MISKOLC SZÁMÁRA FONTOSAK A SZÉPKORÚAK

Nyugdíjas szervezetek
vezetőivel, tagjaival
találkoztak csütörtökön Miskolc vezetői,
hogy meghallgassák
észrevételeiket,
kéréseiket.
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2008-ban több háziorvost
beköltöztettek korábbi, ellátó
helyükről a Vasgyári SZTK
területére. A rendszerben dolgozó háziorvosokkal megkezdődtek a tárgyalások, a rendelőket újra közelebb viszik
a lakossághoz. Miskolc 120
háziorvosi rendelőjéből szinte
valamennyit felújítják 2018-ig.

ÚJRA KÖZELEBB VISZIK A LAKOSSÁGHOZ
A HÁZIORVOSI RENDELŐKET

MISKOLC PASS CLASSIC
KÁRTYACSERE
Már csak néhány napig, február 28-ig lehet
ingyenesen lecseréltetni a MiskolcPont
kártyákat Miskolc Pass Classicra. Eddig
közel 12 ezer Miskolc Pass Classic került
forgalomba.
Hirdetés
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ÚJRA KÖZELEBB VISZIK A LAKOSSÁGHOZ
A HÁZIORVOSI RENDELŐKET
2008-ban több háziorvost beköltöztettek korábbi, lakosság-közeli
ellátó helyükről a Vasgyári SZTK
területére. A rendszerben dolgozó háziorvosokkal megkezdődtek
a tárgyalások, a rendelőket újra
közelebb viszik a lakossághoz –
mondta el Kovács László, az önkormányzat egészségügyi és szociális
szakbizottságának elnöke, a városi
közgyűlés legutóbbi ülésén.

A Kerpely utcai Diósgyőri Rendelőintézet (korábbi nevén Vasgyári
SZTK) az 1950-es évek végén épült.
Azóta nem végeztek nagyobb felújítást az ötszintes, csaknem négyezer négyzetméteres épületen. Már
az utcáról is látni, hogy omladozik
a vakolat, az acélszerkezetes ajtók
és ablakok nem záródnak, több helyen betörtek az üvegtáblák és beázás
nyomai is láthatók a falakon.
– A tető hiányos, több helyen beázik. Az épület átfogó felújításra
szorul, ami az előzetes kalkulációk szerint több, mint hatszázmillió
forintba kerülne. Ezt a kórház saját
fenntartási, üzemeltetési forrásból
nem tudja fedezni – mondta el Oláh
Árpád, a Miskolci Semmelweis Kórház üzemeltetési mérnöke.
Jelenleg tíz fogorvosi, tizenegy
szakrendelő és négy háziorvosi rendelő működik az épületben, melynek nagy része üresen áll. A MISEK
pályázatot nyújtott be és kétszáz-

harminc milliós támogatást nyert a
kormánytól kórházi épületek felújítására, osztályok költöztetésére. Ebből finanszírozzák a Diósgyőri Rendelőintézetben lévő, 11 szakrendelés
átköltöztetését is, a diósgyőri kórház
mozgásszervi rehabilitációs osztályának helyére.

Korszerű körülmények közé kerülnek a rendelések a diósgyőri kórházban

Több mint fél évszázada nem végeztek nagyobb felújítást a Diósgyőri
Rendelőintézet (Vasgyári SZTK) épületén
– Mintegy 45 millió forintot költünk arra, hogy új szakrendelőket
alakítsunk ki a kórház területén és
ezzel körülbelül évi 15 millió forintot takarítunk meg. A kórház területén kialakított szakrendelők mellett olyan kiegészítő tevékenységek
is oda kerülnek, amelyeket a rende-

lő szakorvosok kértek – nyilatkozta
Tiba Sándor, a MISEK főigazgatója.
A költözéssel javul a betegellátás
minősége, minden helyben lesz, nem
kell többé – például vérvételre, CT-re,
ultrahangra vagy röntgenre – a diósgyőri kórházba utazni a rendelőből.
A költözés még el sem kezdődött, de

a rosszindulatú megjegyzések már
elindultak. Erről Kovács László, az
önkormányzat egészségügyi és szociális szakbizottságának elnöke beszélt a legutóbbi közgyűlésen.
– Szeretnék eloszlatni néhány
olyan városi, diósgyőri pletykát,
amit spontán szóbeszédnek tartok,
de többek szerint elképzelhető, hogy
gerjesztett pletykákról van szó. Ros�szindulatú híresztelésekről, amelyekkel kapcsolatban engem is többen megkerestek az utóbbi hetekben
– saját betegeim, illetve egyszerűen
csak érdeklődő polgárok, hogy mi
lesz a Diósgyőri Rendelőintézet sorsa? Valóban el akarják vinni a vasgyárból a rendeléseket? Szó sincs erről, a leromlott állapotú Diósgyőri
Rendelőintézet épületéből a diós-

győri kórházba kerülnek a szakrendelések – emelte ki Kovács László.
Mint mondta, a rendelőintézet kálváriája 2008-ra nyúlik vissza, amikor
a szocialista városvezetés, arra kényszerített több háziorvost, hogy a megszokott helyükről, lakosság közeli ellátó helyről beköltözzenek a Vasgyári
SZTK területére. Két rendelőt vittek
be a Komlóstetőről, egyet a Vasgyárból, négyet pedig az Újgyőri főtér
környékéről, amelyek részben a Győri
kapui lakosságot, részben a Vasgyár lakosságát, részben az Andrássy
utca és Lyukóvölgy lakosságát látták
el. Kovács László kihangsúlyozta, a
rendszerben dolgozó háziorvosokkal
megkezdődtek a tárgyalások, a háziorvosi rendelőket újra közelebb viszik
a lakossághoz.

XXI. századi ellátórendszer épül Miskolcon

Szívsebészeti centrum jöhet létre

Miskolc 120 háziorvosi rendelőjéből szinte valamennyit felújítják
2018-ig. Az önkormányzat hazai
és uniós forrásokból soha nem látott mértékű összegeket költött és
költ a háziorvosi rendszer fejlesztésére. A városvezetés célja, hogy
a XXI. század követelményeinek
megfelelő egészségügyi ellátórendszer épüljön ki Miskolcon.

Huszonötmillió forintos monitorrendszer beszerzésére nyílt
lehetőség a megyei kórházban,
a B.-A.-Z. Megye Betegeiért
Alapítványnak köszönhetően.
– Ezzel hamarosan azt a célkitűzésünket is elérhetjük, hogy
szívsebészeti centrum legyünk –
mondta el Csiba Gábor főigazgató főorvos.

Kriza Ákos polgármester a közgyűlés legutóbbi ülésén áttekintette
az eddigi egészségügyi fejlesztéseket
és beszélt a jövő terveiről is. Mint
mondta, Miskolcon 120 alapellátási, háziorvosi rendelő van. Ezek közül 2010 és 2014 között 27 felnőtt és
17 gyermekorvosi rendelőt újítottak
fel csaknem egymilliárd forintból.
A második választási ciklusban 11
felnőtt, 3 gyermekorvosi rendelő és

Az alapítvány a Magyar Nemzeti Bank Ismeretterjesztési és Támogatási Bizottságának jóvoltából jutott huszonötmillió forint összegű,
vissza nem térítendő támogatáshoz. Az összegből központi monitorrendszert vásároltak és üzemeltek be, körülbelül egy hónapja. Az
eszközök a I. Belgyógyászat- Kar-

6 védőnői körzet felújítását végezték
el, több mint 300 millió forintból.
A felújítások 2018-ban is folytatódnak: jövőre a tervek szerint 21
felnőtt körzetet újítanak fel, valamint 10 gyermekorvosi körzetet, 14
védőnői körzettel együtt. A két vá-
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lasztási ciklusban, az említett 120ból csak 13 rendelő nem kerül felújításra.
Mint ismeretes, polgármesteri
kezdeményezésre 2014-ben az országban az elsők között Miskolcon
debütált az az informatikai rendszer, amely gyorsabbá és hatékonyabbá tette a betegek ellátását.
A háziorvosok számítógépét ös�szekötötték a kórházakkal és a szakrendelőkkel, így az orvosok azonnal látják a páciensek leleteit. A 10
millió forintos fejlesztést az önkormányzat finanszírozta.
Ez a rendszer tette lehetővé – szintén polgármesteri kezdeményezésre
–, az országos szinten egyedülálló, új
egészségfejlesztési intézet létrehozását is. Itt a miskolci iskolások évente
legalább egyszer átfogó vizsgálatokon vesznek részt, hogy kiszűrjék a
fiatalkori betegségeket.

