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Miskolci Napló
A terveknek megfelelően halad az új, csaknem 15 ezer férőhelyes DVTK Stadion építése. 
Kriza Ákos polgármester pénteken helyszíni bejáráson tekintette meg az építkezést. 
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Állítsuk meg Brüsszelt! – címmel rendeztek lakossági fórumot a nemzeti konzultációról péntek délután Mis-
kolcon, az ITC székházban. A rendezvénynek Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő volt az előadója. 

Közép-Európa egyedülálló pincesorán idén is vár mindenkit az Avasi Borangolás május 
12-én és 13-án. A Miskolczi Borbarátok Társasága Egyesület immár hatodik alkalommal 
rendezi meg a különleges hangulatú bor-és gasztronómiai fesztivált, melynek keretében 
több mint 35 pince és közel 60 elismert borász várja majd a látogatókat. 

VI. AVASI BORANGOLÁS 
– Ha valódi élményre vágysz!
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A tervek szerint épül a diósgyőri futball új otthona

MAGYARORSZÁG VÉDI NYUGAT-EURÓPA HATÁRAIT



Állítsuk meg Brüsszelt! – címmel rendeztek lakossági fórumot a nemzeti 
konzultációról péntek délután Miskolcon, az ITC székházban. A lapzár-
tánk után kezdődő rendezvénynek, Nógrádi György biztonságpolitikai 
szakértő volt az előadója, akitől a fórumot megelőzően kértünk interjút. 

Nógrádi György felidézte a 
német szövetségi alkotmány-
védelmi hivatal (BfV) elnö-
ke, Hans-Georg Maassen ál-
tal elmondottakat, miszerint 
amíg napi 3-4 ezer ember lépi 
át az államhatárt, addig lehe-
tetlen ellenőrizni őket. Míg a 
fő úti célnak számító Ameri-
ka, a gazdag arab országok és 
Ausztrália sikeresen védte meg 
határait, addig Európa nem 
tudott mit kezdeni a migráns-
hullámmal. Nógrádi György 
emlékeztetett: a hat évvel ez-

előtti „arab tavasz” nyomán 
polgárháborús helyzet ala-
kult ki Szíriában és Líbiában, 
Észak-Afrika átjárhatóvá vált. 
– Egy teljesen új helyzettel ta-
lálta szemben magát a Nyu-
gat, melynek vezetői azt hitték, 
hogy az „arab tavasz” a nyuga-
ti értelemben vett demokrati-
kus erők hatalomátvételét je-
lenti majd. Erről azonban szó 
sem volt – emelte ki a bizton-
ságpolitikai szakértő.

A nyugat-európai országok 
egy részének, például Németor-

szágnak pótlólagos munkaerő-
re van szüksége, de jelentősen 
elszámították magukat. Azt 
hitték szakképzett, fiatal, dip-
lomás, nyelvet beszélő emberek 
jönnek majd. Ezzel szemben 
olyan fiatalok jöttek, akiknek 
döntő része ellenőrizhetetlen, 
nincs szakmája, nem tudják al-
kalmazni. – A több mint egy-
millió emberből – a pontos szá-
mukat senki nem tudja –, akik 
2015-ben Németország terüle-
tére léptek, alig valamivel több, 
mint 50 vállalt munkát – muta-
tott rá Nógrádi György.

A szakértő szerint Angela 
Merkel német kancellár ko-
rábban két olyan kijelentést 
is tett, ami rendkívül szeren-
csétlen volt: az egyik az, hogy a 
migráns-befogadásnak nincs 
felső határa, a másik pedig a 
Willkommenskultur, a „Min-
denkit Isten hozott!” politiká-
ja. Hamarosan a szomszédos 
országok is fokozatosan szem-

be fordultak ezzel – az oszt-
rákok például bejelentették, 
hogy fokozatosan csökkente-
ni fogják a létszámot – most 
37 500 főt fogadnak be évente. 
A német kormánypárt tagja, a 
CSU és annak vezetője, Horst 
Seehofer, aki egyben bajor mi-
niszterelnök is, bejelentette, 
hogy évi 200 ezer főnél több 
migránst nem hajlandók be-
fogadni Bajorországba. – An-
gela Merkel politikája fokoza-
tosan változott, részint azért, 
mert tavaly Németországban 
mind az öt tartományi válasz-
tást elvesztették. Merkel nem 
látványosan, de szép csendben 
fordult, elkezdődött a mig-
ránsbeengedés drasztikus las-
sítása, az ott lévő migránsok 
ellenőrzése és megpróbálják 
részint visszaküldeni őket – 
fogalmazott Nógrádi György, 
hozzátéve: ez egy szörnyű ne-
héz helyzet, de a legutolsó uni-
ós felmérések szerint nincs 
olyan ország, ahol a lakosság 
többsége a migránsok befoga-

dása mellett lenne.

Véleménye szerint Je-
an-Claude Juncker, az Euró-
pai Bizottság elnöke is rájött 
arra, hogy a politikája nem si-
keres, bejelentette, hogy amint 
lejár a ciklusa, visszavonul. És 
azt is látni kell, hogy ma már 
azok az EU-s országok is egyre 
jobban a létszám maximalizá-
lása mellett vannak, amelyek 
korábban hitet tettek a mig-
ránsok befogadása mellett. A 
„politikai korrektség”, a PC 
Európában folyamatosan te-
ret vesztett, új helyzet jött és 
azok a politikusok, akik ezt 
nem veszik észre, nem tudnak 
ehhez alkalmazkodni, véle-
ményem szerint teret veszte-

nek és egy részük rövid időn 
belül meg fog bukni – hangoz-
tatta a szakértő.

Nógrádi György kiemelte: 
Magyarországon szóba sem 
kerül, hogy felszámolnánk a 
kerítést. – A magyar lakosság 
elsöprő többsége nem akar 
migránsokat, a kerítés mellett 
van, tehát a magyar politika 
ezt az álláspontot fogja Brüsz-
szelben képviselni – hangsú-
lyozta, hozzátéve: Magyaror-
szág rengeteg témában tárgyal 
az Európai Unióval, nagyon 
sok területen kész is a komp-
romisszumra – arra azonban 
nem, hogy az alapvető érdeke-
inket és elveinket feladjuk.
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„MAGYARORSZÁG NEM ADJA FEL  
ALAPVETŐ ELVEIT ÉS ÉRDEKEIT…!”

A városi majális színes prog-
ramjai több ezer miskolcit 
vonzottak hétfőn a Népkert-
be. A felnőtteket koncertek, s 
ahogy a majálison már meg-
szokott, finom ételek és italok 
várták, a gyerekek pedig egy 
igazi játék birodalomba csöp-
penhettek. Sok más mellett 
volt aszfaltrajz-verseny, Flip 
Track Show, az Óperenciás 
Bábszínház bemutatóján pedig 
Misi mókus kalandjain szóra-
kozhattak a kicsik. 

Ezúttal is színes, látványos él-
ményt kínáltak a mazsorett- és 
Ködmön-bemutatók, Vastag 
Csaba és zenészbarátainak élő 
koncertje pedig a fiataloknak 
nyújtott emlékezetes szóra-
kozást. A fellépők között volt 
Simon Fruzsina is, a Cirkusz-
iskola gólyalábas bemutatót 
tartott, s volt látványosság a 
kutyabarátok számára. A ze-
nés programok délután négy 
órától a Miskolc Dixieland 
Band koncertjével zárultak.

Kriza Ákos polgármester 
a helyszínen úgy fogalma-
zott: újra kialakult az a mis-
kolci közösség, amely évtize-
dekkel ezelőtt már erősítette a 
várost. – Újra elmondhatjuk, 
hogy Miskolc egy büszke vá-
ros! Büszke lehet az eredmé-
nyeire, büszke lehet a gazda-
ságára. Büszke lehet arra, hogy 
most már újra nagyon sokan 
dolgoznak Miskolcon, s egyre 
kevesebben vannak azok, akik 
még nem találtak munkát. Az 
is nagyon jó, amikor az ilyen 
és ehhez hasonló rendezvénye-
ken sok jó kedvű ember össze-
jön, ezzel is újra kovácsolódik 
az a közösség, ami a miskolci 
erőt tudja jelenteni – hangoz-

tatta a városvezető.

„Újra  
elmondhatjuk, hogy  

MISKOLC EGY BÜSZKE VÁROS!”
– Újra elmondhatjuk, hogy Miskolc egy büsz-
ke város! Büszke lehet az eredményeire, büszke 
lehet a gazdaságára - nyilatkozta Kriza Ákos 
polgármester a Miskolc Televíziónak hétfőn 
délután, a népkerti majálison.



– Sajnos az a téma, azok a 
témák, amelyeket a tanár úr 
elemezni kényszerül az el-
múlt időszakban, számunk-
ra, európaiak, magyarok és 
miskolciak számára egyálta-
lán nem mondhatók szeren-
csésnek – fogalmazott Kriza 
Ákos. – Sokáig csak történel-

mi lózungnak, közhelynek 
gondolhattuk azt a mondást, 
mely szerint itt, a Kárpát-me-
dencében, a „népek országút-
ján” élünk. Sajnos azonban, jó 
két esztendő óta, megtapasz-
talhattuk ennek a történelmi 
közhelynek az igazát – tette 
hozzá a migrációra utalva. 

Miskolc polgármestere fel-
idézte, hogy mi magyarok, 
viharos történelmünk során 
– utalhatunk akár Hunyadi 
János vagy Mátyás király idő-
szakára – nem először kény-
szerülünk rá, hogy a határa-
inknál kezdjük el megvédeni 
Európa többi részét. S akko-

riban, jó pár száz esztendővel 
ezelőtt, talán fogalmazhatunk 
úgy, hogy a „pozitív semmit-
tevés” jellemezte ezzel kap-
csolatban a fejlett, nyugat-eu-
rópai országok többségét. Ma 
viszont már akár egyszerű, 
újságot olvasó emberként azt 
tapasztalhatjuk, hogy a kerí-

tésünk, a bevándorlással ösz-
szefüggő politikánk kapcsán, 
minket akarnak nagy befo-
lyású erők, politikusok nega-
tív színben feltüntetni. - Pedig 
magyarként, miskolci polgár-
mesterként tudom, mennyire 
van mit védenünk, mit félte-
nünk. Vajon melyek azok a ha-

talmas érdekek, amelyek eny-
nyire elveszik ezeknek a nagy 
hatalmú politikusoknak az 
egyszerű, józan belátását? Va-
lószínűleg ezekre a kérdésekre 
is választ kapunk majd Nógrá-
di tanár úr előadásából – nyi-
latkozta Kriza Ákos a lakossá-
gi fórum előtt.
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Több ponton is a Soros 
György által javasolt be-
vándorlásbarát intézke-
déseket foglalta hivatalos 
dokumentumba az Euró-
pai Parlament balliberális 
többsége egy április eleji 
határozatában. Többek kö-
zött biztonságos és egyben 
legális útvonalak kiépítését, 
a családegyesítések felgyor-
sítását, valamint a beván-
dorlás propagálását szeret-
né előmozdítani az EP.

Kiterjesztenék a menekültek 
fogalmát, szélesebb mozgás-
szabadságot biztosítanának a 
bevándorlóknak, előmozdíta-
nák a legális migrációt és ami a 
legfontosabb, megkönnyítenék 
a családegyesítéseket és az át-
telepítéseket –mindez az ápri-
lis 5-én az Európai Parlament 
baloldali, liberális és zöld több-
sége által elfogadott dokumen-
tumában szerepel. Az irat sze-
rint „az EU eddig túlságosan is 
a bevándorlók beáramlásának 
csökkentésére vagy megállítá-

sára összpontosított”. A doku-
mentumot egyébként az összes 
hazai baloldali-liberális párt, 
köztük az LMP képviselője is 
megszavazta.

