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Miskolci Napló
HÚSVÉT SZENT ÜNNEPÉN

Húsvétkor ünnepli a kereszténység Jézus Krisztus feltámadását. Előtte, virág-
vasárnapon arról emlékezik meg az egyház, hogy Krisztus pálmaágakat len-

gető tömeg éljenzése közepette vonult be Jeruzsálembe. A nagycsütörtök 
Krisztusnak az Olajfák-hegyén történt elfogatását idézi. Nagypéntek 

Krisztus Pilátus általi halálra ítélésének és kereszthalálának a napja. 
Nagyszombat este körmenetekkel emlékezik meg a keresztény világ 

arról, hogy Jézus harmadnap, azaz húsvétvasárnap hajnalán feltámadt 
halottaiból. Az ünnephez számos népszokás, hagyomány kapcsolódik. 
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„Adjon hitünk 
húsvéti örömet 
minden otthonban.” Áldott húsvéti ünnepet 

kívánok!

Dr. Kriza Ákos
polgármester

Dr. Kriza ÁkosDr. Kriza Ákos
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A listavezetőt is megverte a DVTK!



A Lévay József Református 
Gimnázium és Diákotthon 
igazgatója, Ábrám Tibor el-
mondta, az új tanuszoda nem 
csak a gimnazisták előtt áll 
majd nyitva. – Már a pályázat 
beadása során együttműkö-
dési megállapodást kötöttünk 
belvárosi általános iskolák-
kal arról, hogy a 25 méteres, 
ötsávos medence az ő diák-
jaik úszásoktatását is szolgál-
ja majd – hangsúlyozta. A ki-
használtságot növeli majd, 
hogy a szabad kapacitásokat 
felkínálják a miskolci polgá-
rok számára: várhatóan a kora 
reggeli, a késő esti és a hétvégi 

időszakban bárki használhatja 
majd az uszodát.

A gimnáziumban a régi, 
még a hatvanas években épült 
tornatermet bontják el és épí-
tenek helyette újat. Itt kap 
majd helyet egy gyógytestne-
velésre is alkalmas, új terem, 
valamint egy nagyobb méretű 
konditerem. Akadálymentesí-
tik is az épületeket.

A Fényi Gyula Jezsui-
ta Gimnázium és Kollégium 
szintén érintett a fejleszté-
sekben. P. Holczinger Ferenc 
igazgató elmondta, fejlesztik a 

természettudományos 
oktatást az intéz-

ményben, s az ebédlő három-
száz fősre bővítésével új kö-
zösségi teret is létrehoznak. 
– Gimnáziumunknak fon-
tos a közösségépítés, de nagy 
hangsúlyt helyezünk a fizika- 
és kémiaoktatásra, ezért ilyen 
tantermek épülnek. Mindezek 
mellett a gépészet is megújul – 
tette hozzá.

Schanda Tamás európai 
uniós fejlesztéspolitikáért fe-
lelős államtitkár arról tájékoz-
tatott, hogy mintegy 14,4 mil-
liárdos fejlesztési forrás áll az 
egyházi fenntartású közneve-
lési intézmények rendelke-
zésére, az ösz-

szegből összesen 23 intézmény 
részesül. A Jezsuita Gimná-
zium 567 millió forintost tá-
mogatást kap, a Lévay pedig 
947 milliót. A pénzt az új Szé-
chenyi Tervben a kormánytól 
kapja a két miskolci gimná-
zium. A beruházások – me-
lyeket Miskolcon várhatóan a 
nyár folyamán, illetve ősszel 
kezdenek el – végrehajtásá-
ra 48 hónap áll rendelkezés-
re. Fontos, hogy a fejlesztések 
100 százalékos intenzitásúak, 
azaz sem az iskoláknak, sem a 
fenntartóknak nem kell 

saját forrást bizto-
sítaniuk.

Meghatározó egészségügyi bástya jött létre 
Miskolcon azzal, hogy összeolvadt a városi és 
a megyei kórház – nyilatkozta nemrégiben az 
Állami Egészségügyi Ellátó Központ főigaz-
gatója.

 Németh László szerint zökkenőmentes volt 
az átállás, a dolgozók már megkapták az első fi-
zetésüket. – A szuperkórház nem csupán azért 
jött létre, hogy a betegek jobb színvonalú ellátá-
sát biztosítsa, hanem azért is, hogy garantálja az 
ott dolgozók biztonságát, munkáját, komfortját 
– hangsúlyozta Németh László.  

Tiba Sándor, a kórház főigazgatója a sajtótájé-
koztatón máris fontos eredményről tudott beszá-
molni. Mint mondta, első intézkedései közé tarto-
zott a sürgősségi ellátás javítása. Eddig a betegek 
akár négy-hat órát is vártak, míg átkerültek a 

végleges ellátást nyújtó intéz-
ménybe. Ez most egy órára 
csökkent le. 

A főigazgató kiemelte, azt 
szeretné, ha további szerve-
zéssel a várakozási időt fél 
órára tudnák csökkenteni. 
Egy másik változást is érzé-
kelhetnek majd a betegek a 
közeljövőben. –  Fontos, hogy a járóbeteg-ellá-
táshoz azok is hozzáférjenek, akik dolgoznak. 
Ők munkaidőben nem tudnak ide eljönni, ezért 
szeretnék egy olyan átszer-
vezést, hogy a fontosabb 
szakrendelők a délutáni, 
koraesti órákban is működ-
jenek – hangsúlyozta Tiba 
Sándor. 
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Ez a mostani az elmúlt húsz év legjelentősebb iskola-
fejlesztése Miskolcon – emelte ki Csöbör Katalin. A fide-
szes országgyűlési képviselő hozzátette, hosszas tervezés 
és egyeztetés vezetett a mostani beruházások bejelenté-
séig. A politikus úgy fogalmazott, szülőként is tudja és 
tanúsíthatja, hogy teljes mértékben igaza van a kormány-
nak akkor, amikor az egyházi iskolákat is teljes mellszé-
lességgel támogatja.

– Az egyházi iskolák a bennük folyó kiemelkedő peda-
gógiai munka miatt olyan népszerűek. A lelki nevelés és 
építés jelentőségét pedig szintén nem kell külön kiemelni 
a teljesen gépiessé váló, elidegenedett világunkban – han-
goztatta Csöbör Katalin, kiemelve, hogy végre azok a ma-
gyarok is találnak színvonalas iskolát, akik a gyermekük-
nek egyházi neveltetést szeretnének biztosítani.

A kormányváltás óta megduplázódott, 13 százalékra 
nőtt azok aránya, akik egyházi iskolában tanulnak, szá-
muk eléri a 210 ezer főt – erről Soltész Miklós beszélt a 
sajtótájékoztatón. Az EMMI egyházi, nemzetiségi és civil 

társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára hang-
súlyozta annak fontosságát, hogy az egyházi nevelést 
biztosító intézmények megújuljanak, bővüljenek. 
Soltész Miklós tájékoztatott arról is, hogy a magyar 
kormány az elmúlt évek során két és félszeresére 
emelte az ingyenes étkeztetés támogatását, aminek 
mértéke most már eléri a 74 milliárd forintot. Eb-
ből az összegből országszerte 620 ezer, az egyházi 
iskolák tekintetében mintegy 124 ezer, a két mis-
kolci gimnáziumban pedig félezer gyerek ingyene-
sen vagy kedvezménnyel étkezhet. 

A megye szinte összes gaz-
dasági mutatója javult az el-
múlt években, különösen az 
ipari termelésé. A Széchenyi 
Kártya Program pedig 2016-
ban minden idők legjobb 
évét zárta. Persze bőven van-
nak még kihívások – meg-
oldást kell találni például a 
szakemberhiányra.

Az elmúlt év eredményeiről 
a B.-A.-Z. Megye Kereskedel-
mi és Iparkamara küldöttgyű-
lésén számolt be nemrégiben 
Bihall Tamás, elnök. Mint 
mondta, a megye gazdasá-
ga jó irányba halad, szinte az 
összes gazdasági mutató 
javult. 2017 kihívá-
sairól szólva Bihall 
Tamás kiemelte, to-
vábbra is fontos fel-
adat, hogy nőjön a 
vállalkozások ver-

senyképessége, fontos szem-
pont a digitalizáció. Annak 
érdekében, hogy a cégek új 
informatikai alkalmazásokat 
használjanak, a kamara elin-
dította a Modern Vállalkozá-
sok Programját.  – Úgy látom, 
komoly a vállalatok érdeklő-
dése, hiszen 400 céglátogatást 
bonyolítottak le a kollégáink 
az elmúlt évben. Ezek közül 
250 vállalkozás kapta meg a 
minősítést, hogy digitálisan 
felkészült vállalkozás lehet. Ez 

országosan is jelentős 
szám – fogalmazott 
Bihall Tamás. 

A versenyképes-
ség növelése 

mellett az 

oktatással, szakképzéssel is 
foglalkozni kell. A BOKIK el-
nöke szerint nincs elég gyer-
mek a szakképzésben és szak-
emberből sincs elég. Csupán 
a megyéből mintegy 25-30 
ezer munkavállaló hiányzik. 
Ez pedig nem csupán a bor-
sodi megyeszékhelyen okoz 
problémát, az egész ország 
munkaerőhiánnyal küzd. 
Ezt pályázatokkal orvosol-
ná a kormány. Tállai András, 
a Nemzetgazdasági Minisz-
térium miniszterhelyettese a 
rendezvényen egyebek mellett 
elmondta: az alacsony vég-
zettségűek és közfoglalkoz-
tatottaknak továbbképzésére 
30 milliárd forint áll rendel-
kezésre, a szakképzettséggel 

rendelkező fiatal 
pályakezdők tá-
mogatására pedig 
15 milliárd.

JAVULTAK  
A MUTATÓK

A megye gazdaságának erősítése volt a cél 2016-ban

Az elmúlt húsz év legjelentősebb  
ISKOLAFEJLESZTÉSEI  
MISKOLCON

Az elmúlt húsz év legnagyobb iskolafejlesztését jelentették be 
hétfőn Miskolcon. A kormány másfél milliárd forint támoga-
tást nyújt két helyi gimnáziumnak, a Lévaynak és a Fényinek. 
Előbbi esetében uszoda és tornaterem, utóbbinál közösségi tér 
és természettudományos tantermeket építenek. A részleteket 
sajtótájékoztatón ismertették. 