diológia Osztály Coronaria Őrzőjébe lettek telepítve. Csiba Gábor, az
intézmény főigazgató-főorvosa úgy
fogalmazott: ezzel a fejlesztéssel a
kórház a legmagasabb szintű kardiológiai ellátást képes biztosítani,
a már meglévő XXI. századi diagnosztikus és terápiás eszközökkel
együtt. Távolabbi célunk egy szívsebészeti centrum létrehozása, ezzel tovább növelhetjük a betegbiztonságot és az ellátás színvonalát
– hangsúlyozta a főigazgató. Csiba
Gábor beszélt további beszerzésekről, beruházásokról is: így például
egy kétszázmilliós mammográfról,
a kórházi lakótelep és nővérszállás
ötszázmilliós felújításáról és a háromszázmillió forintos napelemrendszer kiépítéséről.
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Tovább bővítené nemzetközi
kapcsolatait a Miskolci Egyetem
KÖSZÖNET ÉS TISZTELET
AZ ÁPOLÓKNAK
Kossuth Zsuzsanna-emléknapot
tartottak csütörtökön a Miskolci
Semmelweis Kórházban, a magyar ápolók napja alkalmából.
Mint ismeretes, Kossuth Zsuzsanna – Kossuth Lajos legfiatalabb húga – volt az 1848–49-es
szabadságharcban a tábori kórházak főápolónője. Ő szervezte meg
az első katonakórházakat 1849ben, ő hívta fel elsőként a sebesült
katonák ápolásának kötelességére
a civilizált világ figyelmét. Önzetlen, önfeláldozó tevékenységéért,
már életében nagy tisztelet övezte, még az Amerikai Egyesült Államokban is.
Csöbör Katalin országgyűlési
képviselő köszöntőjében kiemelte: az egészségügyi szakdolgozók
munkájának megbecsülését jelzi, hogy az országgyűlés február 19-ét a magyar ápolók napjává
nyilvánította. Ebből az alkalomból egyszerre ünnepeljük Kossuth
Zsuzsannát és az összes magyar

ápolónőt és ápolót – hangsúlyozta
a politikus, aki beszédének végén
olyan haza- és hivatásszeretetet
kívánt az ápolóknak, mint amilyen példaképüknek, Kossuth Zsuzsannának volt. s befejezésül az ő
szavait idézte: „Olyan mérhetetlen
vigasz volt számomra, hogy dacolhattam a viharral, megoszthattam
a nyomorúságot, hogy szenvedhettem és küzdhettem letiport, vérző
hazámba. Boldog voltam, ha egy
könnyet letörölhettem, ha egy nyomorúságos szív terhén könnyíthettem. A magam szenvedéseit alig
éreztem. (...) Kiűztek engem a szeretett, szenvedő hazából, anélkül,
hogy leborulhattam volna földjére, utolsó búcsúszót mondani. És
mindez nem az én hibámból történt...”
Tiba Sándor, a kórház főigazgatója ugyancsak köszönetet mondott az ápolók áldozatos munkájáért, akiknek a tiszteletére ünnepi
műsort is adtak a MISEK kultúrtermében.

Tovább bővítené nemzetközi
kapcsolatait a Miskolci Egyetem.
Ehhez kormányzati segítséget is
kapnak. Szabó László, külgazdasági és külügyminiszter-helyettes –
aki nemrégiben Miskolcon tartott
előadást – személyesen is közreműködik abban, hogy határainkon
túl is egyre többen megismerjék az
egyetem erősségeit.
Különböző programoknak köszönhetően, jelenleg mintegy 150 külföldi egyetemista tanul Miskolcon. Az
universitas tovább szeretné bővíteni
nemzetközi kapcsolatait. Jármai Károly stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes elmondta, eddig is számtalan nemzetközi kapcsolatuk volt, ezt
most még jobban ki szeretnék terjeszteni. – Sok segítséget kapunk kormányzati oldalról is, a Stipendium
Hungaricum kapcsán. Jönnek hallgatók Brazíliából, remélhetőleg Chiléből, Mongóliából és máshonnan is
– ez nagyon jó lehetőségeket biztosít
– emelte ki a rektorhelyettes.

Miskolc számára fontosak a szépkorúak

Nyugdíjas szervezetek vezetőivel,
tagjaival találkoztak csütörtökön a
városházán Miskolc vezetői, hogy
meghallgassák észrevételeiket, kéréseiket. A megbeszélésen egyebek
mellett elhangzott: az idei költségvetés már tartalmazza azt a keretös�szeget, amelyből minden bejegyzett,
tényleges tevékenységet folytató
nyugdíjas szervezetet 50 ezer forinttal támogat majd a város.

A szépkorúak számára különösen
fontos közbiztonság, a jelenlegi városvezetés már 2010-es programjában is
kiemelt figyelmet szentelt ennek a kérdéskörnek. Kriza Ákos polgármester
köszöntőjében kihangsúlyozta: a városvezetés közbiztonsági, közrendvédelmi programja mára beérett. A rendőrség és a város közös gondolkodása
nagyon komoly eredményeket hozott.
A hétköznapok biztonsága mellett
nagy hangsúlyt fektettek a gazdálkodás rendbetételére, egyensúlyba

„Nagyon komoly tudás és innováció van jelen”
Szabó László, külgazdasági és külügyminiszter-helyettes „Fókuszban
a külgazdaság – nemzetközi sikerek,
külpolitikai stratégia” címmel tartott
előadást az egyetemen. – Az összes
missziónknak,
nagykövetünknek
az első számú prioritása a magyar
gazdasági érdekeknek képviselete –
hangsúlyozta. Mint mondta, 2010ben még azért küzdöttek, hogy munkát találjanak az embereknek, most

A BIZTONSÁGOS
HÉTKÖZNAPOKÉRT
Miskolcon ma már nyugodtan
elmondhatjuk: választási ciklusokat ível át az a közrendvédelmi
program, amelynek legfőbb bizonyítékai az egyre biztonságosabbá váló hétköznapjaink – mondta
el Hubay György Fidesz-KDNP
képviselő, a városi Rendészeti Bizottság elnöke csütörtöki sajtótájékoztatóján.

állítására is. Miután ez megtörtént,
a városvezetés elindíthatta a nyugdíjasokat támogató Salkaházi programot, melynek részeként évente 10
ezer forinttal és számos programmal
köszönik meg a szépkorúak munkáját, városért végzett tevékenységét.

A Salkaházi programmal Miskolc
legnagyobb támogatottságú közössége jött létre, s a program idén is
folytatódik. – Ahogy minden évben,
most is szeretnénk megkérdezni az
Önök véleményét, meghallgatni ezzel kapcsolatos kéréseiket, észrevételeiket – mondta el Kriza Ákos, kiemelve, hogy a Salkaházi program
sikere a közösségben és a folyamatos
párbeszédben rejlik.
Több mint 36 ezren csatlakoztak
már a programhoz, az elmúlt évi
rendezvényeken mintegy 8 ezren
vettek részt. Kiss János alpolgármester kiemelkedőnek nevezte ezeket az
adatokat, s bejelentette: az idei költségvetésbe beépítettek egy keretös�szeget, amelyből a ténylegesen, létező
tagsággal működő, közösségformáló
hatással bíró nyugdíjas szervezeteket, klubokat 50 ezer forinttal tudják
támogatni.

pedig már azért kell küzdeni, hogy
embereket, elegendő munkaerőt találjanak a cégeknek. A miniszter-helyettes szerint Magyarországon minden ezzel kapcsolatos történelmi
rekord megdőlt az elmúlt két évben.
Miskolc is élvezi ennek a hasznát,
komoly vállalatok jöttek ide, s nagyon komoly munkaerő van itt jelen. A Miskolci Egyetemen nagyon
komoly tudás, innováció van jelen,
ami később szintén az iparban tud
majd hasznosulni – hangoztatta Szabó László.
A miniszter-helyettes kiemelte, a
magyar kormány jól döntött akkor,
amikor visszafizette az IMF hiteleket. Példaként említette Görögországot, amely a hitelek visszafizetése helyett, még többet vett fel és azóta is,
folyamatosan uniós segítségre szorulnak. Magyarország ugyanakkor a
saját lábára állt és az európai növekedés egyik motorja lett.

Kiemelte, a múlt héten elfogadott
városi költségvetés is bizonyítja,
hogy a közrendvédelmi programban
nem állnak meg félúton. – 2017-ben
Miskolcon az emberek biztonságára,
programunk fundamentumára, az
önkormányzati rendészetre, az előző évi mértéket is meghaladó ös�szeget, 756,1 millió forintot költünk
– hangsúlyozta a Rendészeti Bizottság elnöke.
Hubay György emlékeztetett, ez
az összeg 2010-ben csupán 190 mil-

lió forint volt. 2013-ban a Miskolci
Önkormányzati Rendészet már 256
milliót kapott, tavaly pedig 650 milliót. Ennek a szervezetnek a részei az
egyes városrészekbe kihelyezett rendészeti alközpontok – ilyet avattak a
tavalyi év végén a Nagyváthy utcában, a napokban pedig Perecesen.
Mint elhangzott, március végén
Diósgyőrben, a Bagolyvárban adják át a rendészek, seriffek és rendőrök újabb, lakosságközeli bázisát.
– Ezekben az új bázisokban, rendvédelmi erőink rendszeres jelenléte,
a lakossággal való kapcsolattartás,
a szükséges rendvédelmi intézkedések felgyorsítása egyszerre lett adottság és cél – hangoztatta a képviselő, aki tájékoztatója végén kiemelte:
mint az önkormányzat Rendészeti
Bizottságának elnöke, a kedvező tapasztalatok alapján, középtávon is
szükségesnek látja új rendészeti alközpontok létrehozását Miskolcon.
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Február 28-ig ingyenes!

Immár ötödször rendezték meg
csütörtökön délután a hagyományos farsangi felvonulást, kiszebáb-égetést az avasi városrészben.
A helyi iskolákból és óvodákból
számos gyermek részt vett a mulatságon, hogy a mohácsi busójárás
hagyományaihoz hasonlóan, Miskolcon is elűzzék a telet.