Legálissá tennék  
az illegális migrációt

Az állampolgári jogi, bel- 
és igazságügyi bizottság által 
megfogalmazott kiegészítés 
szerint az embercsempészettel 
és az emberkereskedelemmel 
szembeni fellépés legjobb mód-
ja a „törvényes és biztonságos 
utak” létrehozása a migránsok 
és a menekültek számára. Ezért 
javasolják a „legális” bevándor-

lási útvonalak létrehozását és 
megerősítését.

Az EP által április elején el-
fogadott dokumentumhoz na-
gyon hasonló gondolatokat 
fogalmazott meg még 2015-
ben Soros György. Az ameri-
kai tőzsdespekuláns a Mar-
ketwatch oldalán megjelent 
véleménycikkében többek kö-
zött azt írta: ki kellene alakí-
tani biztonságos útvonalakat 
a menekültek számára Görög-
országból és Olaszországból 
a többi európai országba, évi 
egymillió menedékkérőt in-
tegrálnia kellene Európának, 
valamint minden menekült 

számára 15 ezer eurót kellene 
rendelkezésre bocsátani, hogy 
az első két évben fedezni tudják 
a kiadásaikat. Az utóbbi össze-
get természetesen hitelek fel-
vételével teremtené elő Soros. 

Soros szavait idézi az Európai 
Parlament határozata

Az Európai Parlament ápri-
lis 5-én elfogadott határozatá-
ban majdnem szó szerint át-
vették Sorostól a biztonságos, 
legális migrációs útvonalak öt-
letét. Az EP-dokumentuma így 
fogalmaz: „tudomásul veszi a 
bizottság arra irányuló javas-
latát, hogy hozzák létre az átte-

lepítés uniós keretét, ugyanak-
kor kéri, hogy tegyenek további 
uniós szintű erőfeszítéseket a 
legális útvonalak létrehozására 
és megerősítésére, amely kiegé-
szítené az áttelepítést."

Magyarországtól pénzeket 
vennének el

Soros folyamatosan azt 
mondja, hogy több pénz kell a 
migráció kezeléséhez.  Hason-
ló következtetésre jut az EP je-
lentése is, bár igaz, hogy ott 
még nem tartanak, hogy hi-
telfelvételt, adóemelést javasol-
janak, mint Soros – inkább a 
felé tapogatóznak, hogy a belső 
fejlesztési pénzeket kellene át-
csoportosítani, ami azt jelente-
né, hogy Magyarország és Kö-
zép-Európa számára kevesebb 
pénz jutna, gyakorlatilag tő-
lünk vennék el a migránsokra 
szánt pénzt.

SOROS GYÖRGY KOTTÁJÁBÓL JÁTSZIK AZ EURÓPAI PARLAMENT?

Közélet 3 
ISMÉT MAGYARORSZÁG VÉDI  
NYUGAT-EURÓPA HATÁRAIT
Az ITC-székházban, a nemzeti konzultációról, s annak egyik legfonto-
sabb témájáról, a migrációról rendezett lakossági fórumnak Kriza 
Ákos, Miskolc polgármestere volt a házigazdája. A ren-
dezvény előtt, lapunknak nyilatkozva örömét fejezte ki, 
hogy újra Miskolcon tart előadást Nógrádi György biz-
tonságpolitikai szakértő, közgazdász, egyetemi tanár. 

Mint mondta, kormány a 
kiküldött kérdőíveken első-
sorban arra szeretne választ 
kapni a szavazópolgároktól: 
fontos-e számukra a nemze-
ti függetlenség, fontosak-e 
számukra a rezsicsökkentés 
eredményei és egyetértenek-e 
Brüsszel bevándorlás-politi-
kájával? 

Az Európai Unió vezetői 
láthatóan a multinacionális 
cégek érdekeit szolgálják, s a 
még nagyobb integráció, egy 
„Európai Egyesült Államok” 
felé terelnék az EU államait. 
Ideje azonban felismernünk, 
hogy ebben az esetben a mul-
tinacionális cégek érdekei na-
gyon nem egyeznek meg a mi 

érdekeinkkel – hangoztatta 
Csöbör Katalin.

A még jobban integrált 
Európa ugyanis bizonyára 
csökkenti a világcégek adó és 
egyéb költségeit. Bizonyára 
erősebb lesz majd az érdekér-
vényesítésük és meg tudják 
torpedózni a nálunk rezsi-
csökkentésnek nevezett in-
tézkedéseket. – Elérik majd 
az energia árának drasztikus 
növelését, aminek mi nagyon 
nem örülnénk. Az európai 
vezetés már most kénysze-
ríteni akarja a magyar kor-
mányt, hogy fogadja el a 
Soros Györgyök és más ban-
károk, világcégek által szor-
galmazott migránskvótát. A 

harmadik világból betódu-
ló ember-áradatnak azonban 
legjobb esetben is a munka-
erő árának csökkenése lesz 
a következménye. Ez pedig 
szintén a multiknak kedvez, 
a magyar munkavállalóknak 
viszont nagyon nem, mert az 
ő fizetésük ezzel csökkeni fog 
– hangsúlyozta a képviselő. - 
A rosszabb verzió pedig a ká-
osz, a polgárháború, később 
esetleg a nyílt háborúk kitö-
rése – tette hozzá. 

A magyar kormány, az 
unió vezetőivel ellentétben, 
messzebbre tekintve politi-
zál. Nem csak az orráig lát, 
és nem csak a gyors hasznot 
nézi, mint egy tőzsdei spe-

kuláns vagy egy multicég. A 
spekulánsoknak és a multik-
nak azonban rengeteg pén-
zük van, nagy a befolyásuk 
az unió vezetőire is. Ezért 
kell összefognunk, és har-
colni magunkért először ne-
künk, magyaroknak, aztán a 
visegrádiaknak, aztán pedig 
mindenkinek, aki felisme-
ri a saját érdekeit – hívta fel 
a figyelmet Csöbör Katalin, 
kiemelve: ezért fogalmaz-
ta meg a magyar kormány a 
szlogent, hogy állítsuk meg 
Brüsszelt, ami tömören, rö-
viden mindezt kifejezi. És 
ha ezt megértjük, akkor ne-
héz egyet nem érteni ezzel a 
szlogennel!

A magyar kor-
mány által indí-
tott nemzeti kon-
zultációról tartott 
sajtótájékoztatót 
Csöbör Katalin 

országgyűlési 
képviselő a 
napokban 
Miskolcon. 

„Össze kell fognunk és harcolni magunkért!”



Az Országos Meteorológi-
ai Szolgálat előrejelzése sze-
rint már melegebb időre lehet 
számítani, ezért a miskolci 
távhőszolgáltató szakemberei 
május 2-ától leállították a vá-
rosi távfűtést. A fűtési idény 
május 15-ig tart, ezért ameny-
nyiben a hőmérséklet további 

alakulása igényli, visszaindít-
ják a fűtésszolgáltatást. To-
vábbra is lehetőség van arra, 
hogy az egy hőközponthoz 
tartozó lakóközösségek közös 
képviselői, a fűtési megbízot-

tak, valamint az intézmények 
képviselői írásban, vagy a 
MIHŐ Központi Diszpécser 
Szolgálat 46/379-360, illetve a 
46/379-450-es telefonszámán 
kérjék a szolgáltatást.

A tranzakció az anti-
tröszt- és más illetékes ható-
ságok, illetve a németorszá-
gi munkavállalói képviselet 
jóváhagyását követően válik 
véglegessé. A vevő az indító-
motorok és generátorok üz-
letág minden telephelyét és 
minden munkavállalóját – 
közel hétezer főt – át kívánja 
venni. A Bosch és a német-
országi munkavállalói kép-
viselet mostanra jutottak el 
tárgyalások azon szakaszá-
ba, hogy érvényes megálla-
podást kössenek a vevővel 
kapcsolatos rendelkezések-
kel kiegészítve.

A Bosch 2015 közepén je-
lentette be, hogy vizsgálja 

a lehetőségeket az indí-
tómotorok és generáto-
rok gyártásával foglalko-
zó üzletágának stratégiai 
átszervezésére. Ezek kö-
zött volt az is, hogy be-
fektető partnert vagy 
vevőt keresnek. A válla-
lat szerdai, szerkesztősé-

günkbe eljuttatott közlemé-
nyében azt írják, a Bosch a 
tervek szerint értékesíti a 
Robert Bosch Starter Mo-
tors Generators Holding 
GmbH-t, annak leányvál-
lalataival együtt. A vevő a 
ZMJ (Zhengzhou Coal Mi-
ning Machinery Group Co., 
Ltd., Zhengzhou, Kína) és a 
CRCI (China Renaissance 
Capital Investment, Hong 
Kong, Kína) vállalatokból 
álló konzorcium. - A Bosch 
meggyőződése, hogy ebben 
az új konstellációban nőhet 
az üzletág versenyképessé-
ge és ez további növekedés 
alapjait teremtheti meg. A 

Bosch sokat invesztált abba, 
hogy ez így történjen. Az üz-
letág leválasztása az eddigi-
ek közül a legbonyolultabb 
feladat volt a cégcsoport tör-
ténetében – fogalmaz a köz-
lemény.

A ZMJ Kínában indító-
motorok és generátorok 
gyártásával, valamint ha-
szongépjárművek és sze-
mélygépkocsik motor-
komponenseinek gyártási 
kapacitásával foglalkozó 
fontos autóipari beszállító, 
befektetési holdingokon ke-
resztül vesz részt az autóipa-
ri beszállítói termelésben. 
A mostani felvásárlással a 
Bosch indítómotorok és ge-
nerátorok üzletág szakirá-
nyú tevékenységeivel kíván-
ja kiegészíteni a portfólióját, 
így terjeszkedni a nemzet-
közi piacon. A CRCI pénz-
ügyi befektető vállalkozás 
régóta a ZMJ üzleti partne-
re.

A MIK Zrt.-ből a Miskolc 
Holding Zrt. vállalatán be-
lül Ingatlangazdálkodási 
igazgatóság jött létre, amely 
többek között továbbra is 
ellátja a társasházak közös 
képviseletét, az önkormány-

zati lakások bérbeadását, ér-
tékesítését és fenntartását. 
A Miskolci Városfejlesztési 
Kft. Projektirányítási Igaz-
gatóság néven, ugyanazzal 
a tevékenységi körrel, mint 
eddig, a Miskolc Holding 

Zrt. részeként a város nem-
zetközi és hazai projektjein 
dolgozik.

A MIVIKÖ Miskolc Kft. 
is a Holdingban végzi to-
vább tevékenységét lakos-
sági és üzleti partnerei 

részére ugyanazzal a szol-
gáltatási körrel közmű- és 
környezetvédelmi szolgál-
tatási csoport néven. A ko-
rábban önálló tagvállala-
tok, cégek tevékenységei, 
feladatai és munkavállalói 

a Miskolc Holding Zrt.-hez 
kerültek át. A tulajdonos 
Miskolci Önkormányzat a 
megújuló és integrált irá-
nyítási rendszertől összes-
ségében hatékonyabb mű-
ködést vár.

Répássy Árpád, a Miskolci 
Törvényszék elnöke elmondta, 
tavaly is több ügyet fejeztek be, 
mint amennyi a bíróságra be-
érkezett. A „Szolgáltató bírósá-
gért” programban országosan 
a második helyet érték el azzal, 
hogy több mint 44 százalékkal 
csökkentették a két éven túli 
ügyek számát. A „Fenntartha-
tó fejlődés” programban – ami 
egyebek mellett az ítélkezést és 
az ügyfélkapcsolatokat támo-
gató rendszerek fejlesztését cé-
lozta – pedig az ötödik helyen 
zárták a tavalyi évet.