SZUPERKÓRHÁZ:  
máris érzékelhetők a változások

Németh László

Tiba Sándor



A megmérettetést hagyo-
mányosan kétévente tartják, 
s az északi borvidék legjobb 
borai versenyeznek egymás-
sal. A versenyre csak olyan 
borral lehetett nevezni, me-
lyek a boltok polcain is meg-
találhatóak. A termelők To-

kaj-Hegyaljáról, 
B ü k k a l j á r ó l , 

Egerről, Mátraaljáról, tehát 
az északi borrégióból nevez-
tek boraikkal.  A versenybe 
került borok mind arany-
érmesek, ezek közül kellett 
kiválasztania a zsűrinek a 
legjobbat, ami két éven ke-
resztül viselheti majd a "Mis-
kolc Város Bora" megtisztelő 
címet.

– A szívvel lélekkel vég-
zett munka mindig meghoz-
za gyümölcsét – hangoztatta 
a borverseny múlt szomba-
ti megnyitóján Pfliegler Pé-
ter, Miskolc alpolgármestere. 
Hozzátette, a város nemzet-
közi elismertségét az is befo-
lyásolja, hogy a külföldi kül-
döttségek látogatásai során 

milyen ajándékokat adunk 
partnereinknek. Az alpolgár-
mester kiemelte: eddig min-
dig megköszönték, amikor 
Miskolc Város Borát adták 
ajándékba, ez is azt bizonyít-
ja, hogy mindig kiváló boro-
kat sikerült kiválasztani.

A versenyre idén 25 bor-
termelő 54 borral nevezett, 

az egri a bükki és a tokaji 
borvidékről. 23 fehérbor, 22 
vörösbor valamint 9 tokaji 
borkülönlegesség mérette-
tett meg. Idén először helyi 
kézműves borászok is nevez-
hettek. A bírálat az európai 
szakmai normáknak megfe-
lelő 100 pontos rendszer sze-
rint történt.

„Miskolcon még a telefon is verset mond”

A magyar költészet napján, április 11-én a 
hagyományoknak megfelelően koszorút 

helyeztek el a versek, a költészet ün-
neplői Lillafüreden az Óda-táblánál, 
majd József Attila-szobránál is. Ek-
kor adták át a közönségnek az úgyne-
vezett VersVonalat is: a telefonfülkét, 
ahol vers szólal meg a kagylóban. 

A gyönyörű Lillafüred, a Há-
mori-tó partja, a közeli Szele-
ta-barlang és a vízesés mind 

kellett ahhoz, hogy József 
Attila megírja a huszadik 

század talán legsze-
relme-

sebb 

himnuszát – fogalmazott kö-
szöntőjében Papp Ferenc, a pol-
gár mesteri hivatal kulturális fő-
tanácsosa. 

– A hely kultikusságát, ezt a 
becset a mi feladatunk megőriz-
ni, ápolni. Akár azzal is, hogy ol-
vasunk, hogy a mindennapjaink 
részévé tesszük az olvasást. Meglátásom szerint min-
dig versekkel kellene megélnünk a mindennapja-
inkat – keserűségeinket és örömeinket egyaránt 
– emelte ki a főtanácsos. 

Az Óda-táblánál Jánosi Zoltán irodalomtörté-
nész mondott ünnepi beszédet. Mint fogalmazott, 
József Attila nem az egyes arcokhoz, egyes cso-
portokhoz, társadalmi rétegekhez, hanem a teljes 
nemzethez állt oda. – Kívül és fölötte áll minden 
torzító erő, félresiklató, feledtetni kívánó akaraton. 
Nem bújik teóriák mögé, nem dörgölőzik, nem he-
lyezkedik, hanem jó száz éve itt van velünk, együtt 
van velünk, nyíltan és bátran a hazáját értelmezi – 

hangoztatta az irodalomtörténész.
– A költészet napján azt üzeni, hogy soha 

nem lehet vége a költészet világelemző és vilá-
gokat alkotó küldetésének, mert a vers végte-
len. A költészet nem más, mint az Isten felénk 
pillantó tekintetének folytatása, talán az maga 
– fogalmazott Jánosi Zoltán. 
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A VersVonalat, azaz a verset mondó telefont, 
amely az Óda-tábla közelében áll, „Örkény Ist-

ván: Ballada a költészet hatalmáról” című 
novellája ihlette és az ünnepséget is szervező 
II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyv-

tár álmodta meg, hozta létre. Csörnök Mari-
ann, a könyvtár PR-munkatársa elmondta, 
az egyperces novella azt mutatja be, hogyan 
változtatta meg egy telefonfülke életét négy 
verssor. – Miért is lenne lehetetlen ez a gon-
dolat, hiszen hány ember életét befolyásol-
ják, változtatják meg, sőt akár irányítják is 
a versek? A költészet hatalma pluszjelentés-
sel, plusztartalommal és élménnyel tölt meg 
helyeket és időt. Ez a plusz hívja ide Mis-
kolc városának verskedvelő közönségét is 
– nyilatkozta. A telefonfülke egy hétig ma-
rad Lillafüreden, aztán a II. Rákóczi Ferenc 
Könyvtár előtt várja azokat, akik „költők-
kel szeretnének telefonálni”.

JÓZSEF ATTILA  
születésnapját ünnepeltük

ÖTVENNÉGY BOR 
INDULT AZ IDEI 
bormustrán

A borverseny győztesei:

l fehérbor kategóriában, 
Kompa Pincészet, Cse-
répfalu, 2015 chardon-
nay, 94,28 pont
l vörösbor kategóriában, 

Virág Tamás, Edelény, 
2015 kékfrankos,89,10 
pont
l tokaji borkülönleges-

ség kategóriában, Áts 
Pincészet, Tarcal, 2015 
furmint-sárgamuskol-
tály-hárslevelű cuvée 
94,0 pont
l kézművesbor kategóriá-

ban, Balogh István Mis-
kolc, Nagyszent  
Benedek-hegyi borász, 
2016 zweigelt rosée 87,70 
pont

A nevezők a három Mis-
kolc Város Bora 2017 
és egy Miskolc Város 
Kézműves Bora 2017 
kitüntető cím mellett, 
21 arany, 23 ezüst és 6 
bronz minősítést sze-
reztek.

A miskolci önkormányzat a térségben működő 
hegyközségi tanácsok és a városban tevékenyke-
dő, borkultúrával foglalkozó civil szervezetek 
közreműködésével idén már hatodik alkalommal 
rendezte meg a Miskolc Város Bora elnevezésű      
                          borversenyt.



Hatvanévvel ezelőtt, 1957 áp-
rilisában koholt vádak alapján 
ezen a napon végezték ki az ak-
kor mindössze 21 éves fiatalem-
bert, akinek elvesztését családja 
soha nem tudta kiheverni. - Édes-
anyánk nem tudott sírni. Na-
gyon féltettük, attól tartottunk, 
hogy belebolondul a fia elveszté-
se okozta fájdalmába – emléke-
zett vissza Takács Tiborné (Oláh 
Judit), Oláh Miklós húga. Az 
édesanya, hogy fájdalmát legyűr-
je, írni kezdett, a füzetet a család 
megőrizte – ezt és a kivégzett fia-
talember húgának megható visz-
szaemlékezését is tartalmazza az 
a kiadvány, ami 2013-ban jelent 
meg „Felvirrad még Magyaror-
szágra!” címmel. (Ezek voltak 
az utolsó szavai a kivégzés előtt 
a miskolci mártírnak.) A füze-
tet a Lévay József Közművelődési 
Egyesület adta ki. 

Oláh Miklóst koholt, bizo-
nyítatlan vádak alapján végez-
ték ki 1957-ben. Horváth Mik-

lós, a Terror 
Háza Mú-
zeum veze-
tő történé-
sze szerint 
a fiatal férfi 
k ö t e l e s s é -
gének érezte, 
hogy nemzetőr-
nek jelentkezve 
segítsen fenntartani 
a rendet, megakadályozni 
a jogsértéseket. – Segíteni kí-
vánt abban, hogy a változások 
nyugodt feltételek, nyugodt 
körülmények között, min-
denfajta önbíráskodás nélkül 
történjenek meg. Ezért vállalt 
szolgálatot – hangsúlyozta. 
Takács Tiborné szerint báty-
ja ismert, népszerű közösségi 
ember volt, jeleskedett a spor-
tokban is. Ismertsége jó ok volt 
az ügyét tárgyaló bírónak arra, 
hogy példát statuáljon az íté-
lettel és elrettentse a rendszer 
ellen lázadókat. 

Oláh Miklós 
bronzszobrát 
Balogh Zsófia 
szobrászmű-
vész alkotá-
sát szerdán 
az istentisz-
telet után 
avatták fel. 
A szobor 
talapzatánál 

- mások mel-
lett - Miskolc 

város nevében 
koszorút helyezett 

Pfliegler Péter alpol-
gármester is. 

Oláh Miklós rendszeresen 
járt a Kossuth utcai reformá-
tus templomba. Szabó Sán-
dor református lelkipásztor, 
a Lévay József Közművelődé-
si Egyesület elnöke a szobor 
avatóünnepségén kiemelte: a 
fiatalember ebben a gyüleke-
zetben vallotta meg először 
református keresztény hitét, 
amelyet mártíromságával pe-
csételt meg. – Szimbolikus a 
helyszín, a szobor hátterében 
a templom fala az a támasz-
ték, amely életében is lelki erőt 

adott neki – hangoztatta a lel-
kipásztor. A szobor talapzatán 

néhány sor olvasható abból a 
búcsúlevélből, amelyet Mik-

lós utolsó éjszakáján a szeret-
teinek írt. 

Április 12-én délelőtt avatták fel Oláh 
Miklósnak, az 1956-ot követő megtorlások 
egyik legismertebb miskolci áldozatának 
a mellszobrát Miskolcon, a Kossuth utcai 
református templom előtt. 