MiskolcPont – Miskolc
Pass Classic kártyacsere

SZÍNES KARNEVÁLLAL
ŰZTÉK EL A TELET AZ AVASON

A téltemetés régi népszokását számos vidéken felelevenítik napjainkban is. Ez régtől fogva úgy zajlik,
hogy a gyerekek készítenek egy bábot - úgynevezett kiszebábot - s különféle zajkeltő szerszámokkal kísérve, élükön egy dobossal és egy
kikiáltóval, télűző rigmusokat kiabálva kivonulnak egy térre.
Itt meggyújtanak egy máglyát,
gondűző cédulákat erősítenek a kiszebábra, ráírják, ki mitől szeretne megszabadulni - rossz álmoktól,

betegségtől, félelmektől stb. - majd
a bábot bedobják a tűzbe. A hagyomány szerint a kiszebáb elégetése
megszabadítja az embereket minden bútól és bajtól. „Haj, kisze haj,
kivisszük a betegséget, behozzuk az
egészséget, haj kisze haj”
Az avasi mulatságon az Agyagbanda húzta a talpalávalót, a csoportok
az Avasi Gimnázium melletti térre vonultak, ahol először a Csiribiri
együttes szórakoztatta a legkisebbeket, akik farsangi fánkot is kóstol-

Már csak néhány napig, február
28-ig lehet ingyenesen lecseréltetni a MiskolcPont kártyákat
Miskolc Pass Classicra.

Eddig közel 12.000 Miskolc Pass
Classic került forgalomba, a kártyacsere mellett sokan vásárolják
meg a kártyát olyanok is, akiknek
korábban nem volt városkártyájuk
– tájékoztatott Nagy Júlia TDM
menedzser.
Mint arról korábban már beszámoltunk, a miskolci Tourinform
irodában hétfőtől péntekig, 8 és
18 óra között várják a kártyacserére érkezőket. Szombaton 9-től
17 óráig van lehetőség a cserére.

Azok, akiknek egyébként is lejárna
a MiskolcPont kártyájuk, az MVK
jegypénztárakban is meg tudják
vásárolni az új kártyát, de természetesen a Tourinform irodában is
bármikor megvásárolható, a kártyacserét követően is.
Nagy Júlia felhívta a figyelmet,
hogy azok, akik elfelejtik lecserélni
február 28-ig a még érvényben lévő
MiskolcPont kártyájukat, március
1-jétől 500 forintos kezelési költség megfizetése mellett tehetik ezt
meg, a Tourinform irodában.
A Miskolc Pass Classic elfogadóhelyek száma folyamatosan bővül, a
www.miskolcpass.com oldalon elérhető az aktuális elfogadóhelyi lista.

tak. Az ünnepséget Csöbör Katalin
Fidesz-KDNP-s országgyűlési képviselő nyitotta meg, aki az Avasi Farsangi Karnevál kitalálója, elindítója
volt öt évvel ezelőtt. A gyerekek által
készített kiszebábokat a hagyományoknak megfelelően, körtánc közepén égették el.
Az időjárás arról tanúskodott,
hogy már az ünnepség szervezése is
elűzte a telet, hiszen néhány csepp
esővel tarkított napsütéses, meleg,
szeles idő fogadta a résztvevőket az
Avason.

Egészségügyi és köztisztasági problémát is okoznak az elszaporodott galambok

NE SZEMETELJÜNK, ÉS NE ETESSÜK ŐKET
Hosszú évek óta bosszúságot, problémákat okoznak Miskolcon is az
elszaporodott galambok, amelyek
– amellett, hogy rongálják az épületek homlokzatait, összepiszkítják
a közterületeket – közegészségügyi
veszélyt is hordoznak.

bosszúságot okozva a tulajdonosoknak, illetve az ott dolgozóknak.
A galambok számára a városi épületek tökéletes fészkelő helyek, a párkányokon meredező acéltüskék sem
riasztják el őket. Élelemért sem kell
sokat repülniük: táplálékukról saj-

nos, akaratukon kívül is folyamatosan gondoskodnak az emberek. Eldobált alma, banánhéj, megszáradt
kifli – mind kiváló élelem számukra.
Vannak, akik romantikusnak tartják a galambok látványát, a szakember szerint a legnagyobb gond nem is
ezzel van, hanem azzal, amit a madarak maguk után hagynak.
Nehéz jó megoldást találni.
Puskás Gábor galambspecialista, a Miskolci Állatkórház állatorvosa érdeklődésünkre úgy fogalmazott: ennek a problémának a
megoldása egyáltalán nem egyszerű,
jóval összetettebb, mint elsőre látni.
Egyszerre van humán, állategészségügyi és állatvédelmi vonzata, emellett a műemlékvédelmi és köztisztasági szempontokat is figyelembe kell
venni.

Elijeszteni, elűzni pedig szinte lehetetlen őket, megszokott, nagyvárosi élőhelyeikről. A szakemberek
szerint az lenne a legjobb módszer a
galambok számának csökkentésére,
ha kevesebbet szemetelnénk – kevesebb galambok táplálékául szolgáló hulladékot hagynánk a közterületeken, és egyáltalán nem etetnénk
őket. Ezt egyébként rendelet is tiltja.
Sok bosszúságot okoznak.
A miskolci belvárosban számos
reprezentatív épületnél látható, hogy
tele van galambürülékkel a párkányaik környéke, a fal, vagy az épület előtti járda. Jelentős plusz munkát adva,

Elméletileg többféle módszer is
létezik a galambok számának csökkentésére. Ilyen lehet az élőbefogás vagy a fogamzásgátlás. Az előbbi azonban nem túl hatásos, hiszen
a madarak akár száz kilométerről is
visszatalálnak korábbi helyükre, az
utóbbi pedig nagyon drága. A szakember szerint az lenne a legfontosabb – és egyben a leghatékonyabb
módszer – ha nem szemetelnénk, az
eldobált hulladék ugyanis kiváló táplálékot jelent a galamboknak. Ez persze csak lakossági összefogás útján
valósítható meg. Minden egyes, a városban megforduló embernek fel kell
hívni a figyelmét, hogy ne dobja el az
ételmaradékot, tartson tisztaságot az
épülete körül, és főleg, ne etesse a galambokat.
Kétszázezer forintos bűntetéssel is
járhat
Ezt Miskolcon hatósági rendelet is tiltja. A közösségi együtt-

élés alapvető szabályait sérti meg
ugyanis, aki a város közterületein
eteti a galambokat – ezért akár 200
ezer forintos büntetés is kiszabható. – A megelőzésre törekszünk –
nyilatkozta Kovács László Csaba,
a Miskolci Önkormányzati Rendészet vezetője. – Igyekszünk felhívni a lakosok figyelmét, hogy ezzel
tiltott tevékenységet végeznek. Tapasztalataink szerint leginkább az
idősebb korosztály tagjaira jellemző, hogy megpróbálják etetni, „magukhoz édesgetni” a galambokat,
nem tudatosul bennük, hogy ez
szabálysértésnek minősül.
Takács István, a MISEK Belgyógyászati Intézetének osztályvezető
főorvosa elmondta, az elszaporodott
galambok az egészségre is veszélyt
jelenthetnek. Ürülékükben ugyanis előfordulhat olyan kórokozó, ami
tüdőgyulladást okozhat. A mi éghajlati övünkön a madarak 3-5 százaléka hordozhatja ilyen módon ezt a
kórokozót
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KARNEVÁLI HANGULAT A BELVÁROSBAN
„A miskolci kocsonya farsangnak mindig
különleges varázsa van”
Rengeteg ember, a mosolygós arcok, a felszabadult szórakozás: látványos, karnevált idéző felvonulással vette kezdetét február 17-én, pénteken
délután a több napos Kocsonya Farsang Miskolc belvárosában. Koncertek,
kézműves és gasztronómiai vásár, vendéglátó egységek, őstermelői piac,
népművészeti vásár - több száz árus, több tucat fellépő ígért idén is felejthetetlen szórakozást.
A három napon át tartó gasztronómiai és kulturális programsorozat
nyitó felvonulásán a Csomas Brass Band kíséretében vonultak a Miskolci
Mazsorett Együttes csoportjai a Szent István tértől a Szinva teraszig, ahol
– a fesztivál hagyományos nyitányaként - alágyújtottak az óriás kondérnak, amelyben Miskolc idei óriás kocsonyáját főzték.
A hatalmas méretű, gasztronómiai különlegességnek idén is csodájára
jártak. Péntek délután kezdték főzni és a farsang második napjára, szombatra készült el a város óriás, díszített tükör kocsonyája. Két hatalmas
üstben főtt, a munkát Zsóka Roland mesterszakács és csapata irányította.
– Beletettünk 220 kilogramm sertésbőrös húsrészt, vöröshagymával, fokhagymával, sóval, borssal ízesítettük. Ez tehát egy klasszikus sertéskocsonya lett – ismertette a mesterszakács.
Az óriáskocsonyát Kriza Ákos polgármester és Kiss János alpolgármester szeletelte fel, osztotta ki a farsangozók között. Több mint nyolcszázan
kóstolhatták meg - többségében nagycsaládosok és nyugdíjasok.
Ők voltak ugyanis az idei kedvezményezettek, a megmaradó kuponokat
pedig elosztották a regisztrálók között. – A Kocsonya Farsangon, mint
minden olyan eseményen, ahol ilyen sok ember összejön, erősödik a közösség. Ha végigsétálunk a miskolci főutcán, láthatjuk, mennyire nagy az
érdeklődés a programok iránt. Országosan is ez az év első nagy farsangi fesztiválja, ami külön kiemeli a jelentőségét. A miskolci Kocsonya Farsangnak mindig különleges varázsa van – nyilatkozta Kriza Ákos, Miskolc
polgármestere.
Pompás gasztronómiai kínálat, árusok a miskolci főutcán, finom illatok és kikapcsolódási lehetőségek sokasága kicsiknek, nagyoknak egyaránt,
fergeteges koncertek egymás után – ez várta tehát az elmúlt hétvégén Miskolcon a sok ezer látogatót, a bulizni, kikapcsolódni vágyó fiatalokat és
idősebbeket. Mutatjuk, hogyan telt 2017. februárjában a IV. Becherovka
Miskolci Kocsonya Farsang. Fotók: Juhász Ákos, Mocsári László.