Számos, a törvényszéket 
és járásbíróságait érintő be-
ruházást hajtottak végre. A 
Jablonszky programban 66 
millió forintot fordítottak fej-
lesztésekre, felújították például 
a Fazekas utcai épület tetejét 

is. Továbbfejlesztették az elekt-
ronikus ügyfélkapcsolatokat 
– a polgári perek 30 százaléka 
most már ilyen formában érke-
zik be a törvényszékre.

Az Országos Bírósági Hi-
vatal (OBH) elnöke kiemelte, 
a pártatlan, időszerű és meg-
alapozott bírói munkához 
szükség van a megfelelő tár-
gyi környezetre, infrastruktú-
rára, valamint megfelelő jog-
szabályokra is. Handó Tünde 
méltatta a Miskolci Törvény-
szék munkacsoportjainak 
tevékenységét, kiemelten az 
elektronikus kapcsolattartás-
sal foglalkozó csoportot.

– A komplex és hatékony 
munkát végző csoport min-
ta az ország bíróságai számá-
ra – emelte ki.  Hozzátette, az 
e-eljárás csak egyike azok-

nak a példáknak, amikkel a 
nyugat-európai intézmények 
előtt járunk. Miskolcon az is 
példaértékű, ahogyan a fiatal 
generációkkal foglalkoznak. 
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Hétfőn, május 8-án, a Kol-
ping Akadémia keretében tart 
előadást 18.30 órai kezdettel 
Buda Péter, az Érseki Papneve-
lő Intézet rektora a Szent Anna 
Kolping házban „Szent László 
a király és a szent” címmel.

Május 13-án lesz Szűz Má-
ria fatimai jelenésének 100. 
évfordulója. Az egri székes-
egyházban ebből az alkalom-
ból reggel 9 órától megren-
dezik a rózsafüzér társulatok 
egyházmegyei találkozóját. A 
programban az érseki szent-
mise mellett előadások, közös 
imádságok és tanúságtéte-
lek szerepelnek. Valamennyi 
miskolci plébániáról indul-
nak helyi csoportok a talál-

kozóra. Vasárnap, 14-én este, 
a 18 órai szentmise után a mi-
norita templomban tart Ave  
Maria-koncertet a Szent  
Ferenc kórus. Május 7-én, 
17 órától, a Miskolc Televí-

zió HívőSzó című műsorá-
ban a Vasgyári evangélikus 
templomból közvetítenek 
Istentiszteletet. Igét hirdet: 
Molnár József evangélikus 
lelkész.

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

A Miskolci Törvényszék 
hazánk egyik legnagyobb 
ítélkezési szervezeti 
egysége. A hozzájuk 
beérkező ügyek 90 
százalékát egy éven 
belül befejezik. Az első 
fokon hozott jogerős 
döntéseink aránya 82 
százalék, az ügyfelek 
több mint 80 százaléka 
elfogadja a döntéseiket – 
hangzott el csütörtökön, 
a miskolci, összbírói 
értekezlet előtt megtartott 
sajtótájékoztatón, melyen 
részt vett Handó Tünde, 
az Országos Bírósági 
Hivatal elnöke. 

Kínai vásárló a Bosch-nál –  
aláírták a megállapodást

Eladja a Bosch indítómotorok 
és generátorok gyártásával 
foglalkozó üzletágát. A Bosch, 
valamint a vásárlók: a kínai 
érdekeltségű ZMJ és CRCI 
vállalatokból álló konzorcium 
vezetői május 2-án írták alá a 
megállapodást.

A 2016. október 6-ai 
közgyűlési határozat 
értelmében a MIK Zrt., 
a MIVIKÖ Miskolc 
Kft. és a Miskolci 
Városfejlesztési Kft. 2017. 
május 1-ével beolvadt a 
Miskolc Holding Zrt.-
be. A társaságok így, 
mint önálló tagvállalatok 
megszűntek és divízióként 
működnek tovább.

Több területen is élen jár a 
Miskolci Törvényszék

Átszervezések a Miskolc Holdingnál

Ökumenikus mise Miskolc nemzetiségi  
önkormányzatai részvételével a Bíró utcai  
görögkatolikus templomban 

Melegszik az idő –  
leállították a távfűtést 

Április közepén és végén a napi 
középhőmérséklet 12 Celsi-
us-fok alatt maradt három 
egymást követő napon, így fo-
lyamatos vagy szakaszos volt a 
fűtésszolgáltatás Miskolcon. 



Béres Attila színházigaz-
gató elmondása szerint, jó 
időben, a legjobb helyen jött 
az ötlet egy új nemzetközi 
táncfesztivál indítására. – 
A Miskolci Balett szakmai 
munkája jó alap arra, hogy 
megfoganjon a városban egy 
ilyen típusú rendezvénysoro-
zat, ami a tervek szerint egy 
csodálatos, élettel teli fesz-
tivállá növi ki magát az el-
következő években – hang-
súlyozta. Kozma Attila, a 

Miskolci Balett művészeti 
vezetője, a fesztivál művé-
szeti igazgatója kiemelte, or-
szágos szinten is hiánypótló 
kezdeményezés a Horizont. 
– Bár Magyarországon van-
nak nagy múltra visszate-
kintő táncfesztiválok, olyan 
nemzetközi szakmai talál-
kozó eddig nem volt, ahol 
többségben lennének a kül-
föld produkciók. A Horizont 
Nemzetközi Kortárstánc 
Fesztiválon öt ország nyolc 
előadását láthatta a közön-
ség - a hazai táncélet nagy-
jai mellett francia, lengyel, 
olasz és német együttesek 
is bemutatkoztak. A fesz-
tivál négy napja alatt min-
den korosztály megtalálhat-
ta a kedvére való előadást. A 

legkisebbeknek egy nagyon 
látványos, interaktív mesét 

hozott az olasz 
együttes, míg a 
németországi ven-
dégek a globali-
záció kérdését fe-
szegették rengeteg 
humorral egy ifjú-
sági előadásban. 
A fran cia csapat 
különle ges, a kor-
társ  tánc, a street 
dance és a hip-hop 
elemeit elegyítő 
előadása minden 
korosztály számá-
ra élvezetes pro-
dukció volt. A len-

gyel Anna Piotrowska egy 
szóló darabbal érkezett Mis-
kolcra, amelyet kifejezetten 
erre a fesztiválra készített. A 
Miskolci Balett új bemutató-
val készült, a „Harlequinade 
– szenvelgők komédiája” 
című táncjáték koreográfu-
sa és rendezője a számos díj-
jal elismert Gergye Krisztián 
volt. Három jelentős hazai 
együttes, a Kecskemét City 
Balett, a Feledi Project és 
a Trojka Színházi Társulás 
is meghívást kapott a prog-
ramba, így teljes értékű ké-
pet kaphattak a fesztiválon 
résztvevők a hazai és nem-
zetközi trendekről.

A szerzetes halálának év-
fordulójára szervezett em-
léknapon Kalna Zsolt mi-
norita tartományfőnök, 
plébános köszöntötte a jelen-
lévőket. Elmondta, a megál-
dott terem az iskola kápolná-
ja, imaterme volt korábban, 
s most valamennyire vissza-
kapja ezt a funkcióját. - Di-
dák atya szellemisége itt van 
a falak között, egyre szoro-
sabb a kapcsolatunk a gim-
náziummal – fogalmazott 
Kalna Zsolt. 

Veres Pál igazgató elmond-
ta, első alkalommal fordul 
elő, hogy termet neveznek el 
az iskolában. S nem is akár-
kiről, hiszen Kelemen Didák 
volt az intézmény, pontosab-
ban egyik jogelődjének alapí-

tója. – Hitvallásom, hogy egy 
iskola nem pusztán a falakat, 
az itteni tanárokat, diákokat 
jelenti, hanem azt az évtize-
des, évszázados hagyományt 
is, amely az egymást követő 
évfolyamok, tanári generá-
ciók életén keresztül belei-
vódik a „falakba”. Egy intéz-
mény lelkülete, értékrendje 
nem egyetlen pillanat alatt 
alakul ki, hanem hosszú év-
tizedek során – hangoztatta a 
gimnáziumi igazgató.

Miután megáldották az 
emlékszobát, az esemény 
résztvevői – köztük alapít-
ványok, civil szervezetek, 
egyházak és iskolák kép-
viselői – megkoszorúzták 
Kelemen Didák emléktáb-
láját.

Idén május 12-én és 13-án 
délután kóstolhatják a láto-
gatók a Tokaji-, Egri- Bala-
toni-, Szekszárdi-, Móri-, 
Bükki-, Soproni-, Villányi-, 
borvidék legkiválóbb borait, 
s mellette élvezhetik a helyi 
gasztronómia finomságait. 

A jó hangulatról több mint 
28 zenész és zenekar gondos-
kodik a pincesoron Sebestyén 
Márta és a Gryllusz testvé-
rek adnak exkluzív koncer-
tet péntek este 18 órától az 

avasi reformá-
tus templomban 
és az érdeklődők 
a koncert után 
a legjobb bük-
ki borokat kós-
tolhatják meg 
az Avasi Borta-
nyán. Szombaton 
12 órától indul 
a Borangolás és 
új helyszínen az 
Avasi kilátónál 
felállított nagy-

színpadon, fellép a legendás 
P. mobil, a Proof of Life, va-
lamint az Áll-a-Tok zenekar. 

A gyerekek idén is jól szó-
rakozhatnak a tavalyi évben 
megismert Borókás Népi Ját-
szókert kalandos játékaival, 
de lesz gyerekmotyorgó és sok 
más izgalmas program.

A koncertek után „ut-
capincezenész kalamajka” 
résztvevői várják a nagyér-
deműt a kilátónál a Gaszt-
roplaccon. Bővebb infor-
máció: www.borangolas.hu; 
https://www.facebook.com/
avasiborangolas

A koncertek a város és a 
régió különböző templo-
maiban és hangverseny-
termeiben zajlottak. A 
minden évben nagy sikerű 
egyházi-kulturális esemény 
ez évi nyitóhangversenyét 
múlt pénteken tartották 
az Avas-déli római katoli-
kus jezsuita templomban. 
Szombat délután két al-
kalommal is a Zenepalo-
tába várták az érdeklődő-
ket. Vasárnap előbb reggel 

9 órától Szerencsen vehet-
tünk részt zenés istentiszte-
leten, majd délután 4-kor a 
Szent Anna templom adott 
otthont a kórusoknak. 
A záróhangversenyt este 
7-től rendezték, a minorita 
templomban. A közremű-
ködők között volt a Miskol-
ci Szimfonikus Zenekar, a 
Miskolci Egyetem Bartók 
Béla Zeneművészeti Inté-
zetének Nőikara, a Miskol-
ci Bartók Kórus, a Miskolci 
Egyetem Vonószenekara, a 
Fazekas Kamaraegyüttes, 
a miskolci Énekszó Bará-
ti Kör, a Luther Kórus, a 
Forrás Kamarakórus , a 
Hassler Énekegyüttes, az 
„In Aeternum“ Bartók Kó-
rus, a City of Kragujevas 
Chamber Choir (Szerbia), 
a  Lévay József Református 
Gimnázium Kamarakóru-
sa, a Szent Naum Kama-
rakórus, az  Egressy Béni 
Nőikar, a Törökbálinti Ka-
marakórus,  valamint a 
Hegyalja Pedagógus Kórus 

is. 
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Közép-Európa egyedülálló 
pincesorán - Miskolcon 
az Avasi pincéknél és az 
Avasi kilátónál - idén is 
vár mindenkit az Avasi 
Borangolás. Immár 
hatodik alkalommal 
rendezi meg a Miskolczi 
Borbarátok Társasága 
Egyesület ezt a különleges 
hangulatú bor-és 
gasztronómiai fesztivált, 
melynek keretében több 
mint 35 pince és közel 60 

elismert borász várja majd 
a látogatókat.