Közélet Miskolci Napló4

Hirdetés

Húsvétvasárnap a meg-
szokott vasárnapi istentisz-
teleti rend lesz a templo-
mokban. Hétfőn a helyben 
meghirdetett rend szerint. 
A minorita templomban 19-
én, szerdán a 18 órai szent-
misét a katyni áldozatokért 
mutatják be, majd megko-
szorúzzák a rendház falán az 
emléktáblát.

A KÉSZ miskolci csoport-
ja rendezésében a Mit olvas 
Ön? sorozat keretében Len-
gyel Gyula esperes, erdőtelki 
plébános tart előadást Dosz-

tojevszkij: „Karamazov test-
vérek” című regényéről csü-
törtökön, 20-án, 17 órától 
a Fráter György Katolikus 
Gimnázium dísztermében.

Húsvét, legnagyobb egy-
házi ünnepünk a görög-
katolikus egyházban há-
romnapos, teljes szertartási 
renddel. A Búza téri székes-
egyházban nagyszombat el-
múltával pontban éjfélkor 
kezdődik a püspöki feltá-
madási szertartás. A déle-
lőtti liturgiák (7, fél 9 és 10 
óra) után pászkaszentelés 

lesz. Húsvéthétfőn és ked-
den a szentmisék időpont-
ja: 6.30, 8.30, 10 és 18 óra. 
Fényes hét péntekén (ápri-
lis 21.) 17 órakor a Művé-
szetek Házában „Szépséges 
Pászka” címmel a Miskolci 
Egyházmegye ünnepi mű-
sora lesz.

Április 16-án, 17 órától, a 
Miskolc Televízió HívőSzó 
című műsorában a mino-
rita templomból közvetíte-
nek szentmisét, felvételről. A 
szentmisét Kalna Zsolt tar-
tományfőnök mutatja be.

„Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért”

FELAVATTÁK AZ ’56-OS MÁRTÍR,  
OLÁH MIKLÓS SZOBRÁT

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK



A hímestojás a tavaszi - 
húsvéti - ünnepkör ősi kul-
tikus szimbóluma számos 

nép hitvi-
lágában. 
Az élet 
hordo-
z ó -

ja, amely magában rejti a 
múltat és jövőt. Őseink és a 

r o k o n népek je-

lekkel el-
látott piros tojást 

tettek a halottak kezébe (pl. 
kiszombori hun-avar teme-
tő női sírja). Az újjászüle-
tés, feltámadás, elsősorban 
azonban a termékenység jel-

képe. Régi hagyományunk, 
a locsolás ezt jelképezi. A 
„vízbevetés” ősi, termé-

kenységet varázsló szo-
kására utal, s ehhez 
kapcsolódik az élet 
keletkezésének örök 
szimbóluma, a díszí-

tett tojás ajándékozása. 
A magyar hímestojás dí-

szítésének jelképrendszere 
jóval a kereszténység előtti 
időből való. A kultikus jelek 
a régi magyar élet és mitoló-
gia minden valamikori fon-
tos mozzanatát tükrözik. Az 

ősi, sok esetben kozmikus 
szimbólumokat a történelmi 
Magyarország számos ré-
szén használják ma Az egy-
koron varázserejűnek tar-
tott jelképek mögött, több 
ezer éves hitvilág húzódik. 
A messzi múltból származó, 
az idők során sokat változó, 
erősen absztrakt rajzokban 
ma már nehezen ismerhető 
fel a pásztorkodás, lovas élet, 
természet, örök élet, termé-
kenységvarázslás, bajelhárí-
tás és a világmindenség jel-
képeinek ábrázolása.

Húsvét alkalmával ma is számos helyen festenek vagy díszítenek 
tojást. Kerülhet az ünnepi asztalra, de lehet a locsolók ajándéka is. 
Készíthetjük főtt tojásból, de díszíthetünk kifújt tojásokat, ezek 
hosszú ideig megőrizhetők.

HÚSVÉTI SONKA, KALÁCS, BÁRÁNY, BOR – 
SZENTELT ÉTELEK AZ ASZTALON

Húsvétkor ünnepli a ke-
reszténység Jézus Krisztus 
feltámadását. A húsvét a leg-
régibb keresztény ünnep és 
egyúttal a legjelentősebb is az 
egyházi év ünnepeinek sorá-
ban. A húsvét ünnepét meg-
előző vasárnap, virágvasár-
napon arról emlékezik meg 
az egyház, hogy Krisztus pál-
maágakat lengető tömeg él-
jenzése közepette vonult be 
szamárháton Jeruzsálembe. 
A nagycsütörtök (zöldcsü-

törtök) Krisztusnak az 
Olajfák-hegyén történt 
elfogatását idézi emlé-
kezetünkbe. Nagypén-
tek Krisztus Pilátus ál-
tali halálra ítélésének 
és kereszthalálának a 
napja. Nagyszombat este 
körmenetekkel emlékezik 
meg a keresztény világ ar-
ról, hogy Jézus - amint azt 
előre megmondta - harmad-
nap, azaz húsvétvasárnap haj-
nalán feltámadt halottaiból. 

A húsvét és a hozzá kap-
csolódó ünnepek a moz-
gó ünnepek közé tartoz-
nak, azaz nem esnek a 
Julián-naptár szerinti év 
ugyanazon napjára min-
den évben. Húsvét nap-
ja az 1582-ből származó 

egyházi szabályzat szerint 
a tavaszi holdtölte utáni 

első vasárnapra esik: már-
cius 22 és április 25-e közé. 
(Ezt mondja ki a niceai zsinat 
határozata is i. sz. 325-ben)

Az ételeket szépen fel-
díszített kosarakba teszik 
és erre az alkalomra készí-
tett terítővel takarják le. A 
kosárba gyertyát tesznek, 
amit később, hasonlóan 
a sóhoz, szentelményként 

használnak. A szer-
tartás után otthon fel-
tálalják a megszentelt 
ételt. Régen a megte-
rített asztalra min-
den ételből tettek egy 
keveset a kosárból. A 
szentelt étel maradé-

kát régen nem dobták ki. A 
maradékot elégették a ke-
mencében, majd elásták. A 
sonka csontját kiakasztot-
ták a gyümölcsfára, hogy 
sokat teremjen, vagy felrak-
ták az istálló eresze alá, hogy 

megvédje az állato-
kat a rontástól. 
Húsvétvasár-
n a p j á h o z 
s z á m o s 
munkatila-
lom is kap-
c s o l ó d o t t : 
tilos volt se-
perni, főzni, 
varrni, nem 
hajtották ki és 
nem is fogták 
be az állato-
kat. 

Csaknem kétezer éve an-
nak, hogy Jézust igazságta-
lan ítélettel halálra ítélték. 
Bár bűnt soha nem köve-
tett el, féltékeny honfitársai 
és a helybeli római helytar-

tó jogtalanul keresztre juttatták, ahol Isten létére meghalt. 
Személyében Isten fia tapasztalta meg a földi élet legször-
nyűbb szenvedését. Tanítványainak tapasztalata szerint 
azonban ezzel története nem ért véget, mert harmadnapra 
feltámadt. Húsvétkor ezt ünnepeljük.

A keresztények legfőbb vágya nagyböjt óta az, hogy Jézus 
szent feltámadását „elérjék és magasztalják”, ahogy ezt a Li-
turgia egyik imájában hétről hétre kérték. Hetek óta készül-
tek azonosulni az értük kereszthalált vállalt Jézussal, hogy 
már semmi és senki el ne válassza őket az Ő szeretetétől.

Jézus feltámadása az ébredésre emlékeztet sokakat. A ta-
vasz, az új hajtások, virágok is az újjáéledésre utalnak ilyen-
kor. Ez az élet nem merül ki annyiban, hogy születünk, élünk 
és meghalunk, mert a feltámadt Jézus még a halottaknak is 
életet ajándékoz. Nem lehet a pusztulásé, az értelmetlen ter-
roré az utolsó szó, mert a szeretetben kibontakozó energiák 
nem vesznek el. Érdemes a szeretet friss lendületében szólni, 
új áldozatokat hozni, szolgálni, örömet osztogatni, mert nincs 
fölösleges áldozat, ha az szeretetből fakad. A megbékélés fe-
lülmúlja a meg nem értés és gyűlölet fagyát. Mindenkinek le-
hetséges újrakezdeni. Még az élet utolsó stádiumában is meg 
lehet térni a mindenkit magához vonzó teljesebb, új élet felé. 
Mert ez a földi élet még nem minden, hanem csak előszobája 
annak a teljesebb életnek, amely húsvétkor mindenki számá-
ra megnyílik. Ahol már semmiképp sem a pusztulásé, gyű-
löleté az utolsó szó, hanem Isten országa szeretetközössége 
vár minden jóakaratú embert. A húsvéti öröm a Jézus által 
megnyitott szeretetközösségre irányul, amelyben távlatot kap 
minden jóakaratú ember. Ennek elérése reményében kívánok 
mindenkinek békés húsvéti ünneplést.

OROSZ ATANÁZ 
görögkatolikus püspök

„Én vagyok a feltámadás 
és az élet”
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Húsvét 
öröme

A húsvétvasárnap 
legjelentősebb liturgikus 
eseménye az ételszentelés. 
A szentelésre szánt ételek a 
hagyományosan a következők 
voltak: húsvéti sonka, kalács, 
tojás, bárány, bor, egyes 
helyeken tormát, hagymát, 
kolbászt, töltött tyúkot, és sót is 
vittek, visznek megszenteltetni. 

Korán reggel útra keltem,
Se nem ittam, se nem ettem.
Tarisznya húzza a vállam,
Térdig kopott már a lábam.
Bejártam a fél világot,

Láttam sok-sok szép virágot.
A legszebbre most találtam,
Hogy öntözzem, alig vártam.
Piros tojás, fehér nyuszi,
Locsolásért jár a puszi!

BALOG BIANKA (15)
A mi csa-

l á du n k b a n 
sok fiú van, 
úgyhogy ná-
lunk nagyon 
sokan járnak 
locsolkodni. 