További fotók, képgalériák, videók a Kocsonya Farsangról (is)
hírportálunkon, a www.minap.hu weblapon láthatók.
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6 Hirdetés

Miskolci Napló
Bulgárföldi
Háztartási Bolt

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

Motip festékek és HG tisztítószerek
nagy választékban kaphatók!

Apróhirdetés
Hi-Sec acél biztonsági ajtók már
63 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók
(műanyag, fa, alumínium), garázskapuk cseréje óriási kedvezménnyel,
teljeskörű
árnyékolástechnikával.
Tel./fax: 46/402-292, mobil: 30/3365528, 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.

MÁR AZ ÜVEGÉRT IS
HÁZHOZ MEGYÜNK
A házhozmenő üveggyűjtés bevezetésével a MiReHuKöz Nonprofit Kft. tovább bővítette szolgáltatását Miskolcon
és térségében.
A MiReHuKöz Nonprofit Kft. a házhozmenő szelektív hulladékgyűjtés eddigi sikerére való tekintettel 2016. decemberétől
tovább bővítette a házhozmenő rendszerben gyűjthető hulladékok körét az üveghulladékkal.
Az idén is 4 hetente egyszer gyűjti a családi házaknál az ép öblös üveget, melyhez
átlátszó „ÜVEGHULLADÉK GYŰJTŐZSÁK”
feliratú zsákot biztosít térítésmentesen.
A szolgáltatás igénybevételéhez a családi házas övezetben lakók szórólap formájában tájékoztatást kaptak a gyűjtés részleteiről. A gyűjtéshez szükséges zsákokat is a
postaládában helyezi el a szolgáltató.
A gyűjtőzsákban az ép, egész sörös-, boros-, pezsgős-, befőttes-, és egyéb öblös
üveget lehet gyűjteni.
Az üveghulladékkal teli zsákokat a járatnapokon reggel 7 óráig, az ingatlan elé közterületre, jól látható helyre kell kihelyezni. A
megtelt zsákokért a szállítási napokon cserezsákokat biztosítanak.

A MiReHuKöz Nonprofit Kft. kéri a tisztelt lakosságot, hogy törött öblös üveget
és síküveget ne helyezzenek el a gyűjtőzsákban, mert azt a szolgáltató cég munkatársai munkavédelmi okokból nem szállítják el!
Amennyiben többlet üveghulladék gyűjtőzsákra van szükségük, azt a MiReHuKöz
Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatán, a hulladékudvarokban és az üveggyűjtő járatainkon
térítésmentesen biztosítunk a lakosság részére.
Közeledik a következő gyűjtési nap. A MiReHuKöz nonprofit Kft. felhívja a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a jövőbeni üveg�gyűjtési napokról a www.mirehukoz.hu
oldalon az aktuális hulladéknaptárból tájékozódhatnak.
Az üveggyűjtő pontok és gyűjtőszigetek
a már megszokott módon továbbra is a lakosság rendelkezésére állnak.
További kérdésekkel forduljanak ügyfélszolgálatunkhoz az alábbi elérhetőségek
valamelyikén:
Központi ügyintézés helye: 3527 Miskolc,
József Attila u. 53.
Telefon: +36-46/200-179 , +36-46/200178, +36-70/463-7714

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

Eh. csirkecomb
egész, 1 kg
(baromfit árusító
üzletekben)

499 Ft

LEGÚJABB AKCIÓNK KÍNÁLATÁBÓL
FEBRUÁR 22-28-IG!
COOP napraforgó
étolaj
1l

339 Ft

Saga erdei gyüm.
tead
20x1,5 g

279 Ft

KERESSE AZ AKCIÓS PICK TERMÉKEINKET COOP ABC, COOP SZUPER ÁRUHÁZAINKBAN:
Pick Nosztalgia párizsi 1 kg
Pick virsli frankfurter, vf., 180 g, egységár: 1939 Ft/kg
Pick viaszos borjúmájas 1 kg

KERESSE AZ ÜZLETEINK POLCAIN
AZ EGYÉB AKCIÓS TERMÉKEKET IS!

Miskolci nagykereskedelmi cég

RENDSZERÜZEMELTETŐT
KERES
önéletrajzokat
a nagykerallaskinalat@gmail.com-ra
várjuk
és raktárába

TÉTEL-ÖSSZEÁLLÍTÓT
állandó délelőttös műszakba.
Érdeklődni: Simkó Gábor raktárvezetőnél
30/692-1169

SZENT JÁNOS
GYÓGYSZERTÁR

l gyógyszerek l tápszerek l kötszerek
l homeopátiás szerek l gyógykozmetikumok
l vitaminok l teák

Miskolc,
Búza tér 14.
Telefon:
06-46/564-564

l egyéb termékek gazdag választékával
várja ügyfeleit hétfőtől péntekig 7–19 h-ig,
szombaton 7–14 h-ig, vasárnap 7–12 h-ig

www.szentjanosmiskolc.novodata.hu

1699 Ft
349 Ft
1699 Ft

Apróhirdetés

Ács-, tetőfedő munkák, gipszkarto
nozás, lambériázás, filagóriák, előtetők,
kerítések, kerti házak és egyéb famunkák készítése; Velux ablakok beépítése,
cseréje; 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 segédmunkást keresek Miskolc és
környékére, nem csak tetőn végzendő
munkákra. Tel.: 06-20/460-6775.

AKCIÓS UTAK
l NOWY TARGI PIACOLÁS,
ZAKOPANEI KIRÁNDULÁSSAL:
április 8. (szombat): 6.500 Ft/fő
lF
 ÜLEK – LOSONC:
április 15. (szombat):
4.500 Ft/fő
lA
 GGTELEK – EDELÉNY:
április 22. (szombat):
4.500 Ft/fő
l KOLOZSVÁR:
május 6. (szombat):
8.000 Ft/fő
RÉSZLETEKRŐL
ÉRDEKLŐDJÖN IRODÁNKBAN
VAGY A HONLAPUNKON!

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

WWW.KOLOMBUSZTOURS.HU
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„A NEMZETI ÉRTÉKEK NEM
ISMERNEK ORSZÁGHATÁRT”

„Van miről beszélnünk”
A zenekart érintő aktualitásokról, turnéfelkérésekről, budapesti szereplésekről és a következő
évad terveiről is szó volt szerdán
délelőtt, a Miskolci Szimfonikus Zenekar "Van miről beszélnünk!" című sajtótájékoztatóján.
Mint elhangzott, kiemelkedő
szólisták is jönnek koncertezni a
zenekarhoz. Várdai István csellóművész például elnyerte a 2016os év egyik legfoglalkoztatottabb
muzsikusa címet, a londoni Bach
track internetes komolyzenei adatbázis szerint. – Még nem tudjuk,
elhozza-e a művész Miskolcra
nemrégen kapott Stradivari-csellóját, de biztosak vagyunk benne, hogy a játéka mindenképpen
felejthetetlen élményt nyújt majd
március 13-án – mondta el Szászné Pónuzs Krisztina, a Miskolci
Szimfonikus Zenekar ügyvezető-

je, aki arról is szólt, hogy április
24-én, a Tűzvarázs bérletes hangversenyen Kovács János vezényel
majd. Az ügyvezető beszámolt annak az együttműködésnek a folytatásáról is, amit tavaly kezdtek el a
Balázs Győző Református Líceummal, s amelynek keretében idén
a Háry Jánost adják elő, március
5-én. Júliusban a húszéves Hooligans zenekarral is terveznek egy
nagyszabású, közös fellépést.
A sajtótájékoztatón szó esett
külföldi szereplésekről is. – Idén
mi megyünk Kassára az ottani Filharmóniához. Minden évadban
vannak közös koncertjeink, fontosnak tartjuk, hogy a határ közelében folyamatosan ápoljunk egy
ilyen kapcsolatot – emelte ki az
ügyvezető, elmondta: a zenekar
meghívást kapott Angliába, március közepén egy szentpétervári ba
lett-együttest kísérnek majd.
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Az őseinktől örökölt értékeket óvni,
védeni kell és átadni a következő
nemzedéknek. Bevallottan ezt a célt
szolgálja a Földművelésügyi Minisztérium által támogatott „Magyarságunk értékei” című általános
és középiskolai vetélkedő, melynek
megyei döntőjét hétfőn tartották
Miskolcon, a megyeházán.

Két korcsoportban 6-6 csapat jutott
a megyei döntőbe, köztük egy határon túli is, a szomszédos Tornaljáról,
híven tükrözve, hogy a nemzeti értékek nem ismernek országhatárt. A
zsűri elnöke Szinay Attila, az FM helyettes államtitkára volt, tagjai pedig
Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke, Bánné Gál Boglárka, a megyei
közgyűlés alelnöke, a megyei értéktár
bizottság elnöke, Pusztai Tamás múzeumigazgató és Tóth Csaba, az NMI
módszertani referense.

Török Dezső köszöntőjében felhívta a figyelmet hazánk és megyénk
egyedülálló értékeire, amelyeket óvni,
őrizni kell, és átörökíteni a jövő nemzedékek számára. Az Országgyűlés 2012-ben megteremtette ehhez a
szükséges törvényi, szervezeti kereteket. Mint elhangzott, a B.-A.-Z. megyei önkormányzat 2013-ban hozta

létre a megyei értéktár bizottságot, s
folyamatosan töltik fel a megyei értéktárat.
Szinay Attila helyettes államtitkár
zárszavában megdicsérte a versengő
diákok felkészültségét, akiknek igen
nehéz feladatokat kellett megoldaniuk.
Arra biztatta a fiatalokat, haladjanak
tovább a megkezdett úton, tanuljanak,
érdeklődjenek múltunkról, értékeinkről. Beszélgessenek otthon a szülőkkel,
nagyszülőkkel, sok érdekességet megtudhatnak saját családjukról is.
A megyei döntőt általános iskolai
kategóriában a Pataki csodák (Sárospatak) csapata nyerte, a középiskolások között pedig a Kossuth kincsei
(Sátoraljaújhely) bizonyult a legjobbnak - ők képviselik majd megyénket az
országos döntőben. A győzteseken túl
valamennyi diák és a felkészítő tanárok is tárgyjutalomban részesültek.

KERESSE
AZ ÚJSÁGÁRUSOKNÁL
A SZÁZÉVES
MÚLTRA
VISSZATEKINTŐ
MISKOLCI
KALENDÁRIUMOT
a Lapker Zrt. pavilonjaiban,
599 Ft-os áron.

MISKOLCI ELADÓ INGATLANOK

MUNKALEHETŐSÉG!

Hirdetés

• Kiegészítő jövedelemforrás
• Miskolcon és környező
településeken újság és
szóróanyag terjesztéséhez
keresünk heti rendszerességű
munkavégzéshez részmunkaidős
terjesztőket.
• Munkavégzés szombatonként,
reggeli, délelőtti órákban
• Jelentkezni a

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

A MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. kétfordulós versenyeztetési eljárás
(nyílt írásos ajánlattétel + versenytárgyalás) útján történő értékesítésre meghirdeti 2017. március 9-i beadási határidővel az alábbi miskolci ingatlanokat:
Cím
(Jelleg)

Alapterület Minimális bruttó
(m2)
ajánlati ár (Ft)

Dorottya u. 1. fszt. (üzlet) 30122/25/A/64 hrsz.

114

8 400 000

Nagyváthy u. 3. fszt. (üzlet) 1762/A/52 hrsz.

83

9 000 000

Augusztus 20. u. 4. fszt. 2. (üzlet) 4993/7/A/17 hrsz.

72

7 000 000

Augusztus 20. u. 16. fszt. 3. (lakás megnevezésű,
használat szerint üzlet) 4993/1/A/40 hrsz.

67

7 300 000

Az ingatlanokról és az értékesítési eljárásról bővebb tájékoztatás a MIK Zrt honlapján www.mikzrt.hu, ügyfélszolgálati
irodájában (Miskolc, Széchenyi u. 60.), valamint a 70/466-4399 és az 516-243-as miskolci telefonszámokon kérhető.

A MIK Zrt. Miskolc M.J.V. forgalomképes ingatlanvagyonának kezelője
3525 Miskolc, Széchenyi u. 107. Postacím: 3501 Miskolc, pf.: 78
Tel.: 46/516-200, fax: 46/516-201,
e-mail: mikrt@mikrt.hu, www.mikzrt.hu

Apróhirdetés
Avas-délen Sályi utca 14.
sz. alatt, garázs eladó. Érdeklődni: tel: 46/741-181,
30/622 9420.
Selyemréten eladó, illetve elcserélném, társasházi első emeleti gázfűtéses,

erkélyes, 36 m2-es lakásomat. Távfűtéses, panelprogramos, hőszigetelt, magasföldszinti, vagy első emeleti,
nagyobb lakásra cserélném
a belvárosban, értékegyeztetéssel. Ugyanitt bükkfatörzsből kiállítási állványok
eladók. Érd: tel.: 06-30/36055-02 vagy 06-46/749-495.

8 Kultúra

Miskolci Napló

Szépül a mindszenti templom – őszre elkészül a felújítás
az arany díszeknek, a szószék alsó részének, a keresztelő kútnak, a gyertyatartóknak, a feszületeknek, a keresztúti
állomások képeinek a felújítása.
– Van még két gyóntatószék, amit
szintén szebbé szeretnénk tenni, de
például aranyozni csak egy bizonyos
hőmérsékleten lehet – mondta el az
atya. – A templomban azonban most
nagyon hideg van, így ezzel várnunk
kell. Eddig nyolcvanötmillió forintot költöttünk el, százötvenötmillió
forintban van megrendelve az anyag
és munkadíj. Összesen mintegy kétszázmillió forintba kerül majd a

Az egri érsekség támogatásával,
mintegy kétszázmillió forintból
újul meg a mindszenti templom - a
külső és belső munkálatok 2015.
szeptemberében kezdődtek. – Az
Avas lábánál sok vizet kapott a
templom falazata, ezt kellett elsősorban orvosolni – megoldani a víz
elvezetését, a falak szigetelését –
nyilatkozta Lipcsák János plébániai
kormányzó. A munkálatok előreláthatólag idén őszre készülnek el.
A korábbi tervek szerint a templombúcsúra készült volna el a mindszenti templom épülete, végül
azonban egy más típusú kövezetet
választottak burkolatnak, mint amit
eredetileg terveztek.
– Kelheimi kő lesz a burkolata a
szentélynek és a hajónak is, Németországból hozzák majd – mondta el
érdeklődésünkre Lipcsák János. – Ez

egy nagyon kemény mészkő, remélhetőleg tartós lesz. Az újonnan választott burkolat szállítása, bedolgozása késlelteti valamennyivel az
átadást. Mivel azonban a forrásokból
csak annyit lehet tudni, hogy 1717ben alapították a plébániát, egész évben meg lehet ünnepelni a háromszázadik évfordulót.
Az atya elmondta, hogy a felújítás
nagyon sok részén túl vannak már,
de pénzösszegben a padlóburkolat
lesz a legnagyobb tétel.
– Az épületet két évvel ezelőtt
szeptemberben kezdtük el felújítani.
Először a külsejét erősítettük meg,
hogy ne áztassa tovább a falát az eső:
falat vágtak, injektáltak, szivárgót
készítettek. Majd jöttek a belső munkálatok: első körben leszedték a márványt, helyette lélegző vakolatot kapott a lábazat, amelyen lesz még egy
vékony tölgyfa burkolat. Budapesti

templom külső és belső megújulása,
amihez a hívek körülbelül nyolcmillió forinttal járultak hozzá, amit ezúton is köszönünk nekik – hangsúlyozta Lipcsák János.
Bíznak benne, hogy szeptemberre
minden munkával elkészülnek majd,
ha végül a harangokat működtető
elektromos szerkezetet is felújították. A templom legutóbbi megújítása
negyven évvel ezelőtt történt, az csak
a freskók és díszítések restaurálására
korlátozódott. A hívek adományain
és a saját forráson túl, a mostani felújítás költségeit az egri érsekség állja.

mesteremberek freskókat tisztítottak, restauráltak, mások a padlóban
futó vezetékeket cserélték ki, hogy legyen fűtés a padokban. Nyolcmillióba kerültek a lámpák, amelyek most
megvilágítják a mennyezeti freskókat az eddigi három reflektor helyett.
Felújíttattuk a tíz ólomüveg ablakot
is – sorolta Lipcsák János.
Hátravan még a padok, a fa műtárgyak, a mellékoltárok képkereteinek,
A mindszenti templomot 1724ben kezdték építeni barokk stílusban, mai végleges formáját 1880ban nyerte el. A templom, az ITC
székház és a Megyei Társadalombiztosítási Igazgatóság épülete által
határolt Mindszent téren a középkorban a Mindszent nevű település
főtere terült el. A mai templom helyén a falu kápolnája állt, ezt 1507-

ben említik először. A 18. század
első felében Althan Mihály Frigyes
váci püspök és tapolcai apát lebontatta kápolnát és megkezdődtek a
templom építési munkálatai. Egyes
történészek szerint Giovanni Battista Carlone tervezte, aki a minorita templomot is. 1744-ben szentelték fel a még nem teljesen elkészült
templomot. 1857-ben a városban

járt Ferenc József, és felajánlotta,
hogy fedezi az egyik torony költségeit. Az egri érsek szintén felajánlott egy nagyobb összeget. Ezekből
és a hívők adományaiból 1864-ben
belekezdtek az eklektikus stílusú
tornyok felépítésébe, és az év végére
az egyik fel is épült, nem sokkal később pedig a másik is. Így alakult ki
a templom mai külseje.