Április 28. és május 
1. között rendezte 
meg huszonharmadik 
alkalommal a Miskolci 
Kórusfesztivál 
Alapítvány, a Magyar 
Rádió és a Hassler 
Énekegyüttes a 
Miskolci Nemzetközi 
Kamarakórus 
Fesztivált, amelyre 
idén is kamarakórusok 
és énekegyüttesek 
jelentkezését várták. 

Hagyományteremtő 
céllal, idén először 
rendezte meg a Miskolci 
Nemzeti Színház a 
Horizont Nemzetközi 
Kortárstánc Fesztivált. 

Horizont Nemzetközi Kortárstánc Fesztivál Miskolcon

Kamarakórus fesztiválMájus 12-13. (péntek, szombat)

HA VALÓDI ÉLMÉNYRE VÁGYSZ – 
VI. AVASI BORANGOLÁS!

Kelemen Didák  
emlékszobát avattak

Kelemen Didákról, a városépítő, rendházalapító, egyházi 
szónok és kultúraszervező szerzetesről neveztek el 
emlékszobát a Földes Ferenc Gimnáziumban.

„A tánc határokon átívelő közös nyelv…”



Szinte egyöntetű volt a vé-
lemény, hogy Miskolc városát 
továbbiakban az addigi fője-
gyző, s alpolgármester, Nagy 
Ferenc irányítsa, aki Szentpá-
li legközvetlenebb munkatár-
saként már addig is jelentős 
tevékenységet fejtett ki a vá-
ros érdekében. Jól felkészült, 
nagy formátumú, városveze-
tési, szervezési kvalitásokkal 
megáldott ember volt. Be-
mutatkozó programbeszé-
déből, már sejteni lehetett, 
hogy új korszakot hozott el a 
város életébe. Hasonlatával 
élve: „Akik ugyanazt akar-
ják, nem mindig ugyanúgy 
akarják – a villamos áram az 
egyik szerkezeten átvezetve 

világít, míg egy másikon erőt 
ad.” A hasonlatnál maradva: 
Szentpáli volt az, aki elhozta 
a remény világosságát, Nagy 
Ferenc, pedig az, aki erővel, 
dinamizmussal töltötte meg 
Miskolcot. 

A felvázolt program vi-
lágosan kijelölte egy sike-
res városépítés és városfej-
lesztés sarkpontjait. Ezek a 
következők voltak: a város 
kihasználatlan területeit ut-
cák nyitásával lakótelkek-
ké kell alakítani. A falusias 
arculatot, ami a hosszú és 
keskeny telkekből adódik, 
végleg meg kell szüntetni. 
A Szinva és Pece patakokat, 
valamint a Sajót rendezni 

kell. A Széchenyi utcát foly-
tatólagosan meg kell nyitni, 
a Vay út és a Szinva közöt-
ti szántóföldet pedig, amit 
a város már rég körbenőtt, 
építési telkekké alakítani. 

A Búza téri piacot rendez-
ni kell, elengedhetetlenül 
szükséges vásárcsarnok és 
tejcsarnok építése. Miskolc 
hídjai, útjai elavultak, eze-
ket korszerűsíteni kell, s az 
egész várost burkolt útháló-
zattal ellátni. A régi és drága 
petróleumlámpás közvilágí-
tást modern és olcsóbb vil-
lanyvilágításra kell cserélni 
- stb. Nagy Ferenc polgár-
mesteri időszaka alatt ezek a 
tervek csak részben valósul-

tak meg, 
hisz az 
I. világ-
h á b o -
rú sok 
p r o g -
ramnak 
g á t a t 
s z a b ot t . 
P o l g á r -
m e s t e r i 
n a g y s á g á t , 
azonban bizo-
nyítja, hogy Mis-
kolcon a világháborús évek 
alatt olyan közellátási rend-
szert alakított ki, mely sehol 
máshol az országban nem 
működött. 1916-ban auszt-
riai városokból, köztük 

B é c s b ő l 
hoztak Mis-

kolcra gyerme-
keket, hogy a 

nélkülözések miatt legyen-
gült szervezetük erőre kap-
jon.  Nagy Ferenc 1917-ben 
megyei főispáni kinevezést 
kapott, majd a budapes-
ti Országos Közélelmezé-

si Hivatal elnöke lett. 1918. 
október 31-én Károlyi Mi-
hály kormánya tárca nélkü-
li közélelmezési miniszteré-
vé nevezte ki. 1919 tavaszán 
visszavonult mátraverebélyi 
birtokára. 1937. február 15-
én halt meg, sírja Igriciben 
található.  

SOMORJAI LEHEL

1912. április 30-án választotta 
meg Miskolc új polgármesterét, 
Nagy Ferencet, aki a leköszönő 
Szentpáli István utóda lett. A 
régi polgármesternek (akinek 
hivatali ideje alatt megkapta a 
város a törvényhatósági jogot) 
az összeférhetetlenségi törvény 
miatt kellett távoznia a posztjáról, 
mivel országgyűlési képviselővé 
választották. 

– Ha bárki ránéz erre a kapura, mindig jusson 
eszébe a hit, a szeretet és a remény – hangoztat-
ta Kun Attila, a Kun Klaudia Alapítvány elnöke. 
– Az alkotással azt szeretném üzenni az erre járó 

embereknek, hogy a halál nem a vég, hanem egy 
új élet kezdete – mondta el a művész, aki huszonhét 
hónapon át volt beteg kislánya mellett, amíg végül 
el nem veszítette őt. – Ebben az időszakban úgy ér-
zem, megengedte meg a Teremtő, hogy valamennyi-
re betekintsek az ő országába. Amikor magához szó-
lította a gyermekemet, belső késztetést éreztem arra, 
hogy elkészítsem a székelykaput. Ez még csak a má-
sodik művem, de nagy terveim vannak a faragással. 

Bízom benne, hogy ez a kapu sokaknak ad ihletet a 
gondolkodásra, sokakat ráébreszt arra, hogy ha elve-
szítünk valakit, akit nagyon szeretünk, nem mind-
egy, hogyan lépünk tovább – emelte ki Kun Attila.

Az Egyesült Államok-
ból évekkel ezelőtt elindult 
Museum Dance Off verseny 
célja, hogy megmutassa a vi-
lág múzeumainak könnye-
debb, vidámabb oldalát. Idén 

a miskolci Herman 
Ottó Múzeum is el-
készítette pályamű-
vét, amit – Közép-, 
illetve Kelet-Európa 
képviseletében elő-
ször és egyetlenként 
– adtak be a március 

31-i határidőig. Az európai 
döntő szavazása május 2-án, 
kedden – magyar idő szerint 
– 14 órakor indult és 24 órán 
keresztül tartott. Több mint 
17 ezer szavazat érkezett a 

miskolci múzeumra, amely 
közleményben köszönte meg 

a támogatást. Mint írják, ez 
a siker óriási összefogás nyo-

mán jöhetett létre, a helyi 
középiskoláktól kezdve az 
ország többi múzeumában 
dolgozó kollégákig rengeteg 
kisebb-nagyobb közösség fo-
gott össze a felhívásra és vok-
soltak a filmre, amelynek né-
zettsége már meghaladta a 10 
ezret a YouTube-on, öt konti-
nens 42 országában látták. 

A világdöntő szavazása 
május 8-án, hétfőn – magyar 
idő szerint – 14 órakor indul 
és ez 24 órán keresztül tart 

majd. Itt egy-egy ausztrál, 
kanadai és egyesült államok-
beli múzeum videójával kell 
versenyre kelnie a miskolci-
nak. Ennek megnyeréséhez 
az eddigieknél is nagyobb 
összefogást szeretnének lét-
rehozni, mivel a tavalyi győz-
tes, a melbourne-i Victoria 
Museum 79 ezer szavazattal 
hódította el a trófeát. A sza-
vazás részleteiről a www.mi-
nap.hu hírportálon tájéko-
zódhatnak. 

Közélet Miskolci Napló6
A Búza téri székes-

egyházban és udva-
rán ünnepelte nem-
régiben a Szent 
Ilona görögkato-
likus cserkész-
csapat 25 éves 
születésnapját 
a Magyar Cser-
készszövetség II. 
Észak-magyarországi 
kerülete. 

A program rend-
hagyó történelem-
órával kezdődött, melyen 
az I. világháború időszaká-
ról hangzottak el érdekes 
információk. A vasárnap 
délelőtti szent liturgián 
a kiscserkészek ígéretet 
is tettek. A negyedszáza-
dos megemlékezést és 
ünneplést a szertartás 
után a templomkert-
ben folytatták, ahol az 
érdeklődők kiállítá-

son ismerkedhettek meg 
a cserkészettel és a csapat 
történetével. Nem volt hi-
ány szórakozásból sem, 
a gyerekek akadályverse-

nyeken vehettek részt, 
ahol játékos keretek kö-
zött ismerhették meg a 

cserkészetet és a Szent 
Ilona cserkészcsapatot. 

Volt ünnepi torta, kö-
zös étkezés és rend-

hagyó tábortűz is. 

Ünnepeltek a cserkészek

Fából faragott emlékkaput 
avattak a napokban a 
diósgyőri temetőben. 
Kun Attila, az alkotó azt 
nyilatkozta, szeretné, ha az 
általa faragott székelykapu 
gondolkodásra késztetné az 
arra járókat.

„A halál nem a vég,  
hanem egy új élet kezdete”

MISKOLCON TÖRTÉNT – VÁROSI VISSZATEKINTŐ 

A Herman Ottó Múzeum videója 
megnyerte a Museum Dance Off 
verseny európai döntőjét és bekerült 
a világfináléba! Huszonnégy óra 
alatt több, mint 17 ezer szavazat 
(pontosan 17.590) érkezett a miskolci 
intézményre.

Hajrá Miskolc - világdöntőben a Herman Ottó Múzeum videója!
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SALKAHÁZI PROGRAM 2017 

Miskolc

Az előadás miskolci nyugdíjasoknak ingyenes, de belépés csak regisztrációs jeggyel lehetsé-
ges. Jegyek átvehetők nyugdíjas igazolvány és lakcímkártya bemutatásával a Miskolci Nem-
zeti Színház jegyirodájában nyitvatartási időben május 9-től (kedd), a készlet erejéig.  
(Tel.: 46/516-735, 46/516-736. Nyitva tartás: H-P 10.00–18.00, SZ 10.00–13.00)

2017. május 19.,  
19.00 óra

VIKTÓRIA  
Miskolci Nemzeti Színház

"

"
"

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

Az akció érvényes: 
2017. 04. 29-től 2017. 05. 12-ig 

Ariel mosópor 1,5 kg, 799 Ft/kg 1399 Ft 1199 Ft

Ariel gél, 2,6 l, 846 Ft/l 2599 Ft 2199 Ft

Ariel gél, 1,3 l, 922 Ft/l 1399 Ft 1199 Ft

Ariel kapszula, 28 db-os, 79 Ft/db 2599 Ft 2199 Ft

Woolite mosógél, 1 l 799 Ft 699 Ft

Flóraszept tisztító, 1 l 499 Ft 429 Ft

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

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

Silan Soft & Oils öblítő, 750 ml, 652 Ft/l  489 Ft

Dosia öblítő, 4 l, 200 Ft/l  799 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

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

Apróhirdetés
Miskoc belvárosában, a Szeles utcán 
vállalkozásra alkalmas családi ház eladó. 
Érd 06-20/942-30-61.

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

Ács-, tetőfedő munkák, gipsz kar to no-
zás, lambé riázás, filagóriák, elő tetők, ke-
rítések, kerti házak és egyéb famunkák 
készítése; Velux ablakok beépítése, cse-
réje; íves fedések és hajlatok készítése; te-
tők szellőztetése. www.kerekgyarto-acs.
hu. Tel.: 06-20/460-6775.

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

l  NOWY TARGI PIACOLÁS DUNAJECI 
TUTAJOZÁSSAL:  június 3.: 8.500 Ft/fő

l  BARANGOLÁS A NYÍRSÉGBEN:  
június 10.: 6.500 Ft/fő

l  SOPRON A „LEGHŰSÉGESEBB VÁROS”:  
június 17.: 11.000 Ft/fő

l  A DOBSINAI JÉGBARLANG ÉS A BETLÉRI 
ANDRÁSSY-KASTÉLY:  június 17.: 5.500 Ft/fő
l  NYARALÁS ALBÁNIÁBAN, 2 ágyas szobá-

ban, autóbusszal, félpanziós ellátással: 
augusztus 22–31.: 125.000 Ft/fő

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

l  NYARALÁS OLYMPIC BEACHEN, 4 fős 
apartmanban, autóbusszal, ÖE:  
szeptember 4–13.: 50.000 Ft/fő

RÉSZLETEKRŐL, TOVÁBBI AJÁNLATAINKRÓL 
ÉRDEKLŐDJÖN IRODÁNKBAN  

VAGY MEGÚJULT HONLAPUNKON!

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

WWW.KOLOMBUSZTOURS.HU

"

"
500 FT ÉRTÉKŰ  

KUPON EGY FŐRE,  

EGY ÚTRA ÉRVÉNYES.

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 

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
A MiReHuKöz Nonprofit Kft. munkatársat keres  

az alábbi munkakörök betöltésére:

Az önéletrajzokat a mirehukoz@mirehukoz.hu e-mail címre várjuk!

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI 
MUNKATÁRS

Főbb feladatok:
•  Ügyfelekkel kapcsolatos teljes körű  

ügyintézés
•  Beérkezett megkeresések kezelése,  

szóban és írásban
•  Számlázás
•  Adatszolgáltatás készítés
•  Kapcsolattartás külső partnerekkel 

Elvárások:
•  Középfokú végzettség
•  Önállóság, pontosság, precizitás,  

csapatszellem
•  Magabiztos felhasználói szintű  

számítástechnikai ismeretek,  
Excel, Word magas szintű ismerete

•  Jó kommunikációs készség szóban  
és írásban

Előny:
•  Ügyfélszolgálaton szerzett tapasztalat

GÉPKOCSI- 
VEZETŐ

Főbb feladatok:
•  Hulladék begyűjtése és szállítása  

járatterv alapján
•  A gépjármű ürítő és motorikus  

szerkezetének rendeltetésszerű  
üzemeltetése

•  Menetokmányok precíz vezetése

Elvárások:
• C kategóriás jogosítvány  
• Fizikai állóképesség, rugalmasság

Előny:
• „CE” kategóriás jogosítvány
• GKI kártya megléte
• Min. 3 év vezetési tapasztalat
•  Nehézgépkezelői OKJ bizonyítvány
• ADR oktatási bizonyítvány
•  Hulladékgyűjtő és -szállító képesítés  

megléte

ÚJABB NAGYSZABÁSÚ ORSZÁGOS   
AKCIÓ COOP ÜZLETEINKBEN MÁJUS 3–9-IG!

499 Ft

Tchibo Family őr. vák. kávé    
250 g, egységár:  
2396 Ft/kg helyett 2196 Ft/kg 
599 Ft helyett 

549 Ft

Eh. csirkecomb            
egész, 1 kg

Eh. csirkemell filé    
1 kg    

1149 Ft

Minden nap majonéz  450 g, egységár: 709 Ft/kg 319 Ft
Kalocsai eredetvédett fűszerpapr. 75 g, egységár: 3987 Ft/kg 299 Ft
Dunakeszi 4 toj. tészták 500 g, egységár: 498 Ft/kg 
(Fodr. nagykocka, spagetti, tarhonya, szarvacska) 249 Ft

Keresse településén a legközelebbi UNIÓ COOP Zrt üzletet és vegyen részt 
a kirakós nyereményjátékban! Részletek az üzletekben!

Csak törzsvásárlóknak:  
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Miskolc város közigazgatási területén 

díszfák növényvédelmi permetezését  
végezzük 2017. 05. 08. és 2017. 05. 18. között. 

Az alábbi szerek felhasználásával:
Dimilin 25 WP, Runner 2 F, Topas 100 EC,  

Mospilan SG, Decis Mega, Csöpmix, Silwet

Munkavégző: BOGÁRMÉRNÖKSÉG KFT.

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

MISKOLCI ELADÓ INGATLANOK
A Miskolc Holding Zrt. Lakáshasznosítása  

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 www.mikzrt.hu. honlapon.

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

l a 46/516-254 és 46/516-257-es telefonszámokon,
l Miskolc Holding Zrt. ügyfélszolgálati irodájában  

(Miskolc, Széchenyi u. 60.).

További információ és foglalás:

Hőforrás Hotel és Üdülőpark
5700 Gyula, Rábai M. u. 2.

Tel.: 36-66/463-722, 463-740
 szallasrendeles@hoforrashotel.hu

www.hoforrashotel.hu

„MÁJUSI ÁRESŐ”  
FÜRDŐBELÉPŐVEL

2017. 05. 08.–05. 28. közötti időszakban (min. 2 éjre foglalható)

•  2 éjszakai szállás standard 2 ágyas, pótágyazható szobában
• svédasztalos reggeli
•  1 alkalomra egész napos fürdőbelépő a 20 medencés gyu-

lai Várfürdőbe
• teniszpálya és fitnesz terem korlátlan használata
• díjmentes parkolás
• korlátlan internet hozzáférés (WIFI)
• Ár: 14 200 Ft/fő/2 éj
•  Gyermek kedvezmény: 2 éves kor alatt díjmentes, 2–5 éves 

korig: 2200 Ft/fő/2 éj, 6–12 éves korig: 10 400 Ft/fő/2 éj
•  Díjmentes játékkölcsönzés, játszószoba használat, négy-

hektáros parkban játszóterek, szabadtéri tűzrakó hely
SZÉP kártyát elfogadunk!
Extra fizetendő 18 éves kortól  

az idegenforgalmi adó, mely 450 Ft/fő/éj.



Mint ismeretes, a Női Ko-
sárlabda NB I. A-csoport rá-
játszásában, a továbbjutást 
eldöntő 3. mérkőzésen maga-
biztosan győzött a ZTE ellen 
az Aluinvent DVTK, amely 
így az 5. helyért folytathatta a 
küzdelmeket. Az ellenfél a to-
vábbiakban a PEAC csapata 
volt, az első találkozót Pécsett 
játszották a csapatok. 

A Lauber Dezső Sport-
csarnokban szinte az első 
pillanattól dominálni tu-
dott az Aluinvent DVTK. 
A négyből három negyedet 
megnyertek a piros-fehérek, 
a harmadik negyedbeli rö-
vidzárlatnak köszönhető-
en azonban mégis a pécsiek 
várhatták előnyből a má-
sodik mérkőzést, az ötödik 
helyért zajló párharc állása 
1-0 volt a PEAC javára. Va-

sárnap, a folytatásban aztán 
kiegyenlítettek a diósgyőri 
lányok, 71-60 arányú győ-
zelmet arattak hazai pályán, 
így jöhetett a mindent el-
döntő, harmadik összecsa-
pás, csütörtökön, Pécsett! Itt 
68-78 arányban diadalmas-
kodott az Aluinvent DVTK, 
ezzel megnyerte a helyosztós 
párharc harmadik mérkőzé-
sét és ötödikként végzett a 
női kosárlabda NB I-ben. 

A kivitelezők folyama-
tosan dolgoznak, jelenleg a 
szer ke zet építés zajlik, az elő-
re gyártott vasbetonszerke-
zeteket állítják össze az azok-
hoz kapcsolódó monolit 
szerkezetekkel. A lelátóeleme-
ket is elkezdték már elhelyezni 
– tájékoztatott Pintér Lajos, az 
építkezés felelős műszaki veze-
tője, főépítésze. 

Mint mondta, a munkate-
rületet tavaly, november 2-án 
vették át, az erős tél miatt van 
egy kis csúszás, de tudják tar-
tani az ütemtervet. Hozzátette, 
erre szigorúan odafigyelnek, 
hiszen az ütemterv tartásá-
ra szerződés kötelezi őket és 
folyamatosan ellenőrzik is - 
mind az ütemezést, mind a 
minőséget. Az új diósgyőri 

aréna a tervek szerint 2018 ta-
vaszára készül el.

– Az építkezési folyamat 
megkezdése előtt folyamatos 
egyeztetés folyt, elképzeltünk 
egy stadiont, de két évvel ez-
előtt talán sokan nem is hittek 
abban, hogy ma itt, az épülő 
stadion mellett állhatunk – er-
ről Kriza Ákos polgármester 
beszélt, aki kiemelte: sok mun-

ka van a hátuk mögött, melyek 
során mindvégig ragaszkod-
tak az elképzeléseikhez, az 
igényekhez – többek között 
a befogadóképesség kapcsán 
is. Mindehhez persze szükség 
volt a megfelelő forrásokra, 
kormányzati szinten többször 
emelték a beruházásra szánt 
összeget – mint ismert, a léte-
sítmény 10,9 milliárd forintból 
épül meg.

– Mindannyian tudjuk, lát-
juk, hogy a lelkes diósgyőri 
szurkolótábor most is min-
denhová elkíséri a csapa-
tot, ha kell, Debrecenben, ha 

kell, Mezőkövesden buzdít-
ják kedvenceiket. Legjobban 
azonban nyilván a saját, diós-
győri arénájukban érzik majd 
magukat – ezért mindig be-
vontuk a tervezés folyamatá-
ba, a szurkolótábort is, hogy 
valóban otthon érezzék majd 
magukat az új létesítmény-
ben.  Így alakult ki egyebek 
mellett a stadion külseje, be-
fogadóképessége is – hangsú-
lyozta Kriza Ákos.

A bejáráson Miskolc pol-
gármestere tájékoztatást adott 
az MVSC pályáról is. Mint 
mondta, átgondolták a ter-
veket, és végül arra jutottak, 

hogy nem egy újabb NB I-es 
stadiont építenek – amelynek 
rendkívül nagyok a fenntar-
tási költségei – egy alacso-
nyabb osztályú csapat szint-
jének megfelelő, körülbelül 
2 ezer fő befogadására alkal-
mas stadiont szeretnének. – A 
fennmaradó összegből pedig 
fel tudjuk újítani az ott lévő 
épületeket. A fenntarthatóság 
szempontjából kedvező költ-
ségekkel bíró ingatlant sze-
retnénk, ami az utánpótlás 
centruma lehet, de több más 
sportágnak is otthont adhat 
majd a komplexum – mondta 
el Kriza Ákos.

A Miskol-
ci Rendőr-
k a p i t á n y -
ság csapata 
bizonyult a 
leg jobbna k 
a II. Nár-
cisz Rendőr 
Női Kézilab-
da Kupán. 
Április 28-
án délelőtt 
a Miskolci 
Rendész et i 
Szakgimná-
zium adott 
otthont az 
immár második alkalom-
mal megrendezett kapi-
tányságok közötti sporte-
seménynek, amely idén egy 
külsős csapat részvételével 
is kibővült. A rendezvény 
fővédnöke Vereckei Csaba 
r. dandártábornok, megyei 
rendőrfőkapitány volt.

A 2014-es év folyamán, a 
sportbaráti kapcsolatok erő-
sítése, valamint a rendsze-
res testmozgás érdekében 

a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Rendőr-főkapitány-
ság több rendőrkapitánysá-
gán női rendőr kézilabda-

csapat jött létre. Közülük 
ezen a tornán a miskolci 
együttes bizonyult a leg-
jobbnak.
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Ötödikként végzett a 
DVTK-Aluinvent  
a női kosárlabda NB I-ben

Helyezések:
I. Miskolci Rendőrkapitányság csapata, II. Budapesti 

Rendőr-főkapitányság csapata, III. Fáy András Görög-
katolikus Közgazdasági Szakgimnázium csapata, IV. 
Edelényi Rendőrkapitányság csapata. 

Legeredményesebb játékos: Oláh Lili (Fáy András Gö-
rögkatolikus Közgazdasági Szakgimnázium), Legjobb 
mezőnyjátékos: Móré Katalin (BRFK), Legjobb kapus:  
Szarka Zsuzsanna (Miskolc Rk.)

Olyan aréna épül, amelyben miskolciak 
otthon érzik majd magukat

II. Nárcisz Rendőr Női Kézilabda Kupa
Taroltak a miskolci rendőrlányok

Mint ismert, az új aré-
na egy közel 15 ezer férőhe-
lyes, fedett lelátójú, az UEFA 
IV. előírásoknak megfelelő, 
nemzetközi találkozók meg-
rendezésére is alkalmas lé-
tesítmény lesz. Messziről egy 
„Ezüst Kehely” formáját idé-
zi, a hosszan kinyúló tető és 
a lépcsős lelátó kívülről köny-
nyűfém burkolatot kap. A le-
látó külső világító sávjainak 
köszönhetően esténként fény-

nyel rajzolódik ki a stadion 
struktúrája. A látványt fo-
kozza, hogy a lelátó tetején 
körbefutó mellvédről nagy 
teljesítményű lámpákkal le-
het a könnyűfém burkola-
tot megvilágítani, így a tető 
esténként hatalmas fényve-
tőként világítja be a környé-
ket – olvasható a beruházás 
honlapján.

A főépület földszintjén a 
csapatok öltözői, a bírói, or-

vosi és más kiegészítő he-
lyiségek kapnak helyet. Az 
első emeleten mobil falakkal 
osztható rendezvénytér épül 
egy pályára nyíló, nagy te-
rasszal. A második emeleten 
lesz 20 darab, úgynevezett 
sky-box a hozzájuk tartozó 
társalgóval. Erre a szintre ke-
rültek még az irodák, a sta-
dionfelügyelet helyiségei és 
a média stúdiók. A főépület 
legfelső szintjén, ami lénye-

gét tekintve egy járható tető, 
helyezhetők el a média köz-
vetítő állások. A lelátó vas-
beton szerkezetből készül, a 
nézőteret összesen 18 helyen 
tudják a nézők megközelí-
teni. A lelátók alatt szurko-
lói büfék és mosdók kapnak 
helyet. A város felőli északi, 
rövid oldal földszintes épü-
letében lesznek a pénztárak, 
a söröző, az ajándékbolt és a 
múzeum.

A terveknek megfelelően 
halad az új, csaknem 15 ezer 
férőhelyes, multifunkciós, a 
labdarúgó-mérkőzések mellett 
kulturális és családi rendezvények 
lebonyolítására is alkalmas DVTK 
stadion építése. Kriza Ákos 
polgármester pénteken helyszíni 
bejáráson tekintette meg az 
építkezést. 

A DVTK végzett ötödikként 
a női kosárlabda NB I-ben, 
mivel a helyosztós párharc 
harmadik mérkőzésén, 
csütörtökön vendégként 
legyőzte a PEAC-Pécs 
csapatát, ezzel 2-1-re 
megnyerte a párharcot. 
Tina Jovanović ezúttal 33 
ponttal, 11 lepattanóval 
és 9 kiharcolt faulttal 
parádézott, de méltó társa 
volt a 18 pontig jutó Czank 
Tímea is.



Ismeretes, már az 
előző fordulóban 
eldőlt, hogy a Gyir-
mót kiesett az első 
osztályból, ennek el-
lenére Bódog Tamás 
úgy vélekedik, ez a 
mérkőzés sem lesz 
sétagalopp a DVTK 
számára. Az ellenfél 
jó csapat, amely sok-
szor szerencsétlenül, az 
utolsó percekben kapta 
azt a gólt, ami miatt elve-
szítette a mérkőzést. – Ját-

szottunk már gyengébb 
csapattal is tavasszal, ez füg-
getlen a helyezéstől. Teljes 
koncentrációval, fegyelem-
mel, intenzitással, nem leke-
zelve az ellenfelet megyünk 
neki a mérkőzésnek. Ebben 
nem lesz hiba. Számunkra 
az utolsó fordulóig minden 
mérkőzés ugyanolyan fon-

tos – hangsúlyozta Bódog 
Tamás. – Karakteres, jó 

hozzáállással bíró csa-
patunk van, ami biz-

tosít engem is arról, 
hogy a játékosa-

ink nem „száll-
nak el”. A cél 

ugyanúgy a 
3 pont meg-
szerzése, s az, 
hogy jövőre is 
első osztályú 

legyen a csapat 
– tette hozzá a vezető-

edző.  Lipták Zoltán emlé-

kezetes kiállítását és ötmecs-
cses eltiltását Bódog Tamás 
nem kívánta kommentálni, 
annyit közölt, hogy nyilván 
nehéz lesz pótolni a csapatka-
pitányt, mind a játéka, mind 
a hozzáállása és vezéregyéni-
sége miatt. – Annyi bizonyos, 
hogy aki játszani fog a helyén, 
az legalábbis hasonló teljesít-
ményt nyújt majd – mondta. 

Szarka Ákos szintén nehéz 
mérkőzésre számít, de – el-
mondása szerint – egész hé-
ten arra koncentráltak, hogy 
minél jobban felkészüljenek. 
– Biztos vagyok benne, hogy 
ezúttal is mindenki 100 szá-
zalékot fog nyújtani és nyerni 
fogunk, ha maximálisan be-
tartjuk az edző utasításait, nye-
rünk – nyilatkozta a csatár, aki 

szeretné folytatni góllövő soro-
zatát. – Most már azért jobb a 
hangulat, hogy nem az utolsó 
két hely valamelyikén állunk 
és mindent megteszünk azért, 
hogy ez így is maradjon – han-
goztatta Szarka Ákos. A Gyir-
mót FC Győr elleni idegenbe-
li mérkőzés szombaton 18:00 
órakor kezdődik a győri Alcu-
fer Stadionban.

A szombatra kiírt DVTK 
– Vasas-Femina mérkőzés 
elmarad, miután az ellen-
fél írásban lemondta és ezt 
hivatalosan is jelezte a Ma-
gyar Labdarúgó Szövetség 
Versenybizottsága felé. A bi-
zottság ezt tudomásul vette, 
s a mérkőzés három pont-
ját 3-0-s gólkülönbséggel a 
DVTK javára igazolta.

– Nagyon sajnáljuk, hogy 
már a harmadik bajnokink 
marad el ezen a tavaszon, 
mert az ellenfelek nem haj-

landóak kiállni ellenünk 
– nyilatkozta Fórizs Sán-
dor, a DVTK vezetőedző-
je. – Nagyon örülünk, hogy 
20 mérkőzést nyertünk so-
rozatban és a célunk, hogy 
22 győzelemmel zárjuk a 
bajnokságot. Gratulálok a 
lányoknak a bajnoki cím-
hez, mindenki jól teljesített 
az egész évben. Kimagasló 
teljesítményeket is láthat-
tunk, Boros Kinga egészen 
az A-válogatott keretéig ju-
tott – tette hozzá.

– A hátralévő négy hétben 
már az élvonalra készülünk, 
első évben a középmezőny 
elejét célozzuk meg. Úgy vé-
lem, az alsóház csapatainál 
erősebbek vagyunk, de ezt 
majd a pályán szeretnénk be-
bizonyítani. Az biztos, fejben 
át kell állnunk, mert jövőre 
minden bizonnyal nem le-
szünk veretlenek 20 forduló 
után, az is előfordulhat, hogy 
néha több góllal is kikapunk. 
Hogy ez ne történjen meg, 
komolyan fel fogunk készül-
ni. Több játékossal meg kell 
erősíteni a keretet és akkor 
optimistán vághatunk neki 
az NB I-nek is – nyilatkozta 
Fórizs Sándor. 
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A Magyar Vitorlás Szövet-
ség versenynaptárában is sze-
replő, igen látványos viadalon 
a szervezők jó szélre, sok ér-
deklődőre valamint legalább 
harminc hajóra számítanak. 
Az 1930-as években már volt 
hasonló verseny a tavon, an-
nak azonban mostani tudo-
másunk szerint nem volt foly-
tatása – a jelenlegi versenyt 
azonban a szervezők kifeje-
zetten hagyományteremtő 
céllal rendezték meg először, 
a tavalyi évben. 2016. júniusá-
ban a Deboti Vitorlás Sporte-
gyesület rendhagyó, exkluzív 
versenyt rendezett a Hámori 
tavon, két hajóosztály számá-
ra (Optimist, Laser). Az első 
napon a Hámori-tó zöld sza-
lagjáért folyt a küzdelem. A 

versenyki-
írás szerint 
az nyerhet- te meg a szala-
gért folyó küzdelmet, aki az 
up and down pályán 90 perc 
alatt a legtöbb kört tette meg. 
Berki Bence szoros küzde-
lemben, stabil vitorlázással 
megérdemelt győzelmet ara-
tott. Másnap dél körül tette 
lehetővé az időjárás a kis sze-
les futamok lebonyolítását, 
ekkor 4-4 futamot terveztek 
a rendezők, egy rövid, pör-
gős, nézőbarát pályán. 

Bödör Gergely, a Deboti 
Vitorlás Sportegyesület szak-
mai vezetője az idei vitorlás-
verseny napokban tartott saj-
tótájékoztatóján kiemelte: a 
megmérettetés különlegessé-
gét most is az adja, hogy cso-

dás környezetben rendezik 
meg, s a nézőkhöz nagyon 
közel, szinte karnyújtásnyira 
lesznek a hajók. Ilyen testkö-
zeli élményre más vitorlás-
versenyeken nincs lehetőség. 
Az elmúlt évben felmérték a 
tó vitorlás „kapacitását”, te-
herbíró képességét, a tapasz-
talatok tükrében szervezik 
most a következő versenyt. 

– Az nyer, aki elsőként sze-
li át a célvonalat, de külön-
legessége a megmérettetés-
nek, hogy lesz egy időfutam 
is, ahol nézők szintén druk-
kolhatnak a versenyzőknek, 
hogy minél jobb eredményt 
érjenek el – ismertette Bödör 
Gergely. 

Az újabb kori történelemben másodszor 
rendeznek vitorlásversenyt május 20-án és 
21-én Lillafüreden, a Hámori tavon. 

Ismét elrajtol a vitorlásmezőny 
a Hámori-tavon

Az MLSZ Fegyelmi Bizottsága szerdai ülésén tárgyalta a szombati DVTK - Vasas mérkőzés 
eseményeit. Lipták Zoltán (aki mint ismert, igazságtalannak ítélt kiállítása miatt, afférba 
keveredett Kassai Viktor játékvezetővel – a szerk.) öt mérkőzésre szóló eltiltást kapott, azaz 
ebben az idényben már nem léphet pályára. Jose Antonio Delgado Villar (Nono) korábbi, 
négy mérkőzésre szóló eltiltását a FEB változatlanul hatályban tartotta - ebből a játékos két 
mérkőzésre szóló eltiltást már letöltött. Ezen kívül a klubnak 200 ezer forintos pénzbüntetést 
kell fizetnie szurkolói magatartása miatt. A klub hivatalos honlapján tájékoztatott, hogy Nono 
ügyéhez hasonlóan, Lipták Zoltán büntetése esetében is tárgyalás megtartását kezdeményezi.

Gyirmótra látogat az OTP 
Bank Liga 30. fordulójában 
a DVTK labdarúgó csapata. 
A tabellán elfoglalt pozíciók 
alapján végre el lehet 
mondani, hogy ezúttal a 
DVTK az esélyesebb, de ez 
Bódog Tamás vezetőedző 
szerint abszolút nem játszik 
szerepet.

 „Karakteres, jó hozzáállással bíró csapatunk van…!”

Bajnok a DVTK női labdarúgó 
csapata!

Büntetett az MLSZ Fegyelmi Bizottsága

Újabb ellenfél ijedt meg a diósgyőri lányoktól, ezért két 
fordulóval a bajnokság vége előtt eldőlt, matematikailag 
is biztos, hogy a DVTK nyerte meg a Női NB II-es 
bajnokságot és jövőre az élvonalban szerepel.

Az OTP Bank Liga 29. fordulójában Szarka Ákos góljával korán vezetést szerzett a DVTK 
Mezőkövesden a Vasas ellen, amit a második félidőben a vendégek kiegyenlítettek. Lipták 
kiállításával nehéz helyzetbe került a Diósgyőr, azonban Makrai Gábor kiváló egyéni alakítás 
után létszámhátrányban is megszerezte a győztes gólt.
A 6. percben Vela jobb oldali beadása kissé mélynek tűnt, de Szarka Ákos hatalmasat ugorva 
megelőzte Nagyot, és egy lépésről a Vasas kapujának jobb felső sarkába fejelt (1-0). A 71. 
percben Remili bal oldali szabadrúgását Vaskó visszafejelte, középen pedig Felix Burmeister 
stukkolta közelről a diósgyőri hálóba a labdát (1-1). A 75. percben Lipták Zoltán piros lapot 
kapott egy szabadrúgás előtti „lökdösődés” miatt.  De még nem volt vége: a 85. percben Makrai 
Gábor cselezett balról középre, majd 15 méterről kilőtte a Vasas kapujának hosszú alsó sarkát, 
és emberhátrányból gólt szerezve, beállította a végeredményt. (OTP Bank Liga 29. forduló: 
Diósgyőri VTK - Vasas FC 2-1 (1-0))



Miskolci le-
vélírónk kérdez-

te, mit tehet, ha 
albérlői, tetemes 
adósságot ma-

guk után hagyva, elköltöz-
tek a lakásból.

Ha a követelés összege az 
egymillió forintot nem ha
ladja meg, akkor a követelés 
nem per indításával, hanem 
fizetési meghagyásos eljá
rás keretében érvényesíthe
tő. Ennek szabályait a 2009. 
évi L. törvény tartalmazza. 
Nincs helye azonban az el
járásnak, ha a kötelezettnek 
nincs ismert belföldi idézési 
címe. A fizetési meghagyá
sos eljárásban a közjegy
ző az ország egész terüle
tére illetékes. Ez azt jelenti, 
hogy bármelyik közjegyző
höz benyújthatjuk a fizeté
si meghagyás kibocsátása 
iránti papíralapú kérelmet.

A jogi képviselővel ren
delkező fél és a jogi személy, 
beadványát kizárólag elek
tronikus úton terjesztheti elő.

Az eljárás díjköteles, amit 
a kérelem benyújtásakor kell 
megfizetni. Mértéke a pénz
követelés eljárás megindí
tásakor fennálló, járulékok 
nélkül számított összegének 
3%a, minimum 5 ezer forint.

Amennyiben a kötelezett a 
jogosult követelését elismeri, 
vagy arra nem nyilatkozik, a 
fizetési meghagyás a kézhez
vételt követő tizenhatodik na
pon jogerőssé válik. Ha a jog
erő ellenére a kötelezett nem 
fizet, a jogosult végrehajtást 
kezdeményezhet a fizetési 
meghagyásban megjelölt ösz
szeg tekintetében. Ha a kötele
zett a jogosult követelését nem 
ismeri el, azaz annak kellő 
időben ellentmond, az eljárás 
perré alakul. Ekkor az eljárás 
kikerül a közjegyző hatáskö
réből, s mint peres eljárás, a 
bíróságon folyik tovább. Az el
lentmondást az eljáró közjegy
zőhöz kell megküldeni a fize
tési meghagyás kézhezvételét 
követő tizenöt napon belül.

DR. STRASSBURGER GYULA 
ÜGYVÉD

SZABADTÉRI KÖNYV(TÁRSAS) FESZTIVÁL
Zene, tánc, irodalom és játék – MINDENKINEK

Időpont:  
2017. május 13., szombat 10.00–16.30

Helyszín:  
a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár  

központi épülete és az előtte lévő tér 
(Miskolc, Görgey A. u. 11.)

10.00 Egyszer volt mulatság. A Kolompos együttes kon
certje gyermekeknek és gyermeklelkű felnőtteknek

10.00–16.00 Borka Játszópark. Ügyességi, logikai és 
készségfejlesztő játékok a szabadban 0tól 99 éves 
korig

10.00–13.00 Mesterségről mesterségre: bőrművesség és 
fazekasság – A Fügedi Márta Népművészeti Egyesü
let tagjainak mesterségbemutatója és játszóháza 

10.00–13.00 Saját könyvet készítek. Ismerkedés a 
könyvkötés alapjaival a könyvtár munkatársainak 
irányításával

10.00–16.00 Írók, műcímek – óriás betűkockán. Sza
badtéri kirakójáték

11.00–11.30 Irodalmi ki mit tud? Játék kicsiknek és na
gyoknak – nyereményekért

11.00–12.30 Kerek csokoládé, szögletes csokoládé, 
hosszú csokoládé – a mesében és az állomásokon – 
Keresd Gombóc Artúrt és a csokijait! Mesés feladvá
nyok kicsiknek és nagyoknak 

11.00–12.00 Megújuló energiákról – játékosan. Dr. ha
bil Berényi László egyetemi docens előadása

11.15–12.15 Elképesztő úszósuli. Akik „bemutatják”: 
Bosnyák Viktória és Finy Petra gyermekírók

13.00–14.30 Játékos természetismereti foglalkozás és 
játszóház. Akik vezetik: a Magyar Madártani és Ter
mészetvédelmi Egyesület és az Aggteleki Nem
zeti Park Igazgatóság munka
társai 

14.00–15.00 Megyek utánad. 
Grecsó Krisztián József At
tiladíjas költő, író irodal
mi délutánja

15.30 Paprika Jancsi ka-
landjai. Az Aranykapu 
Társulat bábelőadása

A helyi és Miskolc környé
ki zenekarok mellett – Lám
pás, Ébredés, Kezdőkör, IHS 
– két országosan ismert ze
nekar is fellépett: a Hanna 
Projekt, valamint Andelic 
Jonathan és csapata.

Az utóbbi két csapat min
den alkalommal fellép az 
„Ez az a nap” című országos, 
nagyszabású keresztyén kon
certen is, ahol számos hason
ló stílust követő, külföldi ze
nekar megmutatja magát. A 
különleges zenei találkozót a 

reformáció 500. évfordulója 
alkalmából szervezték meg a 
fiatalok számára, de nem csu
pán a protestáns vallásúaknak 
– a fellépő együttesek között is 
voltak más felekezetűek.

A zenei műsort a Lévay Jó
zsef Református Gim
názium és Diákotthon ta
nulói hozták létre, 
a Gárdonyi Géza Mű
velődési Ház a helyszínt biz
tosította és munkatársai
val segített a háttérmunkák 
megszervezésben.

„Frissítő” elnevezéssel, ifjúsági keresztyén zenei 
koncertekre várták az érdeklődőket múlt szombat délután 
a Gárdonyi Géza Művelődési Házban. 
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A JOGÁSZ VÁLASZOL

Fizetési meghagyásPROGRAMAJÁNLÓ
Miskolc-vasgyári református temp-

lom
Május 6. 15 óra. A Zene összeköt - Lász-

ló Attilának, a Csillag Születik 2011-es 
győztesének jótékonysági koncertje.  

Miskolci Nemzeti Színház
Május 6. 17 óra. Játék a kastélyban – víg-

játék. KAMARA Csíky (arany) bérlet 
Jegyvásárlás. 19 óra. La Mancha Lo-
vagja - musical NAGYSZÍNHÁZ Katona 
(alap, arany, ezüst) bérlet Jegyvásár-
lás. 20.30 óra. Édeskettes hármasban 
– musical. JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás. 

Május 7. 17 óra. KILÉPŐ. JÁTÉKSZÍN Jegy-
vásárlás. 19 óra. Játék a kastélyban – 
vígjáték. KAMARA Szigligeti (arany) 
bérlet Jegyvásárlás. 

Május 9. 15 óra. A kutya különös esete az 
éjszakában - kamaszokról felnőtteknek, 
felnőttekről kamaszoknak. KAMARA 
Bérletszünet Jegyvásárlás. 19 óra. Ut-
caszínház Alkotóközösség: Halmozot-
tan hátrányos helyzetű angyalok kara 
– dráma. JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás. 

Május 10. 19 óra. Az olaszliszkai. KAMA-
RA Jegyvásárlás. 19 óra. EGY CSÓK 
ÉS MÁS SEMMI - zenés komédia két 
részben. NAGYSZÍNHÁZ Bérletszünet 
Jegyvásárlás. 21 óra. HARLEQUINADE 
- SZENVELGŐK KOMÉDIÁJA – táncjá-
ték. JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás. 

Május 11. 19 óra. Kivilágos Kivirradtig - 
Istvánnap két részben. KAMARA Bér-
letszünet Jegyvásárlás. 

Május 12. 14 óra. Csipike az óriástörpe - ze-
nés mesejáték. KAMARA Bérletszünet 
Jegyvásárlás. 19 óra. A bolygó hollan-
di - opera két részben. NAGYSZÍNHÁZ 
Vörösmarty (alap, arany, ezüst) bérlet 
Jegyvásárlás. 19 óra. Elza, vagy a vi-
lág vége (16) - hadművelet két részben 
19:00 | JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás.

Művészetek Háza
Május 6. 19 óra. A MUZSIKÁS EGYÜTTES 

bemutatja „Allegro Barbaro” címmel 
- Bartók és Kodály zongoramuzsikája 
a népzene szárnyán. Közreműködik: 
Fülei Balázs zongoraművész, Petrás 
Mária (Moldva, ének), Farkas Zoltán 

és Tóth Ildikó (tánc). 
Május 8. 19 óra. SZEZONBÉRLET 8. Miskolci 

Szimfonikus Zenekar. Vezényel: Gál Ta-
más. Balázs János – zongora. Műsor: R. 
Wagner: A nürnbergi mesterdalnokok – 
nyitány, Liszt F.: A-dúr zongoraverseny, 
R. Schumann: 4. d-moll szimfónia. 

Feledy-ház
Május 10. 17 óra. „BÁNATOS AZ ÉN LELKEM 

MINDHALÁLIG” – előadás Feledy Gyula 
egy festményének lengyel ikonográfi-
ai hátteréről. Előadó: Petneki Áron mű-
velődéstörténész. A Herman Ottó Mú-
zeum – Miskolci Galéria és a Múzsák 
Kertje Alapítvány rendezvénye. 

Zenepalota
Május 10. 18 óra. Belvárosi Zenei Esték. “Le-

gyen az opera mindenkié!” - válogatás 
az opera és operett irodalom legszebb 
dallamaiból. Előadók: Baranyai Anett 
– szoprán, Seres Ildikó – szoprán, Lad-
jánszki László – tenor, Kolozsi Balázs – 
bariton. Közreműködik: Rákai András – 
zongora. A belépés díjtalan.

Miskolci Galéria
Május 11. 9-17 óra között. Tárlatve-

zetésekkel ünnepli a városnapot a 
Herman Ottó Múzeum – Miskolc Ga-
léria. A városnapon a galériába beté-
rőknek nem kell belépőjegyet fizetni. 

Győri kapui református templom 
altemploma

Május 12. 19 óra. Jeszenszky István ta-
vaszköszöntő Boldogság koncertje.

Pannon-tenger Múzeum 
Május 10. 16.30 óra. Nagy ember a tenger 

– a Herman Ottó Múzeum és a Miskolci 
Fotóklub Egyesület közös fotókiállítása. 
A kiállításon bemutatott fotók értéke-
sítéséből származó bevételt Csontváry 
Kosztka Tivadar Öreg halász című fest-
ményének restaurálására fordítják.

Polgármesteri hivatal, földszinti aula
Május 8. 16 óra. A miskolci polgár ünne-

pe – időszaki kiállítás. Megnyitja: Kri-
za Ákos, Miskolc Megyei Jogú Város 
polgármestere. Szakmai megnyitót 
tart: Somorjai Lehel megyei levéltá-
rigazgató.

Hubay György önkormányzati képviselő lakossá
gi fogadóórát tart 2017. május 9én, kedden, délután 
5 órától a Bársony János úti Általános Iskolában.

Nánási-Kocsis Norbert önkormányzati képvi
selő, lakossági fogadóórát tart 2017. május 9én 
(kedden), 17 órától a Szentpéteri kapu 66. sz. alatti 
önkormányzati irodában.

Kovács László önkormányzati képviselő lakos
sági fogadóórát tart 2017. május 12én, (pénteken) 
17 órától az Ady Endre Művelődési Házban. 

LAKOSSÁGI FOGADÓÓRA

III. Könyvtári  
majális

Különleges ren-
dezvényt, „magyar-
nóta-estet” tartottak 
a napokban Miskol-
con, az avasi város-
részben. A rendez-
vényt a Magyarnóta 
Szerzők és Éneke-
sek Miskolci Egye-
sülete szervezte, az 
Avasi Gimnázium 
Színházterme szin-
te teljesen megtelt 

érdeklődőkkel. A jelen-
lévők sok ismert mű-
vésszel találkozhattak, 
fellépett mások mellett 
Madarász Katalin, Gás-
pár Ani, Újvári Marika 
és Jenei Gábor. A terü-
let önkormányzati kép-
viselője szerint az est 
rendkívül sikeres volt, és 
a jövőben is támogatni 
fogja a hasonló rendez-
vényeket. – Elintéztem 

és anyagilag is támogat-
tam, hogy létrejöhessen 
a nótaest ebben a gyö-
nyörű színházteremben. 
Látható, hogy az embe-
rek kikapcsolódtak, na-
gyon jól érezték itt ma-
gukat, szinte teltház volt 
– nyilatkozta Fodor Zol-
tán. 

Ismert nóták csendültek fel az Avason

IFJÚSÁGI KERESZTYÉN ZENEI KONCERTEK A GÁRDONYIBAN



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

Sok helyen hagyomány, hogy a ballagási ünnepség mel-
lett, egy szabadabb, szórakoztatóbb formában, vicces mas-
karákba öltözve is elbúcsúznak egymástól és az iskolától a 
diákok. Vidéken sokszor a városba is kimennek, és igazi 
fesztiválszerű eseménnyé növi ki magát az esemény. Ké-
pünkön a Bartók Béla Szakgimnázium végzős diákjai a 
miskolci főutcán.

Fejreállt a Suzuki  
Miskolcnál 

Súlyosan megsérült az a 46 éves, kisgyőri férfi, aki április 28-
án, Miskolc felé robogva Suzukijával, túl gyorsan ment a nedves 
úton és először a szemközti sávba sodródott, majd fejreállt az út 
mellett az autóval. A baleset hat óra körül történt a 2515-ös szá-
mú úton, Kisgyőr irányából Miskolc felé.

Elgázoltak egy tinédzsert a Balázs Győző téren
Nem adott elsőbb-

séget egy Volkswagen 
személyautót vezető nő 
a kijelölt gyalogátkelő-
helynél április 28-án 
délután Miskolcon, a 
Balázs Győző téren és 
elgázolt egy 16 éves fia-
talt. A B.-A.-Z. Megyei 
Rendőr-főkapitányság 
tájékoztatása szerint, a 
baleset áldozatának 8 
napon belül gyógyuló 
sérülései keletkeztek.

Több ezer háztartást vágtak el a külvilágtól a tolvajok
Elfogták a miskolci rendőrök azt a négy férfit, akik márci-

us 30-án ellopták a Hernád folyó felett átívelő optikai kábelt. 
Ennek pótlásáig 42 településen, közel 5 ezer háztartásban és 
a környező hivatalokban is szünetelt a telefon, az internet 
és a televízió szolgáltatás. A rendőrök azonosították, majd 
április 11-én elfogták és gyanúsítottként hallgatták ki a 22 

éves B. Józsefet, a 20 
éves K. Istvánt és 15 
éves társukat. A ne-
gyedik gyanúsítottat, 

a 18 éves B. Sándort április 28-án fogták el. A Miskolci Ren-
dőrkapitányság Bűnügyi Osztálya közérdekű üzem műkö-
désének megzavarása bűntett elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt folytat büntetőeljárást a négy hernádkaki la-
kossal szemben.

Kigyulladt egy gyerekeket szállító autóbusz
Kigyulladt egy gyerekeket szállító autóbusz motortere múlt 

vasárnap kora este az M3-as autópályán Mezőkövesdnél. A 
minap.hu értesülései szerint a román felségjelzésű, kirándu-
ló gyerekeket szállító autóbusz a Miskolc felé vezető oldalon 
fogott tüzet, 19 óra körül. A buszsofőr még a tűzoltók kiér-
kezésre előtt porral oltóval megfékezte a lángokat, a tűzoltók 
áramtalanítottak. Az utasoknak nem esett bajuk, Budapestről 
küldtek értük mentesítő autóbuszt. A műszaki mentés idejére 
a sztráda külső forgalmi sávját Mezőkövesd és Mezőkeresztes 
között lezárták, s csak órákkal később nyitották meg a forga-
lom előtt. 

A szántóföldig repült az autó 
Súlyos baleset történt május 1-jén délután Kesznyéten 

határában, ahol egy személyautó kanyarodás közben nem 
adott elsőbbséget, és összeütközött egy másik járművel. A 
B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint 
a balesetben ketten sérültek meg.

Mozaik Miskolci Napló

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

MINDENKIT ÉRHET JOGESET

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 - április 20) Kicsit tovább nyújtózkodik ezen 
a héten, mint ameddig a takarója ér, de szerencsére még idő-
ben észbe kap. Ha a hét végére visszafogja magát, akkor még 

nem lesz késő helyére billenteni az egyensúlyt.

Bika (április 21 - május 20) Lehet, hogy hamarabb mond ki 
valamit, mint ahogyan azt igazán átgondolta volna, és ebből 
a héten még számos kellemetlen helyzet adódhat. Próbáljon 

óvatosan fogalmazni, és ne féljen árnyalni a véleményét.

Ikrek (május 21 - június 21) Néha ki kell egy kicsit mozdulnia 
a komfortzónájából, és saját magának kell keresnie a kihívá-
sokat azért, hogy megtalálja a siker kulcsát. Egy érdekes kihí-

vás, vagy egy megoldandó feladat új távlatokat nyithat meg.

Rák (június 22 - július 22) Valaki sürgeti, hogy meghozzon 
egy döntést, de te nem akar elkapkodni semmit. Használjon 
ki annyi időt, amennyire csak szüksége van, de ne feledje, 

hogy ezzel a saját tervei megvalósulását is késleltetheti. 

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Annyira félt valamitől, 
hogy talán kicsit távolabbra is tolta, mint kellett volna, most 
pedig megijeszti, hogy még mindig Ön előtt áll ez a kihívás. Le-

het, hogy érdemes lesz ezen a héten nekiszaladni, és mindent letudni. 

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Nem akar megbántani 
senkit, de nem is fogja véka alá rejteni a véleményét csak azért, 
hogy ne teremtsen kellemetlen helyzetet. Úgy érzi, vannak dol-

gok, amiket ki kell mondani, és ha kell, te vállalja is ezt.

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Minden eshetőségre 
fel kell készülnie ezen a héten, ha azt akarja, hogy a tervei szerint 
alakuljanak a dolgok. A héten sok kihívás áll Ön előtt és ha nem 

tartja magában a lelket, nehéz lesz ezekkel szembenézni.

Skorpió (október 24 - november 22) Válaszúthoz érkezhet 
ezen a héten, és talán akkor is döntenie kell, ha magától egyéb-
ként még nem tenné ezt. Ne ijedjen meg, figyeljen arra, hogy 

bármilyen bonyolult is a helyzet, senki lelke ne sérüljön.

Nyilas (november 23 - december 21) Komoly célokat tűzött 
ki maga elé, és a héten talán ráeszmél, hogy ezek megvalósítása 
nehezebb lesz, mint gondolta. Nincs azonban semmi veszve, bár 

lehet, hogy kicsit lejjebb kell adnia az elképzeléseiből. 

Bak (december 22 - január 20) Úgy érzi, le van maradva 
másokhoz képest, de nem hozzájuk, hanem a saját terveihez 
kell mérnie magát. Amíg elégedett önmagával, ne hagyja, 

hogy bárki is letörje az önbizalmát, végül jól alakulnak majd a dolgok.

Vízöntő (január 21 - február 19) Ha nem tudja, hogyan fogjon 
hozzá valamihez, haladjon lépésről lépésre, és kezdje a kisebb ki-
hívásokkal. Ha egyszer felvette a ritmust, már semmi nem állít-

hatja majd meg, az első lépések a fontosak. 

Halak (február 20 - március 20) Szeretne a végére járni egy 
komoly ügynek, de nem biztos, hogy elég Önben az elszántság 
és az akarat ehhez. Amikor azonban valaki megkérdőjelezi a 

képességeit, gyorsan visszatér majd a tettvágya.
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Szent György-napi csetepatéval, sárkánytűzzel és csillaglessel ünnepelték Szent György legendás alakját múlt vasárnap a Diósgyőri 
várban. A sárkányölő lovagok éjszakáján fény derült arra többek között, hogy ki alapította a Szent György Lovagrendet, és arra is, hogy 
mi történik, ha Szent György-nap előtt gyíkot simogatunk. Az Egri Vitézlő Oskola legbátrabb vitézei a török időket elevenítették fel, 
Szent György alakját pedig a Diósgyőri Aranysarkantyús Lovagrend idézte meg látványos drámajáték keretében. De a sárkányok tüze is 
fellobbant a Vaga Banda Tűzzsonglőrök bemutatóján.                                                                                                                      FOTÓ: BEREGI LÁSZLÓ

FORRÓ NYOMON
BELVÁROSI FÁK

1

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben néhány belvárosi 
díszfa neveit rejtettük el. Kérjük, a megfejtéseket együtt, egy 
levélben vagy e-mailben, legkésőbb 2017. június 8-án éjfé-
lig juttassák el szerkesztőségünkbe (3525 Miskolc, Kis-Hunyad 
u. 9.) vagy az info@mikom.hu e-mail címre. A helyes megfejté-
seket beküldők között egy-egy 2017-es Miskolci Kalendáriu-
mot sorsolunk ki.

BOLONDBALLAGÁS

A  hét fotója
JUHÁSZ ÁKOS   

FELVÉTELE

Sárkányos 
KALANDOK 
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