A kölnit nem nagyon szere-
tem, mert sokáig érződik az 
illata, de az együttlét és az 
ünnep nagyon jó. Ha lehet, 
ilyenkor mi is sok időt töl-
tünk a szabadban, sétálunk, 
kirándulunk. 

SZESZÁK ÁDÁM (24)
A lelki fel-

készülést na-
gyon fontos-
nak tartom 
az ünnepek-
re. Régebben 
sokat jártunk 

locsolkodni, most már mi is 
inkább csak a rokonokat lá-
togatjuk meg. Sajnos ma már 
a locsolkodás a pénzről szól 
inkább és nem az együttlét-
ről, a közösen eltöltött idő-
ről.

HIMICS ZSANETT (27)
M i n t 

ahogy ed-
dig, most 
is nagy sü-
tés-főzéssel 
készülünk az 
ünnepekre. 

Mióta megszületett a kisfiam 
egyre több a színes dekoráció 
az otthonunkban. Családon 
belül mindig tartottuk a ha-
gyományokat és én is szeret-
ném ezt tovább adni a kisfi-
amnak. 

VADÁSZ GYULA (60)
H a g y o -

m á n y o s a n 
kölnivel és 
verssel lo-
csolkodom. 
Van néhány 
locsolóvers 

a tarsolyomban és amelyik 
épp eszembe jut, azt sütöm 
el. Sajnos egyre kevesebben 
járnak manapság locsolkod-
ni, inkább csak a szűk csalá-
di körben lévő hölgyeket lá-
togatja meg. 

Miskolciak a húsvétról

„Piros tojás, fehér nyuszi”

Hímestojás - az ünnepkör ősi, kultikus szimbóluma
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499 Ft

COOP instant  
kávéitalpor 3:1  
10x18 g, egységár:  
1660 Ft/kg      

Sió rostos ital   
őszibarack,  
25%, 1 l   

269 Ft

Eh. csirkecomb           
egész, 1 kg,  
baromfit árusító üzl. 

299 Ft

KÉSZÜLJÖN A HÚSVÉTRA   
ÁPRILIS 12-18-IG TARTÓ

AKCIÓS KÍNÁLATUNKBÓL:

Eh. pulyka felsőcomb 1 kg  999 Ft
COOP sóspálcika ropogós 300 g, egységár: 1330 Ft/kg  399 Ft
Pick sertéspárizsi 1 kg 1499 Ft

és keresse az egyéb termékeket is az akciós polcokon!

l  NYARALÁS MAKRIGIALOSON,  
3 fős apartmanban, autóbusszal, ÖE:   
szeptember 4–13.: 53.000 Ft/fő

l  NYARALÁS OLYMPIC BEACHEN,  
3 fős apartmanban, autóbusszal, ÖE: 
július 31–augusztus 9.: 61.000 Ft/fő

l  NYARALÁS NAPOSPARTON, 2 ágyas 
szobában, all inclusive ellátással, autó-
busszal: augusztus 11–20.: 125.000 Ft/fő

l  NYARALÁS ALBÁNIÁBAN, 2 ágyas 
szobában, autóbusszal, félpanziós el-
látással: augusztus 22–31.: 125.000 Ft/fő

l  A TÁTRA KAPUJÁBAN: BÁRTFA – 
HERVARTÓ – ÓLUBLÓ – KÉSMÁRK 
április 29.: 7.000 Ft/fő

RÉSZLETEKRŐL, TOVÁBBI AJÁNLATAINKRÓL 
ÉRDEKLŐDJÖN IRODÁNKBAN!

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

WWW.KOLOMBUSZTOURS.HU

"

"

500 FT ÉRTÉKŰ  

KUPON EGY FŐRE,  

EGY ÚTRA ÉRVÉNYES.

MISKOLCI ELADÓ INGATLANOK
A MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt.  

kétfordulós versenyeztetési eljárás  
(nyílt írásos ajánlattétel + versenytárgyalás) útján  

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

l a MIK Zrt. honlapján www.mikzrt.hu. 

Személyes érdeklődési lehetőség: 
l a lakashasznositas@mikrt.hu,

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

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

Tel.: 46/516-400, fax: 46/516-201,  
e-mail: mikrt@mikrt.hu, www.mikzrt.hu

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

Az akció érvényes: 
2017. 04. 15-től 2017. 04. 21-ig 

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

Silan textilöblítő, 2 l, 499 Ft/l 999 Ft

Silan Soft & Oils öblítő, 750 ml, 799 Ft/l 599 Ft

Dosia öblítő, 4 l, 200 Ft/l 799 Ft

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

Sensil mosógél, 4 l, 275 Ft/l 1099 Ft

Tomi mosógél, 1,32 l, 757 Ft/l 999 Ft

Ajax általános felmosó, 1 l 549 Ft

Pur mosogató, 450 ml, 598 Ft/l 269 Ft

Clin ablaktisztító pump., 500 ml, 938 Ft/l 469 Ft

Domestos tisztító, 750 ml, 666 Ft/l 499 Ft

Flóraszept tisztító, 1 l 499 Ft

Szavó penész elleni szer, 500 ml, 2398 Ft/l 1199 Ft

Vanish szőnyegtisztító por, 650 g, 2922 Ft/kg 1899 Ft

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

Ács-, tetőfedő munkák, gipsz kar to-
nozás, lambé riázás, filagóriák, elő tetők, 
kerítések, kerti házak és egyéb famunkák 
készítése; Velux ablakok beépítése, cseré-
je; íves fedések és hajlatok készítése; tetők 
szellőztetése. www.kerekgyarto-acs.hu. 
Tel.: 06-20/460-6775.

Nem italozó, önállóan dolgozni tudó 
ácsot és korábban ács mellett dolgozó se-
gédmunkást keresek Miskolc és környé-
kére, nem csak tetőn végzendő munkák-
ra. Tel.: 06-20/460-6775.

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!

A Miskolci Német Nemzetiségi Önkormányzat  
tisztelettel hívja az érdeklődőket  

2017. április 19-én 16 órára  
a miskolci polgármesteri hivatal dísztermében  

A könyvet Csöbör Katalin országgyűlési képviselő fogja 
ajánlani az olvasók számára.

Tisztelettel: Dr. Lange László elnök

a „Miskolci németek kényszermunkán a Szovjetúnióban” 
című könyvének bemutatójára. 
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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 

HÁZHOZMENŐ LOMTALANÍTÁS  
A MIREHUKÖZ NONPROFIT KFT.  

SZOLGÁLTATÁSI TERÜLETÉN 
Az elmúlt évben bevezetett és sike-

resen bevált módszer szerint folytató-
dik idén is a lomtalanítás a MiReHuKöz 
Nonprofit Kft. szolgáltatási területén. 
A korábbi gyakorlatnak megfelelően 
a lakosoknak továbbra is évente két 
alkalommal térítésmentesen van le-
hetősége a lomtalanítási szolgáltatás 
igénybevételére.

A közterületek rendjének és tisztaságá-
nak megőrzése érdekében a lomtalanítást 
nem előre meghirdetett napokon, ha-
nem a lakosság igénybejelentése alap-
ján, előre egyeztetett napon végzik el.

Az igénybejelentés történhet szemé-
lyesen az ügyfélszolgálati irodákban (Mis-
kolc, Erenyő utca 1., Miskolc, József Attila 
utca 53. alatt) a www.mirehukoz.hu ol-
dalról előzetesen letöltött Igénybejelen-
tő lap segítségével, E-mailben az info@
mirehukoz.hu címen, vagy az internetes 
oldalon megtalálható elektronikus űrlap 
kitöltésének a segítségével.

Ahhoz, hogy rögzíteni tudják a lomta-
lanítási igényt a következő adatokra lesz 
szükségük:

• A lomhulladék típusa
•  A lomhulladék várható mennyisége 

(m3)
•  A lomok elszállításának kívánt idő-

pontja
•  Az igénylő címe és elérhetőségei (név, 

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

meghatározása a fentiek és a szolgáltató 
belső járattervének figyelembevételével 
történik. Ezért a MiReHuKöz Nonprofit 
Kft. munkatársai kérik, hogy folyamato-
san jelezzék igényeiket, mivel azokat csak 
ütemezve tudják elvégezni.

A lakossági igény beérkezése után, kol-
légáik egyeztetik az igényeket és a szol-
gáltató cég lehetőségeit, majd vissza-
jeleznek a lakosnak az általa megadott 
elérhetőségek valamelyikén. Az általuk 
visszaigazolt napra kell kikészíteni a lom 
hulladékot az ingatlan elé, és munkatársa-
ik a megjelölt napon 6-14 óra között vég-
zik el a begyűjtést.

A lom továbbra sem tartalmazhat ház-
tartási hulladékot, veszélyes anyagot 
tartalmazó fémhulladékokat, azbesz-
tet tartalmazó hulladékokat, veszélyes 

anyagokat tartalmazó faforgácsot, oldó-
szereket, szerves oldószereket, savakat, 
lúgokat, nehézfém tartalmú hulladékot, 
olajos rongyokat, fáradt olajat, olajszű-
rőket, fertőző hulladékokat (állati tetem, 
trágya), gyógyszereket, éles-hegyes esz-
közöket (injekciós tűk, fecskendők, vá-
gó-szúróeszközök), permetszereket és 
azok dobozait, építési törmeléket, épü-
let bontásból származó hulladékot, gu-
miköpenyt, autóbontásból származó 
hulladékot, autóroncsokat, elektronikai 
hulladékot és zöldhulladékot sem, mert 
azokat a szolgáltató nem szállítja el. 
Zöldhulladék szállítására kérik, hogy ve-
gyék igénybe a zöldhulladék gyűjtő jára-
taikat.

A lakosság részére továbbra is lehető-
ség van elektronikai hulladék, építési tör-
melék, zöldhulladék, veszélyes hulladék, 
gumiabroncs leadására a miskolci hulla-
dékudvarok egyikében.

EZÚTON TÁJÉKOZTATJÁK A LAKOS-
SÁGOT, HOGY A BEJELENTÉS NÉLKÜL 
TÖRTÉNŐ HULLADÉK KIHELYEZÉSE IL-
LEGÁLIS HULLADÉKLERAKÁSNAK MI-
NŐSÜL.

– Hogy fogadtad 
a felkérést a Diós-
győr vezetőedzői 
posztjára?

– Megtiszte-
lő volt a DVTK 
megkeresése, 
Magyarorszá-
gon kevés olyan 
klub létezik, ahol 
hasonló lehetősé-
geket lehet kiaknázni, 
mint Miskolcon. Épül az új 
stadion, bővül az edzőközpont, fej-
lődik a klub. Leisztinger Tamás teljes mér-
tékben a hátunk mögött áll, a csapat olyan 
szurkolói bázissal rendelkezik, ami egyedül-
álló. Hazánkban sok helyen üresek a lelátók, 
de ha jól dolgozunk, akkor nekünk Diós-
győrben sikerülhet megtölteni az új arénát.

– Mennyire ismerted a DVTK keretét? 
– Dániában is figyeltem a magyar labda-

rúgást, de azt nem állítom, hogy tisztában 
voltam minden labdarúgó erényével és hiá-
nyosságával. Amikor megtörtént az első kap-
csolatfelvétel, igyekeztem minél több informá-

ciót begyűjteni, minél jobban képbe kerülni. 
Azért is mertem belevágni ebbe a feladatba, 
mert meggyőződésem, hogy ez a keret sokkal 
jobb, mint amit a helyezése mutat. 

– Nehezítette a döntést, hogy sok év után 
tértél ismét haza?

– Családos emberként nem csak a szakmai 
szempontok játszottak szerepet a döntésben. 
Amikor 1994-ben Ulmba igazoltam, két évre 

terveztem és most már 23 éve Né-
metországban élek. Letele-

pedtem a családommal, 
az ikrek már ott szü-

lettek. Azonban 
magyar vagyok, 
hiába oda térek 
haza, ott mégis 
honvágyam van. 
Amikor Mainz-

ban a labdarú-
gó pályafutásom 

vége felé közeled-
tem, nagy lehetőséget 

kaptam, hogy csatlakoz-
zak a második csapat edzői 

stábjához. Kiderült, tetszik ez a mun-
ka, szeretem csinálni. Végigjártam a ranglétrát, 
játékosként és másodedzőként is jó szakembe-
rektől tanultam. Az eddig megszerzett tudást 
szeretném most Diósgyőrben kamatoztatni.

– Milyenek az első benyomásaid a csapatról?
– Az a legfontosabb, hogy a játékosok vevők 

a közös munkára, próbálják azt és úgy megva-
lósítani, ahogyan kérem. A klub többi munka-
társáról is csak pozitívan tudok beszélni, min-
denki maximálisan az első csapat mögött áll és 
támogatja a saját feladatának megfelelően. Kö-
zös a cél, hogy bennmaradjunk az NB I.-ben.

– Melyek a legfontosabb elvárásaid a játé-
kosok felé?

– Mindennek a rend és a fegyelem az alap-
ja. Nem csak a pályán kívül, az öltözőben, a 
hétköznapokban, hanem a gyepen is rendnek 
kell lenni, taktikai fegyelem nélkül nem le-
het eredményt elérni. Egykori labdarúgóként 
játékospárti vagyok, tudom, hogy mit lehet 
megengedni és mit nem, de ahogy mondtam, 
szabályok nélkül nem működik semmi. Az a 
célom, hogy a mai szigorú szabályok – pél-
dául, hogy mindenki tartsa a versenysúlyát 
-, egyszer olyan alapvetéssé váljanak, ami-
ről nem is kell beszélni. A legfontosabb, hogy 
jól szerepeljünk, amihez tökéletes állóképes-
ségre van szükség. A stábbal mindent meg-
teszünk, de az eredményhez a játékosok is 
kellenek. Nem csak a pályán, hanem az ét-

kezéskor és a pihenőidőben is mindent meg 
kell tenni azért, hogy mindenki ki tudja hoz-
ni magából a maximumot. (Az interjú teljes 
terjedelmében a dvtk.eu honlapon olvasható) 

Az OTP Bank Liga 25. fordulójában, múlt szombaton a DVTK az első félidő végén szer-
zett vezetést az FTC otthonában. Nono jobbról adott be szabadrúgásból, középen a tömeg-
ből Tamás Márk érte el a labdát és 9 méterről a jobb felső sarokba fejelt (0-1). A második 
játékrészben a hazai csapat mindent egy lapra feltéve támadott, de a DVTK sem tett le a 
gólszerzésről. Az FTC 77. percben tudott egyenlíteni, amikor Varga Roland kapott hosszú 
indítást Hajnaltól és 15 méterről a kimozduló Rados mellett a hálóba lőtt (1-1). Ez maradt 
a végeredmény (FTC – DVTK 1-1 (0-1))

Három nappal később, kedden két góllal verte meg a DVTK a tabella élén álló Honvédot 
Mezőkövesden. A 25. percben Fülöp bal oldali szögletét Dejan Karan az ötösről a védők gyű-
rűjében fejelte a kapuba (1-0). A 61. percben Tamás brusztolt ki egy labdát az ellenfél tér-
felén, Novothny indult el előre vele, két védő között 17 méterről lőtt, Gróf bravúrral védett, 
a kipattanóra Diego Vela érkezett és 15 méterről a kapu bal felső sarkába belsőzött (2-0). 
Több gól nem esett, a DVTK két góllal verte a listavezetőt. 

 – Megérdemelt győzelmet arattunk. Minden héten ezt mondom, de ez az igazság: szen-
zációs a játékosok hozzáállása. Hideg fejjel játszották végig a 90 percet és teljesen megérde-
melten arattuk ezt a nem kis sikert. Két gólt lőttünk, védekezésben masszívak voltunk, nem 
is tudott igazi helyzetet kialakítani az ellenfél. Összességében elégedettek lehetünk a teljesít-
ménnyel – nyilatkozta a mérkőzést követően Bódog Tamás.

Bódog Tamás: „a játékosok vevők a közös munkára”
Az új vezetőedző, Bódog Tamás veze-
tésével a DVTK megverte az Újpestet, 
sokáig vezetve, múlt szombaton döntet-
lent játszott az FTC-vel, kedden pedig az 
NB I-es tabella élén álló Honvédot győz-
te le. Lehet, hogy a sikertelenségi széria 
után az új vezetőedző végre meghozza az 
olyannyira várt „trendfordulót”? Bódog 
Tamással korábban a klub hivatalos 
honlapja készített interjút. 



Az elő-
d ö n t ő 
harmadik mérkőzése előtt 

1-1-re állt az egyik csapat 
két győzelméig tar-

tó Aluinvent DVTK 
– CMB Cargo UNI 
Győr párharc, mivel 
a diósgyőri lányok 
múlt vasárnap hatal-
mas küzdelemben 
nyerni tudtak ha-
zai pályán.  A dön-
tő összecsapást a 

Győr Városi Egyetemi 
Csarnokban rendez-

ték, ahol az alapszakasz-
ban a piros-fehérek, a ráját-

szás első találkozóján pedig a 
zöld-fehérek győztek.

A találkozó előtt az is eldőlt, 
hogy sem Tierra Ruffin-Pratt, 
sem Žofia Hruščáková sérülése 
nem jött rendbe, így mindkét csa-
pat nélkülözni volt kénytelen egy-
egy kulcsjátékosát – a vasárnapi 
miskolci mérkőzéshez hasonlóan. 
A találkozóra majd’ félszáz ven-
dégszurkoló érkezett, az ő hang-
juk töltötte be a csarnokot, a velük 
szemközti oldalon helyt foglaló 
hazaiak nem tudták felvenni a ha-
zai pályát teremtő diósgyőriekkel 
a versenyt. Maikel López ezen a 

délutánon a Horváth Berna-
dett, Czank Tímea, Rasheed 
Rita, Szécsi Orsolya, Tina Jova-
nović (ő éppen szerdán kapott 
meghívót a szerb válogatottba) 
kezdőötöst küldte pályára. Vé-
gig kiélezett csatában a hazai 
csapat diadalmaskodott, ezzel a 
Győr 2-1-re nyerte a párharcot. 
A DVTK legközelebb vasárnap 
este fél héttől játszik a ZTE ellen.

Női Kosárlabda NB I. 
A-csoport rájátszás, negyed-
döntő 3. mérkőzés: CMB Car-
go UNI Győr – Aluinvent 
DVTK 74-73 

Idegenben is legyőzték a 
Sopront, így kettős siker-
rel jutott Final Four-ba a 
MEAFC! Az első mérkő-
zést április 5-én játszották 
idehaza, a Generali Aréná-
ban. A miskolciak remek 
ritmusban kezdtek, ám a 
harmadik negyedben na-
gyon elkapta a fonalat a 

Sopron. Öt akkori triplá-
juk nagy lendületet adott 
a játékuknak. A MEAFC 
becsülettel küzdött, így 
a végén ismét megszerez-
te az előnyt. (1. mérkőzés: 
M E A FC -SM A FC -N YM E 
72-70). A második mérkő-
zésre április 10-én került 
sor Sopronban, ez a mér-

kőzés a MEAFC négypon-
tos győzelmével zárult. (2. 
mérkőzés: SMAFC-NY-
ME-MEAFC 58-62). To-
vábbjutott tehát kettős 
győzelemmel a MEAFC!  - 
Borzasztó büszke vagyok a 
fiúkra, mert ebben az igen 
kemény és kiegyensúlyozott 

p á r h a r c b a n 

az idő előrehaladtával egyre 
hidegebb fejjel tudtak egy-
másért, egyre komolyabban 
kosárlabdázni. Nem mosta-
nában volt, amikor a Mis-
kolc legutóbb Final Four-ba 
jutott, így még vidámabb 
dolog most elszánt MEAFC 
kosarasnak lenni! – értékelt 
Drahos Gábor vezetőedző. 

A verseny Eger és Miskolc 
között zajlott, a 78 km-es tá-
vot öt részre és tizenkét rö-
videbb-hosszabb szakaszra 
osztották fel. Az útvonal kü-
lönleges volt abból a szem-
pontból, hogy a szervezők-
nek össze kellett hangolniuk 
a szintén erre a hétvégére eső 
Miskolc Rallye-val – ez ko-
moly kihívást jelentett, de 
a szervezőknek legalább az 
időjárásra nem lehetett pana-
szuk, amely rendkívül kegyes 
volt a versenyhez. 

Az idei Szarvasűzők egyete-
mi kategóriájában húsz, open 
kategóriájában negyvenkét 
csapat indult, továbbá nyolc 
csapat vállalkozott ara, hogy 
mindössze öt fővel teljesítse 
a távot. Összesen 784 fő vett 
részt a 27. Szarvasűzőkön.

A Miskolci Egyetem tra-
dicionális sporteseményét 
segíti az Eszterházy Károly 
Egyetem. A rajt előtt együtt-

működési megállapodást írt 
alá a két felsőoktatási intéz-
mény képviseletében Liptai 
Kálmán, az Eszterházy Károly 
Egyetem rektora és Deák Csa-
ba, a Miskolci Egyetem kan-
cellárja.

A Szarvasűzők a Miskolci 
Egyetem legismertebb és leg-
népszerűbb sporteseménye, 

amelynek szervezését a Mis-
kolci Egyetemi Atlétikai és 
Futball Club koordinálta.

Április 1-jén, szombaton 27. alkalommal rendezték meg 
a Bosch Szarvasűzők országos váltófutóversenyt. Az 
egyetemi kategóriát, azaz a Magyar Egyetemi – Főiskolai 
Országos Váltófutó Bajnokságot ismét a Szegedi Tudo-
mányegyetem „Pajzán Majális” csapata nyerte, a nyílt 
kategóriát – a mezőny legjobb idejével, ezáltal abszolút 
győztesként – pedig a miskolci futókból álló Vaccsusziru-
náj Dream Team.

Jól szerepeltek a hétvégén a DVTK-MV-
SI birkózói a serdülő kötött- és szabad-
fogású birkózó Eb-válogató versenyen. 
Kötöttfogás: 35 kg 3. helyezett Orliczki 
Bendegúz, 47 kg 1. helyezett Zurai Raj-
mund, 53 kg 3. helyezett Bari Imre, 59 
kg 1. helyezett Szinay Csaba, 5. helyezett 
Tasi Márk. Szabadfogás: 35 kg 1. helye-

zett Kocsis Ferenc, 42 kg 5. helyezett 
Kádas Krisztián, 47 kg 1. helyezett 
Porteleki Dávid, 53 kg 3. helyezett 

Bari Imre. Leány: 48 kg 2. helyezett Győri 
Emma.  Edzők: Juhász Sándor, Laka-
tos Győző, Repka Attila, Bacsó Alex. Az 
eredményeknek köszönhetően a májusi 
belgrádi serdülő birkózó Európa-bajnok-
ságon öt diósgyőri képviseli Magyaror-
szágot a válogatottban: Zurai Rajmund, 
Szinay Csaba (aki életkorához képest egy  

korosztállyal fentebb vívta ki az 
indulás jogát), Por-
teleki Dávid, Ko-
csis Ferenc és Győri 
Emma.

Újonc csapat emberem-
lékezet óta nem szerzett ér-
met a magyar sakkozás 
élvonalában, sőt a Nagykani-
zsa-Paks-Haladás hegemóni-
át is csak elvétve törték meg az 
elmúlt tíz évben. A Miskolci 
SSC 2002-es bronzérme után 
15 évvel a DVTK ezüstérmé-
nek köszönhetően Miskolc 
városa újra komoly tényező-
ként került fel a sakkozás tér-
képére. – Csapatunk fiatal, 
motivált, sikerre éhes sakko-
zókból áll, akik készek voltak 
minden helyzetben küzdeni 
és a maximumot nyújtani a 
tábla mellett. Külföldi igazolá-
saink kiemelkedően szerepel-
tek, átérezték, mit követel meg 
a diósgyőri szív, apait-anyait 
beleadtak a piros-fehér sike-
rek érdekében. Csapatkapitá-
nyunk, Héra Imre végletesen 
döntetlennek tűnő állásokat 
nyert meg, példát mutatva 

mindenkinek küzdeni tudás-
ból és akaratból. Ez a szelle-
miség, a pozitív hozzáállás 
volt a siker kulcsa. Nem vélet-
len, hogy két vezető magyar 
nagymesterünk, Héra Imre 
és Prohászka Péter is válo-
gatott kerettag lett. 2014-ben 
a harmadosztályban éppen 
bent maradó gárdát vettünk 
át, két bajnoki cím és osz-
tálylépés után pedig ma kö-
zel egál meccset játszottunk 
a magyar bajnokság évek óta 
verhetetlen csapatával. Köszö-
nöm mindenkinek, aki gon-
dolattal, szóval, cselekedettel 
segítségünkre volt az elmúlt 
három évben, hogy ilyen si-
kereket érhettünk el és ma 
hivatalosan is Magyarország 
második legjobb sakkcsapata 
lettünk. Nincs megállás, me-
gyünk tovább! – nyilatkozta 
Mátyás Imre szakosztályveze-
tő. (Forrás: dvtk.eu)
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A budapesti Benczúr Hotelben rendezték a 
sakk NB I. utolsó két fordulóját szombaton és 
vasárnap. A záró fordulók előtt a második helyen álló 
DVTK az éremért szállt harcba, és nagy csatában végül 
meg tudta őrizni helyezését a tabellán. 

Ezüstérmes a DVTK 
sakkcsapata!

Országos döntőben a Miskolci Egyetem kosárcsapata!

Öt diósgyőri képviseli majd Magyarországot  
a válogatottban

SZARVASŰZŐK: MISKOLCI CSAPAT 
LETT AZ ABSZOLÚT GYŐZTES!

Mindössze egy ponttal Győr nyerte szerdán a negyeddöntő mindent 
eldöntő harmadik mérkőzését, pedig Maikel López tanítványai nagyot 
küzdöttek az ellenszélben. Így a zöld-fehérek folytathatják az elődöntőben 
a Sopron ellen, míg a DVTK a ZTE ellen játszik az 5-8. helyért.

Nagyot küzdöttek a lányok, de a Győr jutott  
az elődöntőbe
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A klip az intézmény hon-
lapján is látható, szavazni 
májusban lehet. Közép-Eu-
rópában a Herman Ottó 
Múzeum az első, aki indult 
a versenyen. A filmet Mis-
kolc kiállítóhelyein forgat-
ták és az intézmény összes 
dolgozója szerepel benne. 
Azt szeretnék megmutat-
ni, hogy a múzeum nem egy 
rideg, tudományos intéz-
mény, hanem van emberi és 
bohém oldala. 

A videó máris nagy sikert 
könyvelhet el, bekerült a 
Museum Dance Off verseny 
európai döntőjébe. A szer-
vezők négy nappal a nevezés 
lezárását követően értesítet-
ték a múzeumi projekt ve-

zetőit, hogy a miskolci 
videót – vélhetően an-
nak színvonala és a rá 
irányuló nagy figyelem 
miatt – kiemelték és ezzel 
a pályamű egyenes ágon ke-

rült be az európai hármas 
döntőbe. A miskolci videót 
négy nap alatt több, mint 
3300 alkalommal nézték 
meg, a többi európai vetély-
társ legjobb esetben is csak 
néhány száz megtekintésig 
jutott.

Az európai döntő szava-
zása május 2-án, kedden – 
magyar idő szerint – 14 óra-
kor indul. Amennyiben a 
miskolci kisfilmnek sikerül 

megnyernie az európai dön-
tőt, úgy következhet a világ 
múzeumaival történő vég-
ső összecsapás! Ehhez igazi 
nagy összefogást szeretné-
nek létrehozni a magyar pro-
jekt vezetői, mivel a tavalyi 
győztes, a melbourne-i Vic-
toria Museum 79 ezer sza-
vazattal hódította el a trófe-
át. A Herman Ottó Múzeum 
csapata számít a miskolciak 
szavazatára.

Április 20-án és 22-én 
Perecesen az 1946/47-es 
labdarúgó bajnoki idény-
re emlékeznek, a város-
rész egykori sportéletének 
legendás fejezetére, a leg-
népszerűbb sportág „vi-
lágraszóló” sikerére: ami-
kor az amatőr, zömmel 
helyi bányászokból álló 
PTK futballcsapata egy 
idényt az NB I-ben töltött. 

Sőt, több korabeli (fővá-
rosi) nagycsapatot is ala-
posan elnáspángolt, sora-
koztak a 3-0-ás és hasonló 
meccsek, köztük a leghíre-
sebb: a '47 áprilisi, Ferenc-
város elleni derbin. Ame-
lyen, sokan tudják még 
ma is, a Pereces győzött, 
Kertesi Ignác három gól-
jával, ami után – a lesza-
kadó kapufa miatt – fél-
be is szakadt a mérkőzés, 
s csak utólag igazolták a 
megérdemelt 2 pontot a 
vidékieknek (a szezonvégi 
kiesés szempontjából hiá-
ba).

A hetvenedik évfor-
dulón a hagyomány és 
a legenda megőrzésén 
munkálkodó Bányász 

Kulturális Egyesület, kar-
öltve az Észak-Keleti Átjá-
ró Egyesülettel, kispályás 
labdarúgó-kupát rendez 
(Kertesi Ignác Emléktorna 
néven), valamint alkalmi 
kama-bajnokságot. Ezek 
22-én, szombaton lesznek, 
délután 1 órai, illetve fél 
4-es kezdettel.

Két nappal korábban, 
20-án, csütörtökön dél-
után 5-re pedig a DVTK 
valamint az MVSC öregfi-
úk-csapatait várják ugyan-
csak a településrész ját-
szótéri sportpályájára (a 
templommal szemben), 
akik a sok-sok évtizednyi 
szünet után erre az alka-
lomra PTK néven összeálló 
helyi együttessel mérik ösz-
sze erejüket, remélhetőleg 
szépszámú érdeklődő előtt. 

Az eseménysor hátteré-
ről és részleteiről a hatos-
megallo.bke-miskolcpe-
reces.hu weboldalon lehet 
tájékozódni.

A teremtésvédelmi nap alkalmá-
ból – a felnőttek közreműködésével 
– nemrégiben kitakarították a Gár-
donyi Géza Római Katolikus Iskola 
diákjai a Bárczay kúria parkját. Kiss 
Ákosné Gonda Erika, a Gárdonyi 
Géza Művelődési Ház intézményve-
zetője elmondta, az elmúlt időszak-
ban sok fa megbetegedett a parkban, 
volt olyan, amit ki kellett vágni. Az 
iskolások a pótlásukra most platánfát 
ültettek, melyet ők fognak majd gon-
dozni is. 

Az eredményhirdetésen 
Kiss János alpolgármester úgy 
fogalmazott, a fiatalok arra 
tettek kísérletet, hogy fiatal 
festőkként továbbgondolják, 
továbbképzeljék azokat a ké-
peket, amik Arany János ver-

seiben megjelentek. – A köl-
tők azért írnak verseket, hogy 
azok gondolatokat, érzelme-
ket váltsanak ki olvasóikban; 
hogy próbáljanak a vers han-
gulatába belehelyezkedni, 
továbbgondolják a leírta-
kat és hogy le tudjanak 
esetleg szűrni olyan 
tanulságokat is, 
amiket az életük 
során felhasznál-
hatnak – emelte 
ki az alpolgár-
mester. A me-
gyei illusztrá-
ciós pályázatot 
Arany János 

születésének 200. évfordu-
lója alkalmából írta ki az in-
tézmény. Kétszáz éve, 1817. 
március 2-án született Nagy-
szalontán a költő. A jubileum 

alkalmából március 2-án 
kezdődött az Arany Já-
nos emlékév.
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PROGRAMAJÁNLÓ
Miskolci Nemzeti Színház 
Április 18. 19 óra. Viktória – operett. 

NAGYSZÍNHÁZ Bérletszünet Jegyvá-
sárlás. 19 óra. A mi osztályunk (16) - 
történelem XIV órában. KAMARA Bér-
letszünet Jegyvásárlás. 

Április 19. 10 óra. Csipike az óriástörpe - 
zenés mesejáték. KAMARA Bérletszü-
net Jegyvásárlás. 19 óra. Viktória – 
operett. NAGYSZÍNHÁZ Bérletszünet 
Jegyvásárlás. 

19 óra. A mi osztályunk (16) - történe-
lem XIV órában. KAMARA Csapó Já-
nos bérlet Jegyvásárlás. 

Április 20. 16.30 óra. La Mancha Lovag-
ja – musical. NAGYSZÍNHÁZ Zrínyi ifj. 
bérlet Jegyvásárlás. 

19 óra. Édeskettes hármasban – musi-
cal. JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás. 

Április 21. 14 óra. A kutya különös esete 
az éjszakában - kamaszokról felnőt-
teknek, felnőttekről kamaszoknak. 
KAMARA Bérletszünet Jegyvásárlás. 
19 óra. La Mancha Lovagja – musical. 
NAGYSZÍNHÁZ Földes ifj. bérlet Jegy-
vásárlás. 19 óra. A Bandy- lányok - ze-
nés játék. JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás. 

Április 22. 11 óra. KAKAÓKONCERT - be-
avató kamarakoncert. NÉZŐTÉRI TÁR-
SALGÓ Jegyvásárlás. 19 óra. Játék a 
kastélyban – vígjáték. KAMARA Eg-
ressy (arany) bérlet Jegyvásárlás. 19 
óra. La Mancha Lovagja – musical. 
NAGYSZÍNHÁZ Latinovits (alap, arany, 
ezüst) bérlet Jegyvásárlás. 

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár
Április 18. 16.30 óra. Filozófia szeminá-

rium. A foglalkozást vezeti Gáspár 

Csaba László, a Miskolci Egyetem Fi-
lozófiai Intézetének igazgatója.

Móra Ferenc (Avasi) Könyvtár
Április 20. 16.30. Papp M. Bori: Végletek 

című kötetének bemutatója és fotóki-
állításának megnyitója. Beszélgető-
partner: Bereti Gábor irodalmár. 

Művészetek Háza
Április 20. 19 óra. KONCZ ZSUZSA - VAD-

VILÁG LEMEZBEMUTATÓ KONCERT
Április 22. 19 óra. KISCSILLAG ZENEKAR: 

MENETSZÉL (AKUSZTIKUS KONCERT). 
Vendég: Németh Juci.

Diósgyőri vár
Április 16-17. 9-18 óráig. HÚSVÉTI SOKA-

DALOM az Alsó és Felső várudvarban 
(2 napos rendezvény)

Zenepalota
Április 19. 18 óra. BELVÁROSI ZENEI ES-

TÉK. BARTÓK A ROMANTIKUS. Közre-
működik: Ács Gabriella - ének Bekes 
Anna - hegedű Korompai Ilona - zon-
gora Flach Antal – zongora. 

Április 21. 18 óra. A NAGY KLARINÉTOS 
NAP. Mindenkit vár a Zenepalota Bar-
tók-termébe Varga László orgonamű-
vész, egyházzenész, a Miskolc-Te-
temvári Református Egyházközség 
(Deszkatemplom) kántora, zenei 
igazgatóhelyettes. 

LÁÉV Dorottya utcai állomás
Április 22. 8.30 óra. Kisvonattal a tiszta 

erdőért. Önkéntes szemétszedő ak-
ció a lillafüredi kisvasút környékének 
tisztaságáért. Az előzetes regisztrá-
ció határideje 2017. április 21. péntek 
12:00. JELENTKEZÉS / további infor-
mációk: kisvasut@eszakerdo.hu

Fát ültettek, parkot rendeztek

Májusban lehet szavazni  
a múzeum videoklipjére

Csöbör Katalin B.-A.-Z. megye 01. számú vá-
lasztókerületének országgyűlési képviselője foga-
dóórát tart 2017. április 21-én, pénteken délután 4 
és 6 óra között, a miskolci Fidesz irodán. (Miskolc, 
Kossuth u. 16.)

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA:

Miskolci olvasónk közúton közlekedett 
autójával, mikor egy vaddisznóval ütközött. 

Az ütközés során személyi sérülés nem 
történt, a gépkocsit azonban jelentős kár 
érte. Kérdezi, felelős-e valaki ezért a kárért? 

Az ide vonatkozó Ptk. 
jogszabály alapján, a va-
dászható állat által okozott 
kár megtérítéséért az a va-
dászatra jogosult tartozik 
felelősséggel, akinek a va-
dászterületén a károkozás 
történt. Ha a károkozás nem 
vadászterületen történt, a 
kárért az a vadászatra jogo-
sult tartozik felelősséggel, 
akinek a vadászterületéről a 
vad kiváltott. 

A vadászati törvény is fog-
lalkozik a vadkár kérdésé-
vel. E szerint, a vadászatra 
jogosult, a vadászható állat 
által okozott kárért való fe-
lelősség Polgári Törvény-
könyvben foglalt szabályai 
alapján köteles a mezőgaz-
dálkodáson és erdőgazdál-
kodáson kívül másnak oko-
zott kárt megtéríteni azzal, 
hogy a vadászatra jogosult 
ellenőrzési körén kívül eső 
oknak a vadászati jog gya-
korlásán és a vadgazdálko-
dási tevékenység folytatásán 
kívül eső okot kell tekinteni. 
Vagyis, a vadászatra jogosult 
mentesül a felelősség alól, ha 
bizonyítja, hogy a kárt elle-
nőrzési körén kívül eső elhá-
ríthatatlan ok idézte elő.

A vadászható állat által 
okozott kárért való felelős-
ség és a fokozott veszéllyel 

járó tevékenységért való fe-
lelősség (ilyen a gépjármű-
vezetés) találkozása esetén, 
a Polgári Törvénykönyvnek 
a veszélyes üzemek találko-
zására vonatkozó szabályait 
kell alkalmazni. 

E szerint, ha a veszélyes 
üzemek egymásnak okoz-
nak kárt, az üzembentartók 
felróhatóságuk arányában 
kötelesek a másiknak oko-
zott kárt megtéríteni. 

Ha a károkozás egyik félnek 
sem róható fel, a kárt az köteles 
megtéríteni, akinek fokozott 
veszéllyel járó tevékenysége 
körében a kár bekövetkezésé-
hez vezető rendellenesség me-
rült fel. Ha az egymásnak oko-
zott kár mindkét fél fokozott 
veszéllyel járó tevékenysége 
körében bekövetkezett rend-
ellenességre vezethető vissza, 
vagy ha ilyen rendellenesség 
egyik félnél sem állapítható 
meg, kárát - felróhatóság hiá-
nyában - mindegyik fél maga 
viseli.

A fentiekből látszik, hogy 
igen bonyolult peres eljárás 
során, az eset összes körül-
ményének mérlegelésével le-
het eldönteni, hogy jár – e 
kártérítés az olvasónknak, 
az okozott kárért.

DR. STRASSBURGER GYULA 
ÜGYVÉD

A JOGÁSZ VÁLASZOL

A vadkár
Idén kerek az 
évforduló, így 
mindenképp folytatni 
kellett a tavalyi 
kezdeményezést és 
ismét megrendezni a 
kapufa napját.

Hetvenéves a  
perecesi Fradi-verés!

Elkészült a Herman 
Ottó Múzeum táncos 
videoklipje. Az öt 
perces filmet egy 
nemzetközi versenyre 
forgatták, amelyet egy 
múzeumok számára 
működő blog hirdetett 
meg. Tíz országból 
összesen negyvenegy 
intézmény nevezett.

Legkedvesebb Arany 
János költeményem – 
ezzel a címmel hirdetett 
illusztrációs pályázatot 
a megyei és városi 
könyvtár. Több mint 
négyszáz pályamű 
érkezett be, a legszebb 
rajzok készítői kedden 
vehették át díjaikat. 

Költeményeket illusztráltak



Az avasi református templom orgona-felújításának tá-
mogatására tartottak jótékonysági hangversenyt múlt 
vasárnap az avasi templomban. A Bartók Plusz Opera-
fesztivál szervezésében zajló eseményen közreműködött 
a Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus, a Miskolci Régi-
zene Együttes, orgonán játszott Németh Csaba. A kon-
cert bevételét a templom 1895-ben épült, neogótikus 
Angster-orgonájának felújítására fordítják.

Villanyoszlopot, kerítést, 
gázcsonkot tarolt 

Eddig ismeretlen okból lesodródott az útról egy román rend-
számú kamion április 6-án reggel, Forró belterületén. A jármű 
megrongált egy villanyoszlopot, két családi ház kerítését, majd 
kidöntött egy gázcsonkot, emiatt később a szolgáltató szakem-
berei is a helyszínre mentek. A katasztrófavédelem tájékoztatása 
szerint a műszaki mentést az encsi hivatásos tűzoltók végezték, 
akik feszítő-vágó berendezéssel kiszabadították a kamion sofőr-
jét a vezetőfülkéből és átadták a mentőknek. A szivárgó gázcsonk 
miatt az egyik ingatlanból négy lakónak kellett ideiglenesen tá-
vozni, a hiba elhárításáról a gázszolgáltató gondoskodott. Az En-
csi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztálya vizsgálja a 
baleset körülményeit, az elsődleges adatok szerint a sofőr elalud-
hatott vezetés közben. A kitelepített lakók a gázszivárgás elhárí-
tása után visszatérhettek otthonaikba.

Két eltűnt miskolcit találtak meg a rendészek
A Miskolci Önkormányzati Rendészet (MIÖR) járőrei az el-

múlt héten két alkalommal is sikeresen intézkedtek eltűnt sze-
mélyekkel kapcsolatosan. Elsőként egy 9 éves gyermek eltűné-
séről értesítette a rendőrség a MIÖR ügyeletét, majd lakossági 
bejelentés is érkezett a rendészet telefonszámára, hogy magányos 
gyermeket találtak egy Győri kapui városrészben. Az ügyeletes 
azonnal a helyszínre küldte a közterület-felügyelő járőröket, akik 
épségben megtalálták a gyermeket. A másik esetben egy zavart 
viselkedésű, középkorú nő eltűnéséről értesítették a rendészetet. 
A térfigyelő szolgálat az eltűnési hely ismeretében rendszerezte az 
érintett térfigyelő kamerákat és az előkép, valamint a rögzített fel-
vételek kiértékelésével sikeresen azonosította a keresett személyt.

Baleset, erkélytűz 

Gyalogost gázol-
tak április 6-án este 
a Szinvapark előtt, 
később pedig egy 
panellakás erké-
lyén keletkezett tűz 
a Vörösmarty úton. 
A rendőrség tájé-
koztatása szerint a gyalogost kórházba szállították, állapota nem 
súlyos. A Vörösmartyn, egy negyedik emeleti lakás erkélyén tá-
rolt anyagok gyulladtak meg, feltehetőleg egy magára hagyott égő 
gyertyától. Személyi sérülés nem történt, a tüzet az egységek ki-
érkezése előtt eloltották, azonban a riasztás miatt, a protokollnak 
megfelelően több mentő és tűzoltó érkezett a helyszínre.

Kigyulladt egy autókat szállító kamion rakománya az M3-ason 
Kigyulladt egy autókat szállító kamion rakománya április 

6-án reggel az M3-as autópálya miskolci lehajtójánál. A rend-
őrség teljes útlezárást rendelt el a bal pályaszakaszon, amit nem 
sokkal dél előtt feloldottak. A katasztrófavédelem tájékoztatása 
szerint személygépkocsik és robogók fogtak tüzet. A Hejőpapi 
határában történt káresethez a tiszaújvárosi és a mezőcsáti hi-
vatásos tűzoltókat riasztották. Az egységek a katasztrófavédelmi 
műveleti szolgálat irányításával, négy habosított vízsugárral ol-
tották el az autószállítón lángoló öt személygépkocsit és négy ro-
bogót. Az eset során személyi sérülés nem történt.

További rendőrségi, katasztrófavédelmi, bírósági hírek első 
kézből hírportálunkon, a www.minap.hu honlapon. 

Mozaik Miskolci Napló

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 - április 20) Érzi, hogy már nem halogathat 
sokáig egy döntést, de ameddig csak lehet, elkerülné, hogy 
állást kelljen foglalnia. Ha eldönti, hogy melyik irányba ha-

ladna tovább, megkönnyebbül majd, visszanyeri a lelkesedését.

Bika (április 21 - május 20) Valaki mindenképpen le akarja 
beszélni egy döntéséről, de lehet, hogy emögött csak az áll, 
hogy ő, Önnel ellentétben a könnyebb utat járná. Ne hagyja le-

beszélni magát valami olyasmiről, amiben teljes szívvel hisz.

Ikrek (május 21 - június 21) Határozottan lép fel egy olyan 
helyzetben, ahol talán Ön sem száz százalékig bizonyos ön-
magában, de érzi, hogy másoknak szüksége van a határozott-

ságára, hogy a támaszuk lehess, és ez a taktika működni is fog.

Rák (június 22 - július 22) Erősen ingadozó lehet a héten a 
hangulata, egyszer úgy érza, a fellegekben jár és bármire ké-
pes, máskor hatalmas fáradtság vesz Önön erőt. Ne hagyja el 

magát, akkor gyorsabban billentheti helyre az egyensúlyt.

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Az utolsó pillanatban 
dönt valamiről, és ha meggondolja magát, már nem lesz idő 
hátat fordítani. Ha egyszer elkötelezi magát valami mellett, ne 

bizonytalanodjon el az első nehézségnél, hozza ki a legtöbbet a dologból.

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Sok mindent haloga-
tott már egy ideje, és ezen a héten minden ügy végére pontot 
kell tenni, bárhogyan alakulnak is a dolgok. A hét végére elfá-

radhat, de végül sokkal kevesebb teher nyomja majd a vállát.

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Úgy érzi, sok energiát 
fektetett valamibe, és most már nem biztos benne, hogy azt az 
eredményt kapta, amit várt. Most azonban már végig kell csinál-

nia a játékot, akkor is, ha nem sok eredményt remél a dologtól.

Skorpió (október 24 - november 22) Amikor már úgy érzi, 
túl van a dolgok nehezén, újabb kihívások jöhetnek, és elsőként 
talán azt gondolja, túl fáradt ahhoz, hogy ezt a küzdelmet újra 

végigcsinálja. Több erő lakozik még Önben, mint gondolná.

Nyilas (november 23 - december 21) Érdemes ezen a héten 
előre gondolkodni, és kicsit előre is dolgozni, ha lehet, mert ha-
marosan egy olyan lehetőség kopogtat az ajtaján, amivel kár len-

ne nem élni, de sokkal könnyebb lesz, ha előre felkészülsz rá.

Bak (december 22 - január 20) Aki csak önmagát szeretné 
sajnálni, annak mindegy, mit mond, nem fogja jobban érezni 
magát. Ezen a héten ne hagyja, hogy az ilyen emberek vissza-

éljenek a jóindulatával, és elszívják az összes energiáját.

Vízöntő (január 21 - február 19) Nagy lelkesedéssel vág vala-
mibe, de a kezdeti nehézségek gyorsan kedvét szeghetik. Pedig 
csak egy kicsit kell tovább nyújtózni, és máris könnyebb utakat 

talál a céljainak. Nyugtalanítja valami, ami másokon is múlik.

Halak (február 20 - március 20) Gyorsan szeretne pontot 
tenni egy kényes ügy végére, de nem tudja megakadályozni, 
hogy néhány ember értesüljön a dologról. Ne feledje, hogy 

nincs mit szégyellnie, és nyugodtan járhat felemelt fejjel.

Ha nem kapják meg időben lapunkat, ha terjesztési problémákat tapasztalnak, 
kérjük, hívják a 46/503-501/100-as telefonszámot, ahol rövid üzenetet hagy-
hatnak üzenetrögzítőnkön. Ha elérhetőséget is hagynak, problémájuk megol-
dása érdekében visszahívjuk Önöket!
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A Kereszt címmel rendezett kiállítást a napokban a Magyarországi Ruszinok/Rutének Országos Szövetsége, valamint a megyei és a 
Miskolc városi ruszin nemzetiségi önkormányzat a városháza aulájában. Papp András parókus a megnyitón kiemelte: a kereszt egyszer-
re jelenti a végest és a végtelent, jelen van mindenütt. A perc, amikor a názáreti Jézus vállára vette fordulópont a kereszt történetében. 
Onnantól kulccsá vált, melynek segítségével az ember kinyithatja Isten misztériuma mélységének kapuját. Szónoczki Mária, a területi 
és települési ruszin önkormányzat elnöke elmondta, szerették volna megmutatni a görög-katolikus egyházközségek értékeit, ezért szer-
vezték ezt a kiállítást. A keresztek minden egyházközségben nagyon széles palettán megtalálhatók.                                     FOTÓ: VÉGH CSABA

FORRÓ NYOMON
HÚSVÉTI SZOKÁSOK
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Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben néhány húsvéti 
szokás, szertartás neveit rejtettük el. Kérjük, a megfejtéseket 
együtt, egy levélben vagy e-mailben, legkésőbb 2017. május 
3-án éjfélig juttassák el szerkesztőségünkbe (3525 Miskolc, 
Kis-Hunyad u. 9.) vagy az info@mikom.hu e-mail címre. A he-
lyes megfejtéseket beküldők között egy-egy 2017-es Miskol-
ci Kalendáriumot sorsolunk ki. Legutóbbi rejtvényünk helyes 

megfejtései: 1. Gábor Áron, 2. Guyon Richárd, 3. Perczel Mór, 4. Vetter Antal. Nyertesek: 
dr. Szabó Ottó (Miskolc Csaba vezér út, Cselédes Csaba (Budapest, Kaszásdűlő u.) 
Gratulálunk, nyereményüket postán küldjük el.

JÓTÉKONYSÁGI  
HANGVERSENY 

A  hét fotója
JUHÁSZ ÁKOS      
FELVÉTELE

RUSZIN  
keresztek 
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