„Az öreg halász a városé, mindannyiunké…”
Egyre több felajánlás érkezik – magánemberektől és vállalkozásoktól is - Csontváry híres festményének, Az öreg
halásznak a restaurálására. Barkóczi István és cégcsoportja több mint háromszázezer forinttal támogatja a Herman
Ottó Múzeum kezdeményezését.
Pusztai Tamás múzeumigazgató kiemelte, a restaurálási
költség összegyűjtése mellett a

legfontosabb céljuk, hogy felhívják a figyelmet a múzeum
értékeire és arra, hogy ez mind

a miskolciaké. – Egyetértek a
múzeum igazgatójával abban,
hogy a kép felújítását közüggyé
kell tenni, hiszen ez a festmény
a városé, mindenkié – hangsúlyozta Barkóczi István, aki a
megvásárolt támogatójegyeket
a környékbeli általános iskolásoknak ajándékozta. Ennek kö-

szönhetően például felsőzsolcai
vagy emődi gyerekek is megcsodálhatják majd a festményt.
A Nemzeti Kulturális Alap
által is támogatott restaurálás
összköltsége hárommillió forint, a kép felújítása március
31-én kezdődik. Addig folyik
a gyűjtés.

Februárban történt Miskolcon – városi visszatekintő

1814. február 16-án leégett a miskolci városháza. Ez az épület nem
az első városháza volt Miskolc történetében. Az 1600-as évek elejétől
írások bizonyítják, hogy ugyanezen a helyen, korábban már állt
egy városházának titulált épület.
A leégett, földszintes épületet 1762ben Mária Terézia uralkodása alatt
építették. Alapító okmányát 1876.
március 26-án találták meg, amikor
a ma is álló emeletes épület alapjait

rakták le. Forrásaink tanulsága szerint Miskolcon a városháza a történelem folyamán ugyanott állt. A 17. századtól létező szegényes épület a városi
„uradalmi építmények” központja
is volt. A mai megyeháza területén a
város vendégeit elszállásolni hivatott
épület állt. Ezt az épületet 1694-ben
királyi adományként kapta Miskolc.
A mai városháza körüli terület volt
Miskolc mezővárosi központja, mészárszék és kocsma is állt itt.
Az 1814-ben leégett városháza
végromlását a miskolci 1843-as földrengés, majd az azt követő tűzvész jelentette. Bár a természeti csapás után
újjáalakították, 1870-re elkerülhetetlenné vált egy új városháza építése. Ekkor Miskolc utolsó főbírója és
egyben első polgármestere, Losonczi
Farkas Károly elnöklete alatt 1868.
március 5-én a városi testület elfogadta az építés ötletét. Az alapkőleté-

telre 1870. március 26-án került sor.
Ekkor egy üveghengerbe helyezték a
határozatot a testület tagjainak aláírásával. Az építkezést Czakó Lajos
városi főmérnök és Klein Ede építőmester irányította. Az építkezés, bár
gyorsan haladt, nem volt zökkenőmentes. Először a már beépített ablakokról derült ki, hogy jóval kisebbek, mint a környező házak ablakai,
ezért nagyobbra kellett szabni az ablakréseket. Mivel a bekerülési költségek jóval nagyobbak voltak az előre
tervezettnél, a második emelet felhúzása után elfogyott a város pénze. Nem maradt anyagi forrás a berendezésre. Losonczi Farkas Károly
hirtelen ötlettől vezérelve felhívást
intézett Miskolc asszonyaihoz: „…a
minden jóra és nemesre fogékony
nők áldozatkészsége hivatik fel, hogy
kézimunkát, apró csecsebecsét, műtárgyakat adjanak össze egy tárgy-

sorsjátékra, amelynek jövedelméből
a belső berendezést elkészíthessék”
A sorsjáték és az azt követő bál bevételéből, ha nem is fényűzően, de
be tudták rendezni az új városházát.
Az ünnepélyes, hivatalos átadása az

épületnek 1871. január 16-án volt. Ez
az épület, mely ma is meghatározója a városházának az idők folyamán
többször is átalakításra került, hozzáépítéssel bővült.
SOMORJAI LEHEL
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HÁROMSZÁZMILLIÓBÓL ÚJUL
MEG AZ EGYETEMI KÖRCSARNOK

IZGALMAS PÁRHARC
Február 22-én játszották a DVTK
Jegesmedvék - FTC MOL Liga negyeddöntő ötödik összecsapását. A
kiválóan védő Sevela-nak és a jobb
helyzetkihasználásnak köszönhetően a Ferencváros ismét nyerni tudott,
amivel 3-2-re vezet a párharcban.
Mint arról beszámoltunk, február 14-én, a rájátszás első körében 4-5
arányú vereséget szenvedtek a Macik
az FTC-től. Két nappal később, Pest
erzsébeten rendezték a negyeddöntő
második mérkőzését, a rengeteg kiállítással tarkított mérkőzésen a hazaiak jobban használták ki helyzeteiket
és 3-1-re megnyerték ezt a mérkőzést
is. Február 18-án aztán, a negyed-

döntő harmadik mérkőzésén a végig
nagyszerűen és eredményesen játszó
Macik megszerezték első győzelmüket a párharcban, nem is akárhogy:
6-0 arányban küldték padlóra a Fradit. Február 20-án, a Tüskecsarnokban folytatódott a sikeres széria, ekkor 4-1 arányban diadalmaskodtak a
Jegesmedvék, negyeddöntő negyedik
összecsapásán. Két-két nyert meccsel
álltak tehát a csapatok, amikor szerdán este jött a hidegzuhany: ismét
az FTC nyert 3-0-ra és ezzel előnybe
került. Folytatás február 24-én, pénteken 18 órától (lapzártánk után),
amikor eldől, ki tudják-e harcolni
a Macik a hetedik meccset. (Forrás:
dvtk.eu)

Csaknem háromszázmillió forintból
újítják fel az egyetemi körcsarnokot.
Március 1-jén bezár a létesítmény,
megtörténik a munkaterület-átadás,
a kivitelezés határideje július 1.
A körcsarnokot 1980-ban építették.
1985-ben egy külső festéssel javítottak kinézetén, azóta nem került sor

érdemi felújításra. A mostani beruházás keretében, egyebek mellett teljesen megújul lelátó padlózata, a korlátrendszer. Az összes ablakot kicserélik,
a lenti nyílászárók mindenhol pánikzáras ajtók lesznek. Az emeleti tornatermet egy üvegfal választja majd el
az arénától a jelenlegi függöny helyett,
emellett korszerűsítik a fűtést is.
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Az épület kívül is megújul. A kék
színt valószínűleg szürke váltja majd
fel és padokat is kihelyeznek. A beruházás kivitelezésének végső időpontja
július 1. A felújítás összértéke 294 millió forint pontosan ennyi szerepel az
egyesület TAO-programjában - nyilatkozta Boda Péter, a MEAFC alelnöke.

FÖLÉNYES GYŐZELEM – CSAK ÍGY TOVÁBB!

Elismerés a miskolci futónak

A BEAC után másik budapesti
vetélytársát is minden negyedet
megnyerve, fölényesen győzte
le múlt szombaton az Aluinvent
DVTK a Női Kosárlabda NB I.
A-csoport 18. fordulójában. A
csapatból öten is minimum tíz
pontot szereztek.

Tavalyi teljesítményük alapján
31 sportág 47 versenyzőjét, illetve csapatát díjazta nemrégiben
évértékelőjén a nem olimpiai
sportágakat összefogó Nemzeti
Versenysport Szövetség.

Horváth Bernadett és Adamecz
Lilla sérülés miatt nem utazott el a
csapattal, Ruffin Pratt viszont betegsége után vállalni tudta a játékot. Maikel López a Bach Boglárka, Czank Tímea, Rasheed Rita,
Szécsi Orsolya, Tina Jovanović
kezdőötöst küldte pályára, majd a
találkozó során mindenki játéklehetőséget kapott. Az első negyedben viszonylag jelentős előnyre
tett szert az Aluinvent DVTK,
ami csak azért nem lett nagyobb,
mert három hazai hárompontos is
beesett a gyűrűbe. A második tíz
perc több támadásban és védeke-

zésben elkövetett hiba miatt
végig egál közeli eredményt
hozott, az utolsó pillanatban
szerzett triplával azonban ezt
a negyedet is a
pi ros-fehérek
nyerték.
A
nagyszünet után 17 pontos hátrányról 7
pontra feljött az
MTK, amikor a
DVTK aggres�szívabb védekezésre váltott és nem
csak visszaverte a támadást, hanem
tovább növelte az előnyt. Az utolsó
játékrészben már csak a különbség
nagysága maradt kérdéses, végül az
Aluinvent DVTK 31 ponttal nyert.
(Női Kosárlabda NB I. A-csoport
18. forduló: MTK-Budapest - Alu-

invent DVTK 48-79). Február 25én, szombaton újra hazai pályán
szurkolhatunk az Aluinvent DVTK
női kosárlabdázóinak. Maikel López tanítványai a PINKK csapatát
fogadják, a bajnokság 19. fordulójában, 18.30-tól a Generali Arénában. (Forrás/fotó: dvtk.eu)

2016-os eredményéért terepfutás szakágban a Magyar Túrasport
és Terepfutó Szövetség díjazottja Karlowits-Juhász Tamás lett.
Mint ismeretes, a miskolci Bükki Műhely színeiben induló versenyző
– egyéb sikerei mellett –
a címvédőt is megelőzve
nyerte meg az elmúlt évben a Borneo Ultra Trail
Marathont.
Az NVESZ a múlt év
végén vált ki a Magyar
Olimpiai Bizottságból és
alakította meg saját köztestületét. Első nagy rendezvényükön az elmúlt

évi világ- és Európa-bajnokságokon érmes versenyzőket díjazták,
köztük 11 világbajnokot és 16 Európa-bajnokot.
A NVESZ elnöke, Mészáros János szerint eredményes év volt a
tavalyi, 2017-ben pedig nagy delegációval vesznek részt a júliusi, lengyelországi világjátékokon,
emellett sportágaik több hazai világversenyt rendeznek.

AZ MTK ELLEN LEHET SZÉPÍTENI
Az OTP Bank Liga 20. fordulójában ezúttal vendégként szerepelt a DVTK
Mezőkövesden. Az első félidőben létszám és gólhátrányba került a DVTK
a második játékrészben is hiába támadott a piros-fehér csapat, a hazaiak
jól kontráztak és újabb két gólt szereztek.
A Diósgyőr a
36. percben került emberhátrányba,
amikor – a második
sárga lapja után
– piros lapot kapott Ugrai Roland. Alig egy
perc múlva meg
is szerezte a Mezőkövesd a vezető gólt: Strestik
jobb oldali szabadrúgását Ba-

logh Béla hét méterről a rövid oldali
kapufa mellé fejelte. Az 59. percben,
egy hazai kontránál Molnár ment el
a jobb szélen, majd a 16-os előterében Stipe Bačelić-Grgićhez passzolt,
aki nem hibázta el a ziccert. Nem
sokkal a vége előtt, a 81. percben
egy bal oldali beadásra Molnár Gábor érkezett és az ötösről a hálóba
pörgetett, beállítva a végeredményt.
(OTP Bank Liga 20. forduló – Mezőkövesd Zsóry FC – Diósgyőri
VTK 3-0) Az OTP Bank Liga következő fordulójában Mezőkövesden
fogadja a DVTK az MTK Budapestet, február 25-én, 15.30-tól. A szokásos mérkőzés előtti sajtótájékoztatón Horváth Ferenc vezetőedző
elmondta: nagyon fontos mérkőzés
jön a csapat számára, múlt héten

egy olyan pofont kaptak, amire nem
számítottak. – Itt a lehetőség, hogy a
következő hetekben nyugodtan tudjunk játszani, valamint hogy bizto-

san bent tudjunk maradni. Úgy készültünk, hogy ezzel a lehetőséggel
élni is fogunk – fogalmazott Horváth Ferenc. (Forrás/fotó: dvtk.eu)
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PROGRAMAJÁNLÓ
Miskolci Nemzeti Színház
Február 26. 15 óra. Édeskettes hármasban. JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás. 19 óra.
A mi osztályunk (16) Történelem XIV
órában. KAMARA Szigligeti (arany,
ezüst) bérlet Jegyvásárlás.
Február 28. 14 óra. Csipike az óriástörpe - zenés mesejáték. KAMARA Bérletszünet Jegyvásárlás. 19 óra. EGY
CSÓK ÉS MÁS SEMMI - zenés komédia
két részben. NAGYSZÍNHÁZ Bérletszünet Jegyvásárlás. 19 óra. Édeskettes hármasban – musical. JÁTÉKSZÍN
Jegyvásárlás.
Március 1. 17 óra. A hülyéje – bohózat. NAGYSZÍNHÁZ Latabár ifj. bérlet
Jegyvásárlás. 18 óra. A kutya különös
esete az éjszakában - kamaszokról
felnőtteknek, felnőttekről kamaszoknak. KAMARA Ferenczy ifj. „B” bérlet
Jegyvásárlás.
Március 2. 14 óra. A kutya különös esete
az éjszakában - kamaszokról felnőtteknek, felnőttekről kamaszoknak.
KAMARA Nemecsek bérlet Jegyvásárlás. 16.30 óra. A bolygó hollandi
- opera két részben. NAGYSZÍNHÁZ
Zrínyi ifj. bérlet Jegyvásárlás. 19 óra.
Elza, vagy a világ vége (16) - hadművelet két részben. JÁTÉKSZÍN Bősze
bérlet Jegyvásárlás.
Március 3. 19 óra. Viktória – operett.
NAGYSZÍNHÁZ Bérletszünet Jegyvásárlás. 19 óra. A mi osztályunk (16)
- történelem XIV órában. KAMARA
Upor (arany, ezüst) bérlet Jegyvásárlás.
Március 4. 17 óra. Fekete zaj (18) - Bulvár-hír - TÁNC- MŰVEK 1 felvonásban.
JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás. 19 óra. EGY
ÉJSZAKA MISKOLCON – ZENÉS VARÁZS Homonnay Zsolttal és a Miskolci

Nemzeti Színház művészeivel - NAGYSZÍNHÁZ Bérletszünet Jegyvásárlás.
19 óra. A mi osztályunk (16) - történelem XIV órában. KAMARA Katona
(arany, ezüst) bérlet Jegyvásárlás.
II. Rákóczi Ferenc Könyvtár
Február 28. 16.30 óra. A Műút a könyvtárba vezet. Vendég: Péter Orsolya
író. Beszélgetőtárs: Jenei László író, a
Műút szerkesztője.
Március 1. 16.30 óra. „Emléke sír a lanton még” - Három évszázad melodrámái Arany János balladáira című
cd bemutatója. Ünnepi műsor Arany
János születésének 200. évfordulója
tiszteletére
Március 2. 16.30 óra. Luther és a reformáció - Reisinger János irodalomtörténész előadása.
Március 3. 15 óra. Bócz Sándor Operabarátok Klubja - Donizetti: Szerelmi
bájital.
Művészetek Háza
Február 25. 19 óra. ÉDES ANNA MUSICAL.
Budapesti Showszínház Produkció.
Február 27. 19 óra. SZEZONBÉRLET 5.
MŰSOR: Bartók: Két kép op.10; Dohnányi: Koncertstück op.12; Dohnányi:
Keringő-szvit op.39. MISKOLCI SZIMFONIKUS ZENEKAR. Vezényel: Gál Tamás.
Február 26 – március 5. MAGYAR FILMHÉT. Nyitófilm február 26-án 18 órakor.
Március 1. 15 óra. DAVID WOOD: A MÉZESKALÁCSEMBER. 19 óra. KATHARINA, AVAGY WILLIAM SHAKESPEARE
MAKRANCOS HÖLGYE. A Szekszárdi
Német Színház német nyelvű vendégjátéka, magyar nyelvű felirattal – a
Miskolci Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával.

Makettekből sem volt
hiány a farsangon
Történelmi és a sci-fi/fantázia világából származó
figurák – főként ezekre
fókuszált az elmúlt hétvégén a Miskolci Makettezők
Egyesületének hagyományos, idén is a Kocsonya
Farsang idején megrendezett kiállítása, a Fráter
Gimnáziumban.
Minden makett-ágazatnak megvan az „otthona” – a
polgári járműveknek a jászberényi, a repülőknek a szolnoki, a harcjárműveknek
pedig a budapesti kiállítás.
A miskolci kiállítás főként a
történelmi és a sci-fi/fantázia
figura kategóriákra fókuszál.
A kiállítás fődíja – a Győzelem Pajzsa vándordíj – a legszebb figura alkotóját illeti.
Természetesen más kategóriák is vannak, eddig minden évben sikerült valami
különlegességet is a közönség elé állítani a miskolci és

borsodi makettezők tehetsége jóvoltából. A kiállítás verseny és börze is volt egyben,
így akár vásárolni is lehetett,
sőt a látvány-makettezés során a hobbi mesterfogásait is
el lehet lesni, illetve rá lehet
kérdezni dolgokra a szakértőknél.
Megtudtuk, Szlovákiából, Romániából, Szerbiából is érkeztek vendégek a
miskolci kiállításra. Velük
a nagyobb hazai kiállításokon ismerkedtek meg a helyi makettezők, akik szintén
rendszeresen látogatják a
közelebbi, külföldön megrendezett kiállításokat –
Kassán, Rimaszombatban
és máshol. Évente legalább
egyszer vállalkoznak egy távolabbi kiállításra is – például Belgrádba, Gyulafehérvárra, Krakkóba, vagy
az ausztriai Riedbe, ahol
igyekeznek még több baráti
kapcsolatra szert tenni.

KÁRPÁT-MEDENCEI PÁLINKA-, PÁRLATÉS SÓS SÜTEMÉNY VERSENY
Pálinkamustra - versenykiírás:

Sós sütemények versenye - versenykiírás:

A verseny helyszíne:
DIÓSGYŐRI VÁR, LOVAGTEREM

A verseny helyszíne:
Diósgyőri vár, Lovagterem

Szakmai támogató:
Orosz János, a Bükki Pálinka Lovagrend nagymestere

Szakmai támogató:
Orosz János, a Bükki Pálinka Lovagrend nagymestere

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

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

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

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

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

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Közös tulajdon
megszüntetése
Miskolci
olvasónk
azt írja,
testvérével örököltek egy ingatlant, melyet értékesíteni
szeretnének. Nem tudnak
viszont megegyezni az eladási árban, kérdezi, kérheti-e a bíróságtól a közös
tulajdon megszüntetését?
A közös tulajdon megszüntetésének
elsődleges
módja a tulajdonostársak megállapodása. Ennek
előnye, hogy elkerülhető a
hosszas pereskedés, az ezzel járó költségek - a legtöbb esetben így érhető el az
érintettek számára legoptimálisabb megoldás. Ingatlan esetében mindenképpen
ügyvédi közreműködést kell
igénybe venniük a feleknek.
Amennyiben a felek nem
tudnak megállapodni, akkor a közös tulajdont megszüntetni kívánó tulajdonostárs a bíróságtól kérheti
ezt. Ez esetben a bíróság fogja megszüntetni a közös tulajdont és meghatározza a

megszüntetés módját is.
Ha sor kerül a közös tulajdon bírósági megszüntetésére,
ennek elsődleges módja a dolog természetbeli megosztása,
amennyiben ez lehetséges.
Az is lehetséges, hogy az
egyik tulajdonostárs közös
tulajdoni illetőségét, a bíróság
megfelelő ellenérték fejében a
másik tulajdonostárs tulajdonába adja. Ha a közös tulajdon
így nem szüntethető meg, akkor a bíróság a dolog értékesítését rendeli el. Ez árverésen
való értékesítést jelent és a befolyó vételárat kell felosztani a
tulajdonostársak között.
Nem rendelheti el a bíróság a közös tulajdon megszüntetését, ha a megszüntetés alkalmatlan időre esik.
Ez azt jelenti, hogy a bíróság
nem minden esetben köteles megszüntetni a közös
tulajdont az érintett kérésére. Azt, hogy mi minősül
a megszüntetés szempontjából alkalmatlan időnek, a
bíróság az eset körülményei
alapján tudja mérlegelni.
DR. STRASSBURGER GYULA
ÜGYVÉD

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

IV. Miskolci Pálinkamustra – 2017. március 18., szombat 9 óra

Az üvegen címkével fel kell tüntetni: saját nevét, címét,
a gyümölcs fajtát, a pálinka alkohol tartalmát, évjáratát,
és ha a pálinka nem fehér, az érlelési módot is (hordós,
ágyazott – friss gyümölcsre vagy aszalványra).
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Nevezési feltételek:
a benevezett pogácsa és sós sütemények mennyisége 1-1,5 kg.

Nevezési határidő: 2017. március 18. (szombat) 1200 óra.
Nevezési díj: díjmentes
A süteményes tálon kérjük feltüntetni: a készítő nevét és
lakcímét, a sütemény elnevezését, esetleges fantázianevét,
a recept leírását és a leadott mennyiséget.

Kedden, 28-án Kelemen
Didák boldoggáavatásáért
mutatják be a 18 órai szentmisét a minorita templomban. Március 1-je hamvazószerda, a nagyböjt első napja.
Minden katolikus templomban a reggeli és esti szentmiséken hamvazás, ahogy a
következő vasárnap, 5-én is,
azok számára, akik szerdán
nem tudtak templomba menni. A templomok helyi rendje szerint lesznek nagyböjti
keresztutak, a Mindszenten

szerdán és pénteken az esti
szentmisék előtt. A minorita
templomban ugyanígy, de itt
hétfőnként az énekkar Corda
pia ájtatosságára is sor kerül
17.30 órai kezdettel.
Február 26-án, 17 órától,
a Miskolc Televízió „HívőSzó” című műsorában
a Győri kapui református
templom altemplomából
közvetítenek istentiszteletet, felvételről. Igét hirdet:
Balajthy József református
lelkipásztor.

LAKOSSÁGI FOGADÓÓRA:
Novák Józsefné, önkormányzati képviselő, 2017.
március 1-jén 17 órától lakossági fogadóórát tart a
Diósgyőri Gimnáziumban (Kiss tábornok u. 42.).
Kovácsné Budai Mária, önkormányzati képviselő, 2017. március 8-án (szerdán), 16 órától lakossági fogadóórát tart a Gyarmati Dezső Sport Általános Iskolában (volt Hunyadi Mátyás Általános Iskola).

LAKOSSÁGI FÓRUM, UTCAFÓRUM:

Nevezési határidő:
2017. március 17., péntek 1700 óra.
Nevezési díj:
egy minta (0,5 liter) nevezési díja 500 Ft,
második mintától 0 Ft.

„A Győri kapu közbiztonsága” címmel
– lakossági fórumot tart Hollósy András
és Hubay György, önkormányzati képviselő 2017. március 2-án (csütörtökön), 18
órától a Karacs Teréz Kollégiumban (Győri kapu 156.). Az
eseményen a Miskolci Önkormányzati Rendészet vezetője,
a Vasgyári Rendőrőrs képviselője, valamint a választókörzet oktatási intézményeinek igazgatói is részt vesznek.
A nevezésekkel kapcsolatos ügyintézés és információ:
Orosz János – Telefon: +36 20/313-0800
Demeter Attila – Telefon: +36 30/299-2233
Zsigmond Ferenc – Telefon: +36 30/902-2003.

Deák-Bárdos Mihály, önkormányzati képviselő utcafórumot tart 2017. március 9-én (csütörtökön), 17
órától. Helyszín: Andrássy u. 55 - 57. sz. Téma: játszóterek, közösségi terek.
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Miskolci Napló
A hét fotója

Miskolc
tortája

MOCSÁRI LÁSZLÓ
FELVÉTELE

KutyaFarsangoZOO
A „Miskolci mézes mogyorós” fantázianevű édesség nyerte el idén a Miskolc tortája címet. A város turisztikai szervezete idén
negyedik alkalommal hirdetett pályázatot, hogy megtalálják Miskolc legfinomabb, helyi sajátosságokhoz is illeszkedő tortáját,
amely egy évig képviseli majd a várost az országos kiállításokon és rendezvényeken. Az elbírálás szigorú feltételeinek ezúttal, a
zsűri döntése alapján, a Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakgimnázium és Szakközépiskola egyik tanára illetve diákja által készített mézes, mogyorós finomság felelt meg legjobban (Képünkön jobbról illetve középen).
FOTÓ: JUHÁSZ ÁKOS

Idén is rendkívüli népszerűségnek örvendett a Kocsonya Farsang keretében megrendezett „KutyaFarsangoZOO”. A négylábúak és gazdáik szombaton délután találkoztak a Belvárosi
Ligetben, ahol sok más mellett szépség- és jelmezversennyel,
kutyatartási tanácsadással, valamint kozmetikai és kiképzési
tájékoztatókkal is várták az állatbarátokat.

Kocsonya Farsang 2017.
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FORRÓ NYOMON

Kigyulladt egy családi ház
Miskolcon
Kigyulladt és mintegy húsz
négyzetméternyi területen
beszakadt egy lakóépület tetőszerkezete, a miskolci Tímár malom utcában kedden délelőtt – tájékoztatott a B.-A.-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A tüzet a
miskolci hivatásos tűzoltók három vízsugárral és kéziszerszámokkal
oltották el – közben egy propán-bután gázpalackot is eltávolítottak az
ingatlanból. A káreset során a födémszerkezet egy része beszakadt,
ezért a ház ideiglenesen lakhatatlanná vált. A lakók közül senki sem
sérült meg, elhelyezésükben rokonaik nyújtottak segítséget.

Eltűnt egy 39 éves férfi
A Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság a lakosság segítségét kéri egy
39 éves zemplénagárdi férfi eltűnése
ügyében. Rózsa Attila február 18-án
ismeretlen helyre távozott zemplénagárdi lakásáról, a felkutatására eddig
tett intézkedések nem vezettek eredményre. Az eltűnt férfi megközelítőleg 170 centiméter magas, 70 kilogramm súlyú, arcformája kissé hosszúkás, haja fekete színű, rövidre
nyírt, szeme színe szinté fekete, bőre test szerte pigment hiányos. Eltűnésekor zöldes-kék munkáskabátot és kék színű nadrágot viselt,
illetve fehér színű adidas cipőt. A Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság (3980, Sátoraljaújhely, Kazinczy utca 37-39.) kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik az eltűnt személlyel kapcsolatban,
hivatali munkaidőben hívja a 47/523-007-es telefonszámon az ügy
előadóját.

Hibás fékrendszerrel
szállítottak utasokat
Átfogó
ellenőrzéseket
tartottak megyénk útjain a
rendőrök február 15-én, 16án és 17-én a TISPOL Műveleti Csoport idei terve alapján. Az európai kampány kifejezetten a közúti forgalomban részt vevő tehergépjárművek és autóbuszok ellenőrzésére irányult. A közúti kontroll
elsősorban a lakott területen belüli útvonalakra, a ki- és bevezető valamint a gyorsforgalmi útszakaszokat érintette. A három nap alatt
164 tehergépjárművet és 31 buszt vettek górcső alá a rendőrök. A
tehergépkocsikra vonatkozó 77 jogsértés között a sebességtúllépés
dominált, de előfordultak műszaki hiányosságok és a vezetési- pihenőidővel kapcsolatos jogsértések is. Egy tehergépkocsi vezetője ittasan vezette járművét, vele szemben eljárást indított a hatóság. A
buszok tekintetében 4 jogsértést tártak fel a rendőrök. Volt olyan
utasokat szállító busz is, amelynek fékrendszere alkalmatlan minősítést kapott.
Halálos baleset Felsőzsolcánál
Halálos baleset történt szerdán reggel a Felsőzsolcát Alsózsolcával összekötő úton, ahol személyautó és teherautó ütközött. Szabó Csilla, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
szóvivője elmondta: a személykocsi 31 éves női utasa a helyszