselő-csoportja, ahogy azt 
régóta a közgyűlésben tesszük, 
ezúttal is bocsánatkérésre szó-
lítja fel a jobbikos politikust. 
Ameddig Jakab Péter nem kér 
bocsánatot a miskolci nyug-
díjasoktól felszólalásai alkal-
mával, továbbra is elhagyjuk a 
közgyűlési termet – zárta sza-
vait a Fidesz miskolci képvi-
selőcsoportjának a vezetője. 

Egészségfejlesztő program  
a segélyszervezet intézményeiben

A Fidesz-KDNP fenntartja  
véleményét Jakab Péter  
nyugdíjasokat érintő kijelentéseiről



A Reményi Ede Kama-
razenekar élén miskol-
ci zeneiskolák, valamint a 
Bartók Béla Zeneművészeti 
Szakgimnázium legtehet-
ségesebb, válogatott növen-
dékei léptek fel szólistaként 
szombaton a Művészetek 
Házában.

A Miskolci Reményi Ede 
Kamarazenekar második al-
kalommal hirdette meg a 
Miskolc „Virtuózai” című 
versenyt, melynek nyertesei 
a miskolci Művészetek Há-
zában a kamarazenekar kí-
séretével játszhattak  március 

4-én, a Művészetek Házában. 
Fellépett Dobos Julianna 
(klarinét), Végső Valdemár 
Norton (zongora), Varga 
Lőrinc (karinét), Lerch Ábel 
(gordonka), Mészáros Má-
ria Ágnes (furulya), Dobsi 

Sára (klarinét), Miklós And-
rea (gordonka), Lescsinszky 
Áron (zongora), Szalovszky 
Viktória (zongora). Albinoni 
B-dúr zongoraversenyét Sza-
vári András György adta elő, 
vezényelt Gál Tamás.

Sylvia Plachy fotográfus képeiből 
nyílt kiállítás kedden a Herman 
Ottó Múzeum Görgey utcai közpon-
ti épületében. A tárlatot a lillafüredi 
„Nő a Partnerség” című konferencia 
alkalmából rendezte meg a múzeum 
és a Nő A Siker Alapítvány.

A kiállítást és az alkotót Csöbör 
Katalin, a Nő A Siker Alapítvány ala-
pítója, valamint Bogyay Katalin, ha-
zánk rendkívüli és meghatalmazott 
ENSZ nagykövete, a „Nő a Partner-
ség” című konferencia egyik előadó-
ja is a közönség figyelmébe ajánlotta. 

Mint elhangzott, Sylvia Plachy a 
kortárs fotográfia megkerülhetetlen 
klasszisa. A világhírű, magyar szár-
mazású, budapesti születésű fotográ-

fus a forradalom után, 1956-ban egy 
lovaskocsiban rejtőzködve jutott át 
szüleivel az osztrák határon, majd 
két évvel később New York környé-
kén telepedtek le. Azóta is ott él csa-
ládjával.

Első felvételeit még az osztrák Al-
pokban készítette 15 éves korában, 
egy iskolai kirándulás alkalmával. 

Az édesapjától ajándékba kapott 
„Agfa Boksz” kamerával egy fekete 
kecskét fényképezett le a hófödte, fe-
hér tájban.

Sylvia Plachy humanizmusa és 
igazság iránti elkötelezettsége nem 
csupán a világ harmonikus bemu-
tatásában, szépségének keresésében 
jelenik meg, hanem abban is, aho-
gyan megannyi finomsággal szin-
te észrevétlenül elvezeti a dolgok 
mögötti történésekbe a képeinek a 
nézőit – fogalmazott a megnyitón 
Csizek Gabriella kurátor. – Egye-
dülállóan ragadja meg az emberi lét 
esendőségét. Finom kiemelései az 
arcokból vagy a valóság történései-
nek folyamatából mindig az egysze-
ri törékenységét mutatják meg. Érzi, 
ami történik és ez válik általa képpé, 
a fény érzékeny papírra leképezett vi-
lággá – tette hozzá. 

A kiállítás címe – Mikor lesz hol-
nap? – egy, a fotográfus gyermek-
korából származó mondat, amely 
esténként hangzott el, elalvás előtt. 
Sylvia Plachy tervei szerint követke-
ző kötetének a címe is ez lesz.

A málenkij robotra hurcolt 
Király Levente: „Visszaemlé-
kezések 1945-1948” című kö-
tetét mutatták be nemrégi-
ben Miskolcon, a II. Rákóczi 
Ferenc könyvtárban.

A fiatal miskolci bírósági 
fogalmazót 1945-ben hurcol-
ták el a „kis munkára”, amiből 
végül 44 hónap lett. Az azóta 
már elhunyt Király Levente 
folyamatosan dokumentálta a 
fogságban töltött napjait. Rög-
zítette a foglyok begyűjtésé-
nek, utazásának körülménye-
it, a tábori állapotokat, a nehéz 
munkát is. Leírta egészségi ál-
lapotának változásait, az otta-
ni lakosság segítségnyújtását 
és az őrök emberséges, vagy 
embertelen bánásmódját.

A kötetet lánya, fia és a ki-
adó vezetője ajánlotta az ol-
vasók figyelmébe. - Összesen 
44 hónapot töltött el, öt tá-
borban, a Donyeci szénme-
dencében. 1987-ben papírra 

vetett visszaemlékezése azért 
különleges, mert igazi jogászi 
precizitással örökítette meg 
az ottani élet legapróbb rész-
leteit is – mondta el a bemu-
tatón Némethi Lajos, a Heren-
di 2004 Kiadó vezetője. Ifjabb 
Király Levente kiemelte, gyer-
mekkorukban édesapjuk so-
kat mesélt a málenkij robot 
időszakáról – nagyon élénken 
éltek az emlékezetében azok 

az évek. Mi is sokszor kértük 
a nővéremmel, beszéljen erről, 
hiszen a málenkij robotról ak-
koriban hivatalosan nem na-
gyon lehetett hallani, amolyan 
tisztázatlan dologként lebe-
gett a szemünk előtt – fogal-
mazott. A kötet csaknem 200 
oldalas és a történeten kívül 
dokumentum másolatokat, 
családi fotókat és jegyzőköny-
veket tartalmaz.

Nemzeti ünnepünk alkalmából ünnepi megemlékezést tartanak a diósgyőri országzászló-
nál március 14-én, 11 órától. Beszédet mond: Hubay György önkormányzati képviselő.
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Visszaemlékezések a gulágról 

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS  
A DIÓSGYŐRI ORSZÁGZÁSZLÓNÁL

Sylvia Plachy kiállítása  
a Herman Ottó 
Múzeumban

Nagy Lajos festményeiből nyílt 
kiállítás március 8-án a miskolci 
városháza aulájában. A jelenlé-
vőket Pfliegler Péter alpolgár-
mester köszöntötte, a tárlatot 
Kákóczki András, a Miskolci 
Galéria igazgatója ajánlotta a 
művészetkedvelők figyelmébe.

Az alpolgármester elmondta, a vá-
rosnak az is fontos feladata, hogy fel-
hívja a miskolciak figyelmét a helyi 
művészekre. Az alkotómunka ösz-
tönzése, az értékteremtő, -megőrző 
és -közvetítő tevékenységek támoga-
tása prioritást élvez az önkormány-
zat számára. – Szép eredményeket 
értünk el ezen a területen is. Egye-
bek mellett bővítettük a Herman 
Ottó Múzeumot, felújítottunk és 
modernizáltunk oktatási-nevelé-
si-művészeti intézményeket. Több 
pályázatot írtunk ki a tehetségek 

támogatására: ilyen például a kul-
turális és mecénás alap, valamint a 
művészeti és tudományos ösztöndíj  
– hangsúlyozta Pfliegler Péter, hoz-
zátéve, hogy a városházán rendsze-
resen látogathatók kiállítások. 

Nagy Lajos tárlatát Kákóczki 
András, a Miskolci Galéria igazga-
tója ajánlotta a jelenlévőknek. – Az 
itt kiállító művésznek van tehetsége, 
élettapasztalata, gyakorlata és egyé-
nisége. Ennek ellenére a lexikonok 
nem írnak róla, honlapjától azonban 
tudni lehet, hogy 1958-ban született 
Miskolcon és 1985 óta dolgozik galé-
riáknak. Itt él közöttünk szinte isme-
retlenül, de valamiben teljesen más, 
mint mi, átlagemberek vagyunk. 
Ennek bizonyítéka az itt bemutatott 
anyag, amit az elmúlt tíz évből válo-
gatott össze – fogalmazott az igazga-
tó. Nagy Lajos kiállítása március 24-
éig látogatható a városházán.

ÚJ FESTŐMŰVÉSZT  
FEDEZETT FEL MISKOLC

ÁLLVA TAPSOLÓ KÖZÖNSÉG KÖSZÖNTÖTTE HÁRY JÁNOST
A nagyotmondó obsitos, Háry János története elevenedett meg a 
Művészetek Háza színpadán március 5-én, vasárnap a Miskolci 
Szimfonikusok, valamint a Balázs Győző Református Gimnázi-
um növendékeinek és szaktanárainak jóvoltából. 

A zenéhez vizuális élmények 
is társultak, izgalmas összművé-
szeti jellegű produkció született.

Kodály Zoltán: „Háry János”  
című daljátéka mérföldkőnek 
számít a magyar zenés szín-

pad történetében: ez volt az első 
parasztzenei alapú daljáték. A 
szerző hattételes zenekari szvi-
tet is összeállított a daljáték ze-
néje nyomán, amely könnyedén 
utat talált a külföldi hangver-
senytermekbe is, mindmáig 
megőrizve népszerűségét. Az 

eredeti mű lényegében egyet-
len szereplőre, Háryra támasz-
kodott, de a sokszori feldol-
gozás nyomán új szereplőkkel 
egészült ki a történet: Örzsével, 
Háry jegyesével, Marci bácsival, 
a kocsissal, Ebelasztin lovaggal. 
(Fotó: Dobos Klára)

MISKOLC IFJÚ VIRTUÓZAI 
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MÁTYÁS KIRÁLY GYÓGY- ÉS 
WELLNESS HOTEL***SUPERIOR

Pihenjen, töltődjön, frissüljön fel és vegye igénybe  
a TB által támogatott gyógykezeléseket szállodánkban!

Mi mindehhez most 10+10% kedvezményt adunk ajándékba*! 

CSOMAGÁRAINK BŐSÉGES FÉLPANZIÓVAL, 
GYÓGY- ÉS WELLNESSRÉSZLEG HASZNÁLATTAL:

5 nap/4 éj:  48 500 Ft/fő/4 éj helyett 38 800 Ft/fő/4 éj
8 nap/7 éj: 70.200 Ft/fő/7 éj helyett 56 160 Ft/fő/7 éj

Érv.: 2017. 02. 01–04. 14. között

KIKELETI ZSONGÁS 2017. 03. 01–05. 31. KÖZÖTT*:
3 nap/2 éj:  23 900 Ft/fő/2 éj
6 nap/5 éj:   47 500 Ft/fő/5 éj

+ idegenforgalmi adó (18 év felett): 500 Ft/fő/éj 
*További részletekről és gyerekárainkról érdeklődjön elérhetőségeinken és keressék 

ajánlatainkat a MISKOLCI UTAZÁSI KIÁLLÍTÁSON a Hajdúszoboszlói standon!

Mátyás Király Gyógy- és Wellness Hotel***superior 

4200 Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 17. 
Tel.: 52/360-200 vagy 52/273-223 

E-mail: hotel@matyashotel.hu | www.matyashotel.hu

l  TULIPÁNVIRÁGZÁS  
SZLOVÉNIÁBAN:   
április 29–30.: 33.000 Ft/fő

l  ISZTRIAI FÉLSZIGET CSODÁI:  
április 29–május 1.: 49.000 Ft/fő

l  NOWY TARGI PIACOLÁS  
ZAKOPANEI KIRÁNDULÁSSAL: 
április 29.: 7.500 Ft/fő

l  BÁRTFA – ÓLUBLÓ – KÉSMÁRK:  
április 29.: 7.000 Ft/fő

RÉSZLETEKRŐL  
ÉRDEKLŐDJÖN IRODÁNKBAN!

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

WWW.KOLOMBUSZTOURS.HU

"

"

500 FT ÉRTÉKŰ  

KUPON EGY FŐRE,  

EGY ÚTRA ÉRVÉNYES.

A Kolombusz Tours 1990-ben alakult 
meg azzal a céllal, hogy hazánkat és az eu-
rópai országokat megismertesse az utazni 
vágyókkal. 

Eleinte leginkább egy illetve két napos bel 
– és külföldi buszos utazásokkal, városláto-
gatásokkal, osztálykirándulásokkal, buszok 
bérbeadásával és zarándokutakkal foglal-
koztunk, majd napjainkra ajánlatunk bővült 
közvetített utakkal, tengerparti nyaralások-
kal, hosszabb körutazásokkal. Hamarosan 
megújuló honlapunkon mindezek mellett 

akár repülő- és kompjegyet is rendelhet! 
Az egyedülálló kulturális emlékek mellett 
igyekszünk természeti kincseket is megis-
mertetni. Feledhetetlen utazásainkat pedig 
képzett idegenvezetőink, gazdag programja-
ink és versenyképes áraink biztosítják, ezt is 
igazolja évről évre visszatérő törzsutasaink 
száma. Saját szervezésű többnapos körutak-
nál audio guide eszközök segítik idegenveze-
tőink munkáját és az utasok kalauzolását.

A Miskolc, Széchenyi út 70. fszt/30. alatt 
(Bató ház ) továbbra is szeretettel várjuk az 
utazni vágyókat!

Feledhetetlen utazásokat  
kínál a Kolombusz Tours

Hajdúszoboszló  
– Érezd jól magad!

Hajdúszoboszló, Magyar-
ország egyik legnépszerűbb 
üdülőhelye, egészségturisz-
tikai központja. Elismertsé-
gét elsősorban gyógyvizének, 
gyógyfürdőjének köszönheti, 
mely kilenc évtizedes múltra 
tekint vissza. Hajdúszoboszló 
fürdőkomplexuma napjainkra 
modern gyógyászati, wellness 
és szórakoztató központtá fej-
lődött, mely a város szállás-

helyeinek és vendéglátóhelye-
inek kínálatával kiegészülve 
egész évben felüdülést nyújt. 
Hajdúszoboszló várja Önt és 
családját. Legyenek vendége-
ink, hogy megtapasztalhassák 
a felüdülés élményét!

Látogassa meg Hajdúszo-
bosz ló standját a miskolci uta-
zási kiállításon, ahol elérhetőek 
lesznek legújabb kiadványaink, 
aktuális ajánlataink!

UTAZÁSI AJÁNLATOK

További ajánlatok,  információ és foglalás:

Hőforrás Hotel és Üdülőpark
5700 Gyula, Rábai Miklós u. 2. Tel.: 36-66/463-722, 463-740,

info@hoforrashotel.hu, www.hoforrashotel.hu

HÚSVÉTI ÜNNEP GYULÁN,
 A HŐFORRÁS HOTEL ÉS ÜDÜLŐPARKBAN 

Húsvéti csomag tartalma:
• félpanziós ellátás 
• 1 alkalomra belépőjegy a gyulai várfürdőbe
• üdvözlő ital
• gyermekeknek húsvéti alkotóház és szabadtéri programok parkunkban
• díjmentes parkolás, fitnesz terem és teniszpálya használata, free WIFI 
• elhelyezés: 2 ágyas, pótágyazható standard szobában
• csomag ára: 30 500 Ft/fő/3 éj, 2 fő felett pótágyon: 28 700 Ft/fő/3 éj
• gyermek kedvezmény: 2 éves kor alatt díjmentes, 2–6 éves korig: 6300 Ft/fő/3 éj

Idegenforgalmi adó: 18 éves kortól 450 Ft/fő/éj. SZÉP kártya elfogadás!

2017. 04. 14. – 04. 17.,  4 nap/3 éj



Szemere Bertalan életén és pálya-
futásán gyakorlatilag végig lehet 
követni a magyarországi reform-
kor, az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc, valamint az azt 
követő események, az emigráció 
történetét. 

A Borsod vármegyei Vattán szü-
letett 1812. augusztus 27-én, elsze-
gényedett, régi nemesi család har-
madik gyermekeként. Apja, Szemere 
László őrnagy, anyja Karove Erzsé-
bet volt.

1820-ban a sárospataki reformá-
tus iskolában tanult, innen 1822-ben 
a miskolci evangélikus iskolába he-
lyezték át. Itt három évet töltött, a 
negyedikből nyolc hónapot otthon 
és csak 1826 húsvétján ment a kés-
márki líceumba, ahol kiváltképp a 
német nyelvért 1827-ig maradt. Ek-
kor ismét Sárospatakra tért vissza és 
itt maradt 1832-ig.

Hamar megmutatkozott költői 
érdeklődése. Művei fiatal kora da-
cára megjelentek a Felső-magyar-
országi Minerva című folyóiratban. 
(A címben szereplő idézet a Huszár 
című verséből származik) 1832-ben 
jogászként diplomázott, majd Bor-
sodban négy hónapig gyakornok 
volt, ekkor az országgyűlési ifjúság 
tagja lett, szabadelvű reformokat tá-
mogatva. Később, mint királyi táblai 
jegyző és ügyvéd működött. 1832-től 
1834-ig Pozsonyban lakott.

Miután letette az ügyvédi vizsgá-
it, 1834. szeptemberében visszatért 
Borsodba, ahol decemberben tisz-
teletbeli aljegyzőnek választották, 
mely hivatalát 1836 tavaszáig viselte.

Áprilisban az országgyűlés bere-
kesztésén jelen volt, májustól októ-
berig Bécsben időzött, majd külföl-
di körutazásra ment, több jelentős 
és fejlett várost meglátogatott (pél-
dául: Berlin, Amszterdam, Dublin, 
Lausanne), de Párizsban majdnem 
fél évet, Londonban pedig egy hóna-
pot tartózkodott). Csehországon át 
beutazta Németország nagy részét, 
Franciaországot, Nagy-Britanniát és 
Írországot, Németalföldet, Belgiu-
mot, a Rajna-vidéket, Svájcot, Bajo-
rországot és csak 1837. októberében 
tért vissza Bécsbe.

Utazásai során szembesült azzal, 
hogy Magyarország a nyugathoz ké-
pest jóval elmaradottabb és az or-
szágról kialakult külföldi kép meny-
nyire hiányos és hibás. Úti élményeit 
és a külföldi demokratikus intézmé-
nyek működéséről, felépítéséről esz-
széit színvonalas úti naplójában írta 
meg még Bécsben és csak 1838. feb-

ruár elején tért haza. Bár a mű szer-
kesztett változata 1839-re elkészült, a 
cenzúra miatt a könyv kiadása egé-
szen 1840-ig váratott magára.

Az Utazás külföldön meghozta 
számára a sikert, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia 1840. szeptember 
5-én levelező tagjává választotta és 
egy második kiadásra is sor került.

1841-től 1847-ig Borsod vármegye 
egyik főszolgabírója, majd másodalis-
pánja, végül alispánja volt és Palóczy 
László mellett a megye országgyűlési 
képviselőjeként Pozsonyban, az 1843-
44-es és az 1847-48-as reformországy-
gyűlésen az ellenzék egyik jelentős 
vezérévé vált (az utóbbin az Országy-
gyűlés jegyzőjévé is választották).

1846 tavaszán feleségül vette Jur-
kovich Leopoldinát, akitől hat gyer-
meke született. Első gyermekük, 
Mária 1847. január 25-én Miskolcon, 
Attila fiuk 1859-ben már a száműze-
tésben, Párizsban látta meg a napvi-
lágot. Később még négy gyermekük 
született.

Az 1848-as választáson Miskolc 
mezőváros országgyűlési képvise-
lőjévé választották. Az alakuló Bat-
thyány-kormányban belügymi-
niszter lett, s így az ő feladatai közé 
tartozott az új országgyűlés előké-
szítése is; őt magát három válasz-
tókerületben is megválasztották, 
de a miskolci mandátumot fogadta 
el. Minisztersége alatt indult a kor-
mány hivatalos lapja, a Közlöny. Az 
Országos Honvédelmi Bizottmány-
ban az igazságügyért felelős pozíciót 
töltötte be. 1848. decemberében Fel-
ső-Magyarország kormánybiztosá-
vá nevezték ki, így Miskolcon részt 

vett a Franz von Schlik tábornok elől 
visszavonult felső-tiszai hadtest új-
jászervezésében. 1849. május 2-ától 
miniszterelnök és belügyminiszter 
Kossuth Lajos kormányzó mellett, 
egészen a kormány lemondásáig.

Hivatalba lépésük után megszün-
tették a statáriumot, visszarendelték a 
kormánybiztosokat, továbbfejlesztették 
a jobbágyfelszabadítást. 1849. július 28-
án elfogadták a nemzetiségi törvényt, 
amely szabad nyelvhasználatot engedé-
lyezett a nemzetiségeknek a helyi köz-
igazgatásban és az oktatásban. Céljuk 
ezzel a nemzeti kisebbségek megnyeré-
se volt a forradalom számára.

Ő ment a végveszély napjaiban 
Batthyány Kázmér gróf akkori kül-

ügyminiszterrel az orosz sereg fő-
vezéréhez kiegyezést kieszközölni, 
azonban nem járt sikerrel. Még jelen 
volt azon az augusztus 11-én meg-
rendezett aradi minisztertanácsi 
ülésen, ahol Görgeyt diktátorrá ne-
vezték ki, és innen még azelőtt távo-
zott, hogy Kossuthnak bejelentette 
volna kormánya lemondását.

A világosi fegyverletétel után a 
gondjaira bízott Szent Koronát és a 
koronázási ékszereket 1849. augusz-
tus 23-án Orsova mellett, a Cserna 
torkolata alatt emelkedő Allion-hegy 
tövében, a Habsburg és az Oszmán 
Birodalom közötti senki földjén el-
ásatta, amelyet később, 1853. szep-
tember 8-án egy román nemzetiségű 
magyar határőr, Ion Morosina talált 
meg.

    „…a ládát szekérre raktuk, és …
kiválasztottunk a fűzesben, a Vala-
chiába menő úttól balra (közel egy 
elhagyott fahíd helyéhez) egy helyet 
és fáradtságos munka után a korona-
ládát két fiatal fa közé a földbe beás-
tuk. Biztosan jártunk el egészen. Egy 
a szekeret kihajtotta, addig a többi 
a vendéglőben, a hol szállva valánk, 
azokat foglalkoztatta, kiktől tartani 
lehetett. Félóra múlva kiment a má-
sik. Utána a harmadik. Végre én, ki 
cselédeimet az alatt szemeim előtt 
foglalkoztattam. A fűzes az elrejtés-
re igen alkalmas volt, mert a min-
denféle vad komló és növény körül-
tünk egy sűrű sátort vont, s hasonló 
folyó-növényekkel a fűzes tele levén, 
a hozzánk közeledést e körülmény le-
hetetlenné tette. Azonban nem mu-
lasztottunk el váltva őrködni. Miután 
a munkát elvégeztük, a víz által jár-
ni szokott földön gazdagon található 
növény- és faághulladékot gondosan 
összehordtuk, vele a földet behintet-
tük, úgy hogy azon pontot a többi 
pontoktól megkülönböztetni lehetet-
len volt. Áldomásul fogadást tevénk 
e helyet fel nem fedezni mindaddig, 
míg vissza nem térünk, s míg a többi-
ek általam erre fel nem hatalmaztat-
nak. Grimm, mint jó rajzoló, lerajzol-
ta a tájt s nekem átadta a lapot.”

Ezután Vidinbe, majd Konstanti-
nápolyon, Athénen és Törökorszá-
gon át, álnévre kiállított útlevelekkel 
Párizsba ment, ahol aztán sok aka-
dály és egy évi várakozás után csa-
ládjával egyesülve, több évig lakott 
szerény anyagi körülmények között. 
Az angol és francia kormányhoz az 
osztrák törekvések ellen intézett fel-

világosító emlékiratai és hírlapok út-
ján dolgozott a magyar ügy érdeké-
ben. 1851-ben távollétében halálra 
ítélték.

Kiterjedt levelezést folytatott, tá-
mogatta a kiegyezést, ezért szembe-
került Kossuthtal. Az 1859-es Pesti 
Hírnökben melegen ajánlotta az év 
október 20-ai császári kiadványok 
elfogadását, a jövőbeni fejlődés alap-
jául. 1862-ben pedig erősen kikelt a 
volt kormányzó által megpendített 
konföderáció terve ellen.

Sok időt töltött Angliában, hogy 
mint közvetítő magyarországi borter-
melők és angol vevők között kapcsola-
tot alakítson ki, hazája borkereskedé-
sét előmozdítva. Mindezzel alig tudott 
segíteni anyagi gondjain. Szerencsét-
len üzleti vállalkozásba bocsátkozott, a 
Boldényi név alatt Párizsban lakó Sza-
bó Pál is rászedte, neje vagyona nagy 
részét is elvesztette.

Ez annyira megviselte, hogy 
1862-ben a londoni kiállításon ma-
gyar biztosi minőségben töltött 9 
hónap után, kínos betegségbe, gyó-
gyíthatatlan elmezavarba esett. 
Neje és befolyásos barátai amnesz-
tiát eszközöltek ki számára, Szeme-
re pedig 1865. január 24-én Pestre 
érkezett.

Már elborult elmével tért haza, 
a Batizfalvy gyógyintézetben kel-
lett őt elhelyezni és állapota foly-
vást rosszabbodott, dührohamai a 
Schwartzer-szanatóriumban csak 
súlyosbodtak.

1869. január 18-án reggel 4 órakor 
hunyt el. Budán temették el január 
19-én délután a krisztinavárosi sír-
kertben, a református egyház szer-
tartása szerint, de 1871. május 1-jén 
Miskolcra szállították hamvait és ott 
az avasi templom temetőjében he-
lyezték örök nyugalomra.

“A régi magyar vitézség egy huszárban született újra.  
A hazát a huszár karja és példája menti meg”.
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1945. márciusában egy rejtélyes 
politikai gyilkosság rázta meg 
Miskolc közvéleményét. 1945. 
március 25-én a Népkertben hol-
tan találták Borbély-Maczki Emil 
egykori főispánt. 

A Heves megyei Heves településen 
született, ahol apja földbirtokos, s az 
1848-as függetlenségi eszméket hir-
dető országgyűlési képviselő volt. Is-
koláit Hevesen, Egerben és Karcagon 
végezte, majd 1902-től a nagyváradi 
hadapródiskolára került. 1907-ben 
avatták hadnaggyá, s különleges tel-
jesítményekre képes katonának tar-
tották. Az első világháborúban fő-
hadnagyként a román, majd az olasz 

fronton harcolt. Az 1918. októberi 
forradalom kitörésekor nyugdíjaz-
tatta magát, s visszavonult (Borsod) 
bótai birtokára, majd az 1920-as 
évek elején politikusi pályára lépett, 
országgyűlési képviselő lett. 1922-
ben Borsod és a Borsodhoz csatolt 
Gömör megye főispánjává nevezték 
ki. A szélsőséges eszméiről elhíresült 
főispán Magyarország német meg-
szállása után (1944. március 19.) a 
lemondott Lichtenstein László utó-
daként Miskolc város főispáni tisztét 
is betöltötte. A nyilas hatalom átvétel 
után, azonban, mivel a nyilasokkal 
soha nem szimpatizált lemondott, 
vagy lemondatták tisztségéről. Tény, 
hogy 1944. október 15-én két német 

tiszt vezette ki a vármegyeházáról. 
1944. decemberében letartóztatták, 
majd elengedték. 1945. márciusában 
újra fogházba került, a későbbi ese-
ményekről a korabeli Kis Ujság így 
írt: „Március 24- én éjjel repülőgé-
pek vonultak át Miskolc fölött, ezt 
az alkalmat volt politikai bűntár-
sai felhasználták megszöktetésére. 
A rendőrség épülete előtti kiáltozni 
kezdtek. Légi támadás van! Eloltani 
a villanyokat! Ugyanakkor néhány 
lövés is eldördült. A zűrzavarban 
Borbély Maczky Emil megszökött. 
A rendőrség azonnal megindította 
a nyomozást kézre kerítésére. Ked-
den reggel egy a Népkertben sétá-
ló nő jelentette, hogy férfiholttestre 

bukkant. Rendőri bizottság szállt ki 
a helyszínre és megállapította, hogy 
a halott Borbély-Maczky Emil volt 
kormánybiztos, főispán. A holttes-
ten öt lövés nyoma volt látható, mel-
lén pedig egy ceruzával írt cédula 
volt, amelyen a következő szöveg ál-
lott: „Így járnak az árulók!”  A bon-
colás során megállapították, hogy a 
főispánnal valószínűleg még a szö-
kés éjszakáján végeztek és az öt lövés 
mindegyike - amelyeket különböző 
fegyverekből adtak le - halálos volt. 
Helyszíni vizsgálat során azt is meg-
állapították, hogy Borbély-Maczky 
Emilt máshol gyilkolták meg, holt-
testét szekéren szállították a népkerti 
sétányra. A vizsgálat során az a fel-

tevés alakult ki, hogy volt politikai 
bűntársai félve, hogy Borbély-Macz-
ky esetleg ismét a rendőrség kezébe 
kerülhet és ellenük terhelő anyagot 
szolgáltathat ki, végeztek vele”- írta 
az újság. A tettesek személye máig 
tisztázatlan. 

SOMORJAI LEHEL 

Márciusban  történt Miskolcon – városi visszatekintő
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Bulgárföldi  
Háztartási Bolt
BORSODCOLOR KFT. Miskolc, Kiss tábornok u. 6/a. Tel.: 46/530-336

Az akció érvényes: 
2016. 03. 11-től 2016. 03. 17-ig 

Colgate Propolis fogkrém, 100 ml 289 Ft

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

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

Bonux mosópor, 2 kg, 550 Ft/kg 1099 Ft

Ariel mosópor, 1,5 kg, 799 Ft/kg 1199 Ft

Perwoll mosógél, 3 l, 666 Ft/l 1999 Ft 

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

Vanish folteltávolító, 1 l 879 Ft

Ajax általános lemosó, 1 l 549 Ft

M
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TŐ

SÉ
G! • Kiegészítő jövedelemforrás

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

•  Munkavégzés szombatonként, 
reggeli, délelőtti órákban

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

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

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

MISKOLCI ELADÓ INGATLANOK
A MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. kétfordulós versenyeztetési 

eljárás (nyílt írásos ajánlattétel + versenytárgyalás) útján  
történő értékesítésre meghirdeti 2017. március 23-i beadási  

határidővel az alábbi miskolci ingatlanokat:

Az ingatlanokról és az értékesítési eljárásról bővebb tájékoztatás a MIK Zrt  
honlapján www.mikzrt.hu, ügyfélszolgálati irodájában (Miskolc, Széchenyi u. 

60.), valamint a 70/466-4399 és az 516-243-as miskolci telefonszámokon kérhető.

Cím  
(Jelleg)

 Alapterület  
(m2)

 Minimális bruttó 
ajánlati ár (Ft)

Szentlélek „udvar és egyéb épület 2 db”  
(01110 hrsz)

 telek: 3396
felép.: 154,9  4 350 000

Miskolci út 54. „lakóház, udvar”  
(49855 hrsz)

 telek: 766
épület: 222  21 400 000

Víkendtelep „beépítetlen terület” (11492 hrsz)  1194  1 800 000

Víkendtelep „beépítetlen terület” (11493 hrsz)  1200  1 800 000

Víkendtelep „beépítetlen terület” (11494 hrsz)  1309  1 900 000

Víkendtelep „beépítetlen terület” (11496 hrsz)  1256  1 600 000

Víkendtelep „beépítetlen terület” (11497 hrsz) 1336  1 700 000

Víkendtelep „beépítetlen terület” (11498 hrsz)  1342 1 700 000 

Víkendtelep „beépítetlen terület”
(11500 hrsz)  1155  1 400 000



A címvédő és alapszakasz győztes 
DVTK Jegesmedvék együttese ju-
tott elsőként fináléba a jégkorong 
MOL Ligában, mivel az elődöntő 
ötödik, szerdai mérkőzésén 2-1-re 
legyőzte az Újpestet. Az egyik fél 
negyedik sikeréig tartó párharcot 
így 4-1-re a Jegesmedvék nyerték.

Szép számú közönség előtt kezdődött 
meg a MOL Liga elődöntőjének ötödik 
összecsapása. A DVTK Jegesmedvék 
teljes létszámmal tudtak felállni, hiszen 
a Ferencváros elleni utolsó meccsen 
megsérülő Ritó László is felépült. Mind-
két oldalon alakultak ki szép számmal 
helyzetek, de a két kapus Adorján és Sila 
remekül védett az első perctől. Egy-egy 
emberelőnyös lehetőséget is kaptak a fe-
lek, de nem tudtak vele élni. Az újpesti 
emberelőny hozta el a legnagyobb pi-
ros-fehér helyzetet, Magosi léphetett ki 
egyedül, de Sila védte a fonák emelést. 
Így gól nélküli döntetlennel vonulhat-
tak pihenőre a csapatok.

A másodi harmadban, ha lehet még 
egy sebességi fokozattal feljebb kap-
csolt csapatunk, sorra alakítottuk 
ki a helyzeteket. Egy emberelőnyös 
helyzet során, Pavuk lövése Galanisz 
elé került, aki elemi erővel lőtte ki a 
felső sarkot. Ezt követően az UTE is 

emberelőnybe került. A védekező sor-
ból egyedül Miskolczi tudott cserélni 
Magosival, mellettük Gőz, Hajós és 
Vojtkó hatalmasat küzdve végig fent 
maradt az emberhátrányban, amit si-
került kivédekezniük.

Egyenlő létszámnál a fáradt Mago-
si helyére Sági lépett fel az első sorba, 
ami hatalmas taktikai húzásnak bi-
zonyult, hiszen a teljesen friss fiatal 
csatár egyedül léphetett ki a fáradt 

védők között és rendkívül magabiz-
tosan lőtt remek gólt. A harmad má-
sodik felében továbbra is csapatunk 
akarata érvényesült, de Adorjánnak 
is volt két hatalmas bravúrja. Egy 
emberelőnynél Tuominen lőtt akko-
ra kapuvasat, hogy a ketrec szinte fel-

borult, de több gólt már nem sikerült 
szerezni.

MOL Liga, elődöntő, ötödik mér-
kőzés: DVTK Jegesmedvék-UTE 
2-1 (0-0, 2-0, 0-1)

– Rendkívül boldog vagyok, hogy 
az egész éves munka után elértük a 

döntőt. Gratulálok az Újpest csapa-
tának egész évben remekül dolgoz-
tak, nagyszerű edző készítette fel 
őket és igazán nemes ellenfelek vol-
tak. Játszották a hokit, de úgy gon-
dolom a jobb csapat került a dön-
tőbe, amire egy kis pihenő után 

megkezdjük a felkészülést – mondta 
el értékelésében Doug Bradley veze-
tőedző. 

A DVTK Jegesmedvék ellenfe-
le a MAC Budapest lesz a döntő-
ben, mivel fővárosi csapat az elő-
döntő ötödik, szerdai mérkőzésén, 
hazai pályán 5-1-re legyőzte a Deb-
recent. Az egyik fél negyedik sikeré-
ig tartó párharcot így 4-1-re a MAC 
nyerte. A döntő első mérkőzését 
március 14-én, 17 órától játsszák a 
Jegesmedvék, a MAC Budapest gár-
dája ellen. (Forrás: dvtk.eu. Fotó:  
Beregi László)

A klub közleménye szerint Bódog 
Tamás, a dán bajnokság második 
helyén álló Bröndby pályaedzője, 
korábbi többszörös magyar vá-
logatott lett a DVTK új vezető-
edzője.

Bódog Tamás Pécsett lett élvonal-
beli labdarúgó, majd Magyar Ku-
pát és bajnoki bronzérmet is nyert 
a piros-fekete klubbal. Ezt követő-
en Németországba szerződött, ahol 
az Ulm csapatával a harmadosz-
tályból egészen a Bundesligáig lép-
kedett előre. Egy rövid kitérő után 
Mainzban megismételte csapatával 
a bravúrt, élvonalba jutást ünnepel-
hetett. Karrierje során több sérülés 
is akadályozta a kiteljesedésben, de 
akaraterejét és küzdeni tudását jól 
mutatja, hogy Németországban így 
is 46 első-, és 109 másodosztályú 
bajnoki mérkőzésen lépett pályára. 
Eközben 2000 és 2003 között öt al-
kalommal a magyar válogatott me-
zét is magára húzhatta.

Pályafutását a Mainz klub máso-
dik csapatában zárta, ahol edzés-

ben maradt, de egyre inkább az 
edzői stáb tagjaként számítottak 
rá, így André Schürrle egyik ne-
velőedzőjeként tekinthetünk 
rá. Az első csapatot ebben az 
időben egykori játékostársa, 
Jürgen Klopp -, aki jelenleg a 
Liverpool vezetőedzője - irá-
nyította.

A Videoton hívására tért 
haza 2009-ben, és Mezey György 
segítőjeként az első évben ezüst-, a 
másodikban aranyérmet nyert.

Ezt követően egykori ulmi edző-
je, a lipcsei sportigazgató Ralf 
Rangnick kérésére lett a RB Leipzig 
felemelkedésének aktív szereplője. 
A negyedik osztályban kezdte el a 
munkát Alexander Zorniger veze-
tőedző mellett, és nagy bravúrral - 
egymást követő két évben is feljebb 
lépve – egészen a másodosztályig 
jutottak.

A mostani idényben ismét  
Alexander Zorniger társaként dol-
gozott, a dán első osztályban a má-
sodik helyen álló Brøndby csapatát 
hagyta el a DVTK hívására.

- Nagy megtiszteltetés, hogy én 
vehetem át a DVTK irányítását, 
köszönöm a bizalmat! - nyilatkoz-
ta Bódog Tamás, a DVTK új ve-
zetőedzője. - Minden tőlem telhe-
tőt meg fogok tenni, hogy mind 
eredményességben, mind játékban 
számottevően előrelépjen a csa-
pat. Mindenkitől elnézést kérek 
azért, hogy ígéretem ellenére egy, a 
Brøndby-nél tegnap este felmerült 
technikai probléma miatt mégsem 
tudtam ma reggel hazautazni, de 
hétfőn szívesen állok a sajtó kép-
viselőinek rendelkezésére. Vasár-
nap még bajnoki mérkőzés vár rám 
a Brøndby-vel, de hétfőn már teljes 
erővel megkezdem a munkát Mis-
kolcon.

Horváth Ferenc vezetőedző tá-
vozása után, Vitelki Zoltán irá-
nyításával lépett a pályára múlt 
szombaton délután a DVTK 
Debrecenben, az OTP Bank Liga 
22. fordulójában.

A szervezettebben játszó házi-
gazdákat ezen a délutánon a sze-
rencse is segítette, két távoli lö-
véssel biztos előnyre tettek szert 
az első félidőben. A 30. percben 
Osváth Attila távoli lövése Rados 
kezéről pördült a kapuba a labda, 
majd hat perccel később Ferenczi 
János lőtt a 16-oson kívülről a bal 
alsó sarokba. (2-0). A játék képe a 
második félidőben sem sokat vál-
tozott, s a 60. percben Frank Felt-

scher egy újabb távolról lőtt góllal 
állította be a végeredményt. (Deb-
receni VSC – Diósgyőri VTK 3-0 
(2-0))

– Úgy mentünk ki a szünet után, 
hogy szeretnénk minél hamarabb 
gólt szerezni. Azt gondoltam, ha 
0-2-nél betalálunk, akkor van esé-
lyünk megnyerni a mérkőzést. 
Most ilyen szériában vagyunk, a 
fejes után a kapufáról kifelé jött a 
labda. Sokkal többet kell tennem 
nekem és a csapatnak is, mert győ-
zelmekkel lehet előre lépni. Na-
gyon nehéz edzői feladat hitet adni 
a játékosoknak, nehezebb, mint já-
tékrendszereket kitalálni. Hosszú 
játékos pályafutás áll mögöttem, 
tudok a sorok között olvasni, jövő 

héten helyre kell 
hozni a ma elkö-
vetett hibákat. Az 
biztos, hogy egy 
hét több, mint 
egy nap – nyilat-
kozta Vitelki Zol-
tán ideiglenes ve-
zetőedző a klub 
hivatalos hon-
lapjának. (Fotó: 
Szabó Krisztián/
dvtk.eu)

2017. március 11. | 10. hét | XIV. évfolyam 10. szám
Miskolci Napló – A város lapja Sport

Pécsett vendégszerepelt szomba-
ton este az Aluinvent DVTK a baj-
nokság 20. fordulójában. 

A sérülésekkel bajlódó piros-fe-
hérek két negyedet is magabiztosan 
nyertek, Jovanovic, Szécsi és Ruffin-
Pratt is nagyon aktív volt támadás-
ban, valamint védekezésben egya-
ránt, a tízpontos vereség ellenére, 
az egész csapatot dicséret illeti. A 
mérkőzésen csapatként küzdött az 
Aluinvent DVTK. Jovanovic, Szécsi 

és Ruffin-Pratt is nagyon aktív volt 
támadásban és védekezésben is, de 
sajnos győzni ezúttal nem sikerült. 
– Agresszíven és nagy figyelemmel 
kezdtük a találkozót, amelyet saj-
nos a második negyed végjátékában 
elvesztettünk. Ebben a periódusban 
kapott hátrányukat sajnos nem tud-
tuk ledolgozni – mondta el Maikel 
López vezetőedző. 

Női Kosárlabda NB I. A-csoport 20. 
forduló: PEAC - Aluinvent DVTK 78-
68 (17-23, 29-10, 19-14, 13-21)

A rájátszás és a Magyar Kupa 
nyolcas döntője előtt az alapsza-
kaszból még két mérkőzés van 
hátra. Most szombaton a lista-
vezető Sopron, március 25-én 
pedig a Zalaegerszeg érkezik 
Miskolcra. A biztatásra ismét 
nagy szükség lesz, várják szur-
kolókat szeretettel! (Ne feledje: 
Női Kosárlabda NB I. A-csoport 
20. forduló 2017. március 11., 
szombat 18:30 Aluinvent DVTK 
- Uniqua Sopron)

ÚJRA PADLÓN AZ UTE – DÖNTŐBEN A JEGESMEDVÉK!

HÉTFŐTŐL BÓDOG TAMÁS  
A DVTK VEZETŐEDZŐJE

„Most ilyen szériában vagyunk”

9

Jól indult a mérkőzés, de a vége most nem jött össze
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ELÉRHETŐSÉGEINK: Ügyfélszolgálati iroda: 3518 Miskolc, Erenyő u. 1. ,   
3527 Miskolc, József Attila út 53. Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf.: 509. 
Telefon: +36 46/200-178, +36 46/200-179, 
+36 70/463-7714. Telefax: +36 46/200-177.  
E-mail: info@mirehukoz.hu.  
Web: www.mirehukoz.hu 

A HULLADÉKSZÁLLÍTÁS  
RENDJE  

A NEMZETI ÜNNEPEN
A MiReHuKöz Nonprofit Kft. ezúton tájékoztatja  

a Tisztelt Lakosságot, hogy a hulladékszállítás  
a munkaszüneti napon, 2017. március 15-én szerdán,  

változatlanul a megszokott módon  
és ürítési rend szerint történik.

Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét,  
hogy a hulladékudvarok, a József Attila úti átrakóállomás,  

a Hejőpapi Regionális Hulladéklerakó  
2017. március 15-én ZÁRVA tartanak.

  Az ügyfélszolgálat március 15-én szerdán, szintén zárva tart; 
esetleges ügyintézés esetén kérjük, a weboldalunkon  

az ügyfélszolgálat menüpont alatt található  
elektronikusan kitölthető űrlap elküldésével vegye fel  

ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolatot.

 Együttműködésüket köszönjük!

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 

VÁLTOZNAK AZ ÜVEG- 
HULLADÉK GYŰJTÉSÉNEK 

IDŐPONTJAI
A MiReHuKöz Nonprofit Kft. ez-

úton tájékoztatja a tisztelt La-
kosságot, hogy a házhozmenő 
üveghulladékgyűjtés eddigi tapasz-
talatait figyelembe véve a rendszer 
hatékonyságának növelése érde-
kében a jövőben megváltoztatja a 
gyűjtési napokat.

A gyűjtési időpontok jobb követhető-
sége érdekében 2017. áprilisától a szol-
gáltató havonta egyszer, egy rög-
zített hétköznapon gyűjti a családi 
házaknál az üveghulladékot.

A megváltozott új rendszerben 
történő gyűjtés előtt szórólapon 
értesítik a lakosokat az első gyűj-
tés pontos időpontjáról, valamint 
a jövőbeni ürítési nap kijelöléséről, 
amely mindig az adott hónap első 
hetének egyik hétköznapja lesz a 
gyűjtési körzetnek megfelelően. 

Az utcaszintű gyűjtési napokról a 
www.mirehukoz.hu oldalon az aktuális 
hulladéknaptárból, vagy ügyfélszolgá-
latunkon tájékozódhatnak.

A gyűjtés során továbbra is gyűjtőzsák-
ba az ép, egész sörös-, boros-, pezsgős-, 
befőttes-, és egyéb öblös üveget helyez-
zenek el, a törött üvegeket a MiReHuKöz 
Nonprofit Kft. munkatársai munkavédel-
mi okokból nem szállítják el. 

Az üveghulladékkal teli zsákokat a já-
ratnapokon reggel 7 óráig, az ingatlan elé 
közterületre, jól látható helyre kell kihe-
lyezni! A kihelyezett zsákokért a szállítási 
napokon cserezsák kerül biztosításra. 

Amennyiben többletüveg gyűjtő-
zsák ra van szükségük, azt a MiReHuKöz 
Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatán igé-
nyelhetnek.

Az üveggyűjtő pontok és gyűjtőszige-
tek a már megszokott módon továbbra 
is a lakosság rendelkezésére állnak.

Baba lanolinos szappan 125 g, egységár: 1192 Ft/kg 149 Ft
Medve sajt 8 cikk, bármilyen ízben, 140 g, egységár: 1993 Ft/kg, Nyereményjáték! 279 Ft
Plussh folyékony mosószer color, white, 1500 ml, egységár: 366 Ft/l 549 Ft

KERESSE TELEPÜLÉSÉN  
A LEGKÖZELEBBI UNIÓ COOP ZRT ÜZLETET!

199 Ft

COOP vajkrém                                   
natúr, magyaros, 190g,  
egység ár: 1468 Ft/kg  
helyett 1311 Ft/kg,  
279 Ft helyett 

Always ultra eü.betét                                    
normál Plus, 10 db-os,  
egység ár: 44,90 Ft/kg  
helyett 39,90 Ft/kg,  
449 Ft helyett

399 Ft

Győri Édes keksz      
eredeti, kakaós,  
180 g, egység ár: 1217 Ft/kg  
helyett 1106 Ft/kg,  
219 Ft helyett 

249 Ft

LEGÚJABB TAVASZI AKCIÓNK KÍNÁLATÁBÓL   
MÁRCIUS 8-14-IG!

Törzsvásárlóinknak kuponnal olcsóbb:

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.

Az Önálló Másság Életminőség Fejlesztő Alapítvány  
az FOF 2014/30  pályázati program keretében

Az alábbi programokat tartja: 
2016. november 01-től 2017. június 30-ig

1.Munkaerő-piaci tanácsadást tart egyéni igénybevevők részére
2. Munkaerő-piaci tréninget tart szülők, hozzátartozók részére 
3. Önismereti tréninget tart 
4. Személyes Életvezetési tréninget tart
5. Autizmus speciális tanácsadást tart
6.  A program keretében „ A Könnyen érthető kommunikációt (KÉK) használó 

szociális segítők intenzív képzési programja c. képzési programot valósít-
ja meg. 

Helyszín: Önálló Másság Életminőség Fejlesztő Alapítvány 3526 Miskolc, Váltó u. 45. sz.
Bővebb információ:  Patkó Gabriella 06-30/943-7638
A RÉSZVÉTEL INGYENES, REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT!
A program támogatója:   az Emberi Erőforrás Minisztériuma megbízásából a Fogyatékos Sze-

mélyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.

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!

Görgey-ház:  
ELEGÁNS, IGÉNYES, MODERN 

41 lakást  
és 5 üzlethelységet  
kínálunk eladásra

A 2012-ben épült ház mindössze né-
hány perces sétára található a Széché-
nyi utcától és a Népkerttől. Kedvező 
finanszírozási és továbbhasznosítási 
lehetőségekkel kapcsolatban keressen 
minket! 

www.gorgeyhaz.hu
Tel.: 46/516-280, mobil: +36-70/442-1747

E-mail: hasznositas@mikrt.hu



A miskolci formáció „Szél-
jegy” című albumának 
bemutató koncertjét már-
cius 25-én, szombaton 16 
órától tartja a Művészetek 
Háza koncerttermében. A 
programon számos együt-
tes és meghívott művész 
vendégeskedik majd.

A formáció két tagja – Szé-
csi Viktória és Vihula Mihaj-
lo – 2011-ben még külön-kü-
lön, de azonos műsorokban 
lépett fel, közös munkájukat 
aztán 2013-ban kezdték el. 
2014. februárjától közös ze-
neszerzői munkába kezdtek. 
Fecske Csaba költő kérésére 
elkészült egy vers megzenésí-
tése, amit továbbiak követtek. 

2014 őszén a „Trubadúrok 
viadala” című, Shakespeare 
szonettek megzenésítésére 
kiírt pályázaton a döntőbe 
kerültek. 2015-ben a buda-
pesti Bakelit Multi Art Cen-
terben, Miskolcon a „Bar-
tók+” Operafesztiválon – ’15 
után tavaly is – 50 perces ön-
álló koncertet adtak. De fel-
léptek a Kalákafesztiválon is, 
erre a jogot az „Egri Hangok” 

DalnokVERSenyre írt daluk 
döntőbe kerülésével érték el.

A pároshoz 2015-ben 
csatlakozott ütőhangsze-
rekkel Parai Roland. Ez a 
hármas jelenti az Akvarell 
formáció alapfelállását, amit 
alkalmanként kiegészítenek 
vendégművészekkel.

2015-ben Szécsi Viktória 
„pályakezdő ösztöndíjat” 
nyert Miskolc várostól. 2015 
végére elkészült a 14 dalukat 
tartalmazó Miskolci Akva-
rellek című CD-jük. 2016-
ban – szintén Miskolc város 
segítségével – elkészítették 3 
daluk „rádióbarát” zenekari 
feldolgozását, melyet most, 
a gála alkalmával mutatnak 
be a nagyközönségnek, és 
most jelenik meg az új nagy-
lemezük is.

A bemutató egy nagy gála 
koncert lesz, ahol a miskolci 
zenekar a dalait olyan meg-
hívott művészek közremű-
ködésével adja elő, mint a 
Perla vonósnégyes, Bernáth 
Ferenc gitárművész, Vízi 
Viktor, a M.I.E.Z. énekese, a 
Mizrab jazz együttes és Lu-
kács Gábor színművész. 

A sok finomság és tetsze-
tős kézműves portrék mel-
lett vízkóstoltatás, kutyás 
simogató és János vitéz 
várja a látogatókat a ta-
vasz első Miskolci Terme-
lői Napján március 19-én 
vasárnap az Erzsébet téren 
délelőtt 9 órától délután 1 
óráig.

„Tavaszi szél vizet 
áraszt...” - ez lesz a központi 
témája a Miskolci Termelői 
Nap márciusi rendezvényé-
nek. A kikeleti megújulás és 
tavaszi frissesség mellett a 
víz világnapja is középpont-

ba kerül március harmadik 
vasárnapján. 

A Bükk-térség Fenntart-
ható Vízkészlet-gazdálko-
dásáért Közalapítvány tere-
pasztalon mutatja be a Bükk 
forrásait és hoz kóstolót az 
üdítő és ásványokban gazdag 
forrásvizekből. A Miskol-
ci Második Esély Állatvédő 
Alapítvány kisállat-simoga-
tóval, arcfestéssel, kvízjáték-
kal készül, ahol minden az 
ebek körül forog majd. János 
vitéz története pedig délelőtt 
fél 12-től várja a fiatalokat a 
Miskolci Csodamalom báb-
színház előadásában.

Március 18-án, szombaton reggel 9 
órától rendezik meg a Diósgyőri vár 
lovagtermében a IV. Miskolci Pálin-
kamustra – Kárpát-medencei pálin-
ka-, párlat- és sós sütemény versenyt. 

– A kezdetekről arra törekedtünk, 
hogy a pálinka „polgárjogot” nyerjen 
a magyar gasztronómiában, s kultusza 
alakuljon ki. Meggyőződésem, hogy si-
került elérnünk a célunkat, és ehhez a 
miskolci pálinkamustrák is erőteljesen 
hozzájárultak – mondta el Sömjéni Éva 
pálinkalovag az esemény keddi sajtótá-
jékoztatóján. 

Orosz János, a Bükki Pálinka Lovag-
rend nagymestere kiemelte, a verseny 
előtti nap – péntek – délután 5-ig várják 
a pálinkákat, félliter itallal lehet nevez-

ni. Az üveg címkéjén fel kell tüntetni a 
pályázó nevét, címét, a gyümölcs fajtá-
ját, a pálinka alkoholtartalmát, évjára-
tát. A pálinkamintákat a nevezők lead-
hatják a polgármesteri hivatal portáján, 
és postai úton szintén a hivatalban (3525 

Miskolc, Városház tér 8.). – Tavaly már 
sikerült megszólítanunk néhány külho-
ni pálinka lovagrendet. Idén azonban 
elmondhatjuk, hogy mind a nyolc Kár-
pát-medencei rend képviselteti magát 
rendezvényünkön. Erre korábban még 
nem volt példa! – emelte ki Orosz János.

A sós sütemények versenyére 1-1,5 ki-
logrammal lehet benevezni. A mintákat 
a Diósgyőri vár Déryné házába várják, 
egészen a verseny napján 12 óráig. A sü-
teményes tálon külön fel kell tüntetni a 
készítő nevét és lakcímét, a sütemény 
elnevezését (esetleg fantázianevét), a re-
cept leírását és a leadott mennyiséget.  A 
verseny részletes programja és további 
információk a Diósgyőri vár honlapján, 
a Miskolci Napló előző számában és a 
minap.hu hírportálon olvashatók.

2017. március 11. | 10. hét | XIV. évfolyam 10. szám
Miskolci Napló – A város lapja

PROGRAMAJÁNLÓ
Program/közélet

Miskolci Nemzeti Színház
Március 14. 19 óra. A hülyéje – bohózat. 

NAGYSZÍNHÁZ Bérletszünet Jegyvá-
sárlás. 19 óra. Egy őrült naplója. KA-
MARA Jegyvásárlás. 

Március 16. 17 óra. EGY ÓRA VERSEK KÖZT 
MŰVÉSZEINK TÁRSASÁGÁBAN. JÁTÉK-
SZÍN Jegyvásárlás. 19 óra. EGY CSÓK ÉS 
MÁS SEMMI - zenés komédia két rész-
ben. NAGYSZÍNHÁZ Bérletszünet Jegy-
vásárlás. 19 óra. A mi osztályunk (16) 
- történelem XIV órában. KAMARA Ma-
dách (arany, ezüst) bérlet Jegyvásárlás. 

Március 17. 19 óra. Viktória – operett. 
NAGYSZÍNHÁZ Bérletszünet Jegyvá-
sárlás. 19 óra. Kivilágos Kivirradtig - 
Istvánnap két részben. KAMARA Bér-
letszünet Jegyvásárlás. 

Március 18. 17 óra. KILÉPŐ. JÁTÉKSZÍN 
Jegyvásárlás. 19 óra. Viktória – operett. 
NAGYSZÍNHÁZ Bérletszünet Jegyvásár-
lás. 19 óra. Kivilágos Kivirradtig - Ist-
vánnap két részben. KAMARA Egressy 
(arany, ezüst bérlet) Jegyvásárlás.

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár
Március 13. 16.30 óra. „Fújt a gyár”. Kiál-

lítás Poczok Gábor amatőr képzőmű-
vész egykori vasgyár hőskorát idé-
ző alkotásaiból. A gyári képek mellé 
gyári költői képeket is adnak a szer-
vezők - két egykori „kohász”, Némethi 
Lajos és Fecske Csaba közreműködé-
sének köszönhetően. 

Művészetek Háza
Március 13. 19 óra. TŰZVARÁZS BÉRLET 

V. MŰSOR: Elgar: e-moll gordonka-
verseny Op. 85; Bruckner: IV. (Esz-dúr 
„Romantikus”) szimfónia. VEZÉNYEL: 
Marco Balderi. KÖZREMŰKÖDŐK: Vár-
dai István – gordonka. 

Március 16. 18 óra. KIS EMBER NAGY 
GONDDAL JÁR - DOMBÓVÁRI ISTVÁN 
ÖNÁLLÓ ELŐADÁSA, VENDÉG: BELLUS 
ISTVÁN. 

Március 17. 19 óra. CSÍK ZENEKAR KON-
CERT. Vendég: Kiss Tibor (Quimby). 

Március 18. 19 óra. MÜLLER PÉTER: A 
SORSFORMÁLÁS MÁGIÁJA. Az előa-
dás témája szorosan kötődik Az élet 
művészete c. könyvhöz.

Ökológiai Intézet Alapítvány, (Mis-
kolc, Kossuth utca 13.)

Március 13. 17 óra. Magbörze Miskol-
con.  Az Öko Kertész Klub mag- és 
szaporító anyag börzéjére magvak, 
dugványok, szobanövények hajtá-
sait is hozhatják cserére az érdek-
lődők. Csávázatlan, ha lehet szár-
mazási hellyel, gyűjtési időponttal 
feliratozott magokat várnak. Ismét 
lehetőség lesz a kertészeti könyvek 
és talajvizsgáló eszközök kölcsönzé-
sére is. 

Csodamalom Bábszínház
Március 19. 10.30 óra. Aladdin és a cso-

dalámpa. 

Barta Gábor, önkormányzati képviselő, lakos-
sági fogadóórát tart 2017. március 16-án (csütör-
tökön), 15.00-16.30 óráig a Kaffka Margit Könyv-
tárban (Park utca 8.), 17.00-19.00 óráig a Gárdonyi 
Géza Művelődési Házban (Sütő János u. 42.).

Deák-Bárdos Mihály, önkormányzati képviselő 
utcafórumot tart 2017. március 16-án (csütörtö-
kön), 17 órától, a Fontana étterem melletti parko-
lóban. Téma: játszóterek, közösségi terek.

LAKOSSÁGI FOGADÓÓRA, UTCAFÓRUM

A Kolping-akadémia so-
rozat következő előadására 
hétfőn, 13-án 18.30 órától 
kerül sor a Szent Anna Kol-
ping-házban. Miskolc fő-
építésze, Rostás László előa-
dásának címe: Szakrális 
építészet. Csütörtökön, 16-
án, a KÉSZ miskolci csoport-
ja rendezésében tart előadást 
Flach Antal csembalóművész 
„Népzene és műzene kap-

csolata Kodály műveiben” 
címmel a Fráter György Ka-
tolikus Gimnázium díszter-
mében. Jövő vasárnap, 19-én 
16 órától mocorgós szentmi-
sét mutatnak be a millenniu-
mi teremben a kisgyermekes 
családoknak.

Görögkatolikus hírek: 
Március 11. Halottak szom-
batja. Szentmise elhunyt 
szeretteink név szerinti em-

lítésével. Március 12. nagy-
böjt 2. vasárnapja, Palamasz 
Szent Gergely emléknapja. 
Március 13., hétfő: „6 temp-
lom sorozat” keretében böjti 
vecsernye 17.30-kor a Búza 
téri székesegyházban. Szent-
beszédet mond Stefán Zoltán 
szirmai parókus. Március 
14., kedd: folytatódik a püs-
pöki katekézis, a felnőttek-
nek szóló hitoktatás. 18.45-

kor a Búza téri székesegyház 
mögötti Missziós irodában 
Orosz Atanáz megyéspüs-
pök tart előadást Nagy Szent 
Bazil életéről. Március 12-én, 
17 órától, a Miskolc Televízió 
HívőSzó című műsorában az 
Avas-déli római és görög ka-
tolikus templomból közvetí-
tenek szentmisét, felvételről. 
A szent liturgiát végzi: Fedor 
Péter parókus.
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EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

Miskolci le-
vélírónk 
kérdezte, mi 

a teendő, ha kihagyták az 
öröklésből? Közel egy éve 
hunyt el az egyik rokona, 
akivel nem tartotta a kap-
csolatot. 

Most értesült haláláról és 
arról is, hogy már lefolytatták 
a hagyatéki eljárást. Őt azon-
ban nem vették figyelembe a 
hagyaték átadása során, hol-
ott törvényes örököse az el-
hunytnak. Kérdezi, van-e 
még lehetősége, az öröklésre?

A hagyatéki eljárásról 
szóló törvény a hagyaték 
jogerős átadásától számított 
egy éven belül, egy speciális 
jogintézmény keretében, le-
hetőséget ad az ilyen esetek 
megoldására.

E szerint, a hagyatéki el-
járást érdemben befejező 
jogerős végzéssel szemben, 
a hagyatéki eljárás megis-
métlése iránti kérelmet le-
het előterjeszteni, ha az 
öröklésben érdekelt olyan 
tényre hivatkozik, amelyet 
a hagyatéki eljárásban nem 
bíráltak el, feltéve, hogy az – 
elbírálás esetén – az öröklés 
rendjének vagy az öröklés 
jogcímének, továbbá ezek-
hez kapcsolódóan a hagya-
tékban való részesedés ará-
nyának megváltoztatását 
eredményezhette volna.

A kérelmet az érdemi vég-
zést hozó közjegyzőnél kell 
jegyzőkönyvbe mondani vagy 
írásban benyújtani az érdemi 
végzés jogerőre emelkedésé-
től számított egy éven belül. 
A határidő elmulasztása miatt 
igazolásnak nincs helye, vagy-
is az jogvesztő. A kérelemben 
meg kell jelölni azt a hagyaté-
ki eljárást érdemben befejező 
végzést, amely ellen a kérelem 
irányul, az annak megváltoz-
tatására okot adó tényt, vala-
mint annak bizonyítékait.

A hagyatéki eljárás meg-
ismétlésének az előfeltételeit 
a közjegyző hivatalból meg-
vizsgálja és az eljárás meg-
engedhetőségéről a kérelem 
beérkezését követő 30 napon 
belül külön végzéssel dönt.

Ha a kérelemnek a köz-
jegyző helyt ad, akkor újra 
lefolytatja a hagyatéki eljá-
rást. A megismételt hagya-
téki eljárás eredménye alap-
ján, a közjegyző új végzése 
a korábbi hagyatéki eljárást 
érdemben befejező végzést 
hatályában fenntartja, vagy 
a korábbi végzéstől eltérő 
végzést hoz.

Abban az esetben, ha a 
hagyatéki eljárás befejezé-
sét követően 1 év már eltelt, 
a kihagyott örökös, igényét 
csak közvetlenül bírósági 
úton érvényesítheti.

DR. STRASSBURGER GYULA 
ÜGYVÉD

A JOGÁSZ VÁLASZOL

A hagyatéki eljárás  
megismétlése

Akvarell gálaműsor

Megújulás, tavaszi 
frissesség a márciusi  
Termelői Napon

Pálinkamustra a Diósgyőri várban



Gyalogosgázolás  
az egyetemnél

Gyalogosgázolás történt szerdán délután három óra körül Mis-
kolcon, az Egyetem út és a Lidl-bekötőút kereszteződésénél. Egy 
személyautó a Lidl bevásárlóközpont felől kanyarodott ki, ami-
kor a zebrán elütött egy ott áthaladó férfit. Információink szerint 
a gyalogos könnyebb sérüléséket szenvedett, a mentők kórházba 
szállították.

Késsel támadt élettársára a lyukói nő
A Miskolci Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya súlyos tes-

ti sértés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat 
büntetőeljárást Cs. Rolandné 37 éves helyi lakossal szemben - közöl-
te a rendőrség. A gyanúsított március 7-én 17 óra körül Miskolcon, 
a Lyukóvölgyben előzetes szóváltást követően egy késsel mellkason 
szúrta élettársát. A 40 éves férfi súlyos sérülést szenvedett. Az asz-
szony maga hívta a mentőszolgálatot tettét követően. Cs. Rolandnét 
gyanúsítotti kihallgatását követően, a Miskolci Rendőrkapitányság 
bűnügyi őrizetbe vette és a nyomozók előterjesztéssel éltek előzetes 
letartóztatásának indítványozására is az ügyészségen.

Pénztárcát lopott
A Kazincbarcikai Rendőrkapi-

tányság Sajószentpéteri Rendőrőrse 
lopás vétség elkövetésének gyanúja 
miatt folytat büntetőeljárást ismeret-
len tettes ellen, aki január 14-én dél 
körül, egy sajószentpéteri élelmiszer-

boltban vásárló sértettől 
eltulajdonított egy pénz-
tárcát, a benne lévő bank-
kártyával és készpénzzel 
együtt. Az elkövető 50 év 

körüli, körülbelül 180 centiméter magas, „mackós” testalkatú férfi. 
A rendőrség várja azon személyek jelentkezését, akik a képen látha-
tó férfit felismerik, tartózkodási helyével kapcsolatban érdemleges 
információval rendelkeznek. Jelentkezni lehet személyesen, a Sa-
jószentpéteri Rendőrőrsön (Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 197.), 
vagy telefonon a (48) 345-210-es telefonszámon. 

Lakástűz, füstmérgezés Szirmabesenyőn
Kigyulladt egy családi ház kedden kora este Szirmabesenyőn, a 

Széchenyi utcában. Mikor a miskolci tűzoltók a helyszínre értek, egy 
szoba már teljes terjedelmében lángolt.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint hamar elfojtották a 
lángokat, a tűz nem terjedt tovább. A tűzoltók egy gázpalackot is ki-
hoztak az épületből, egy embert füstmérgezés gyanújával kórházba 
szállítottak a mentők. A tűz miatt az épület lakhatatlanná vált, a la-
kók elhelyezéséről gondoskodtak.

Furgonok ütköztek 
Óvatlanul tolatott ki szerdán dél körül egy furgon egy mellékut-

cából az Erenyő útra, s keményen „összetalálkozott” egy másik kis-
busszal, amelyik egyenesen haladt. A rendőrség tájékoztatása szerint, 
a helyszíni szemle nagyjából órát vett igénybe, az eset nem okozott 
forgalmi fennakadást. Személyi sérülésről sem kaptunk információt.

Mozaik Miskolci Napló

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

MINDENKIT ÉRHET JOGESET

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 - április 20) Az utóbbi időben élvezett, nyu-
godt időszakában ez a hét sem hoz változást. Az egészség 
kapcsán sem leszi számottevő problémája, tele lesz energiá-

val és ez meg is látszik kiegyensúlyozottságán, előmenetelében. 

Bika (április 21 - május 20) Ha a jegy második felében szü-
letett, némi átmeneti nehézségre számíthat ezekben a napok-
ban. Az előrejelzés nem hatalmas negatív fordulatokat mutat, 

inkább arra kell felkészülni, hogy mindenért jobban kell küzdenie. 

Ikrek (május 21 - június 21) A közeljövő javuló tendenciát 
mutat, sokkal biztatóbb kilátásai vannak, mint az előző he-
tekben. Most egy nyugalmasabb, minden szempontból ked-

vezőbb időszakra számíthat, munka- és pénzügyek esetében is. 

Rák (június 22 - július 22) Ha háttérbe szorítja a saját aka-
ratát, akkor tulajdonképpen lemond a céljaikról, és környe-
zetének tagjai visszaélhetnek ezzel. Ne feledje: aki ismeri és 

kedveli Önt az olyannak szereti, amilyen valójában.

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Próbáljon optimista ma-
radni, a héten adódhatnak nehézségek. Több idejébe és energi-
ájába kerülhet egy-egy feladat elvégzése, ám ez arra is sarkall-

hatja, hogy új koncepciókat dolgozzon ki, amelyek sikerre vihetik. 

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Érzelmi életében most 
megéri némileg türelmesebbnek lenni, ez meghozhatja a tar-
tós boldogságot. Élete előreláthatóan jóval mozgalmasabb lesz 

a megszokottnál, egzisztenciájában jó esélyek adódnak, révbe érhet.

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Vége szakadhat egy 
nehezebb időszaknak, szinte napról napra változásokon mehet 
keresztül a tavaszi megújulás jegyében, kellemes eseményekkel 

tarkítva. Szakítson időt a régi barátokkal való együttlétekre. 

Skorpió (október 24 - november 22) Fontos tennivalói le-
hetnek a héten a fejlődése érdekében. Szinte soha vissza nem 
térő alkalom nyílhat önképzésre, ismeretei tágítására, vagy 

akár továbbtanulásra is. Fontos, hogy apránként haladjon a feladatokkal. 

Nyilas (november 23 - december 21) A szerelem terén hozhat 
jó esélyeket ez a hét. Ha egyedülálló, rátalálhat igazi társára, ha 
kapcsolatban él, ne halassza tovább a házasságot. Pénzügyekben 

ezek a napok kicsit zötyögősebbek lehetnek.  

Bak (december 22 - január 20) Használja ki a tavaszi időt, 
mozogjon, járjon kirándulni a barátokkal, családdal. A pénz-
ügyekben jól állnak a dolgok, akár egy kifizetődő befektetés-

be is belevághat, minden esély megvan ennek a sikerére. 

Vízöntő (január 21 - február 19) A héten szüksége lesz a ba-
rátok, rokonok jó tanácsaira, biztatására, higgye el, így minden 
sokkal könnyebben elérhető. Találkozhat fura ötletekkel és for-

mabontó javaslatokkal, vegye ezeket fontolóra. 

Halak (február 20 - március 20) Vegyen vissza a lendületé-
ből a héten, a saját érdekében. Egyrészt a munka nem szalad 
el, másrészt ezt nem lehet hosszú távon csinálni, egészségügyi 

kockázatok nélkül. Lelkileg és fizikailag is próbálják kipihenni magukat. 
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Divatos frizurák, különleges, színes sminkek és még sok más érdekesség várta a látogatókat idén is a miskolci Kézműves Kupán. A ha-
gyományosa színpompás és látványos rendezvényen immár 15. alkalommal mérték össze tudásukat a fodrászok, kozmetikusok és műkö-
röm-építők a Generali Arénában. A B.-A.-Z. Megyei Kereskedelmi és Iparkamara rendezvényére ezúttal is több, mint kétszáz versenyző 
érkezett. Bihall Tamás, a BOKIK elnöke elmondta, az ilyen rendezvények is hozzájárulnak a szakképzés népszerűsítéséhez. Idén a szerve-
zők egy magyar guinness rekord-kísérletet vittek véghez Miskolcon: hatvan fodrász mindössze tíz perc alatt úgynevezett natúr hajból egy 
alkalmi kontyot készített a modelljeinek. (További képek, galériák, beszámolók a www.minap.hu hírportálon)                  FOTÓ: BEREGI LÁSZLÓ

FORRÓ NYOMON

FOTÓK: JUHÁSZ ÁKOS, MOCSÁRI LÁSZLÓ

„1848 te csillag…”

1

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben az 1848-49-es 
szabadságharc néhány hősének a neveit rejtettük el. Kérjük, 
a megfejtéseket együtt, egy levélben vagy e-mailben, legké-
sőbb 2017. április 5-én éjfélig juttassák el szerkesztőségünk-
be (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.

Különleges divatshow és modellvizsga helyszíne volt múlt 
vasárnap délután a Miskolci Galéria. A rendezvényt közösen 
szervezte a „Laurus” Alapítvány, a Takács Modell Stúdió. A be-
mutatón szereplő ruhák tervezői Meyke és Búcsúházy Piros-
ka iparművészek voltak, a zenei kíséretről pedig a Holdviola 
együttes gondoskodott, amelynek elektro-folk stílusa pontosan 
illett a ruhákhoz.

Divatshow A  hét fotója
BEREGI LÁSZLÓ  

FELVÉTELE

Kézműves kupa


	Minap01
	Minap02
	Minap03
	Minap04
	Minap05
	Minap06
	Minap07
	Minap08
	Minap09
	Minap10
	Minap11
	Minap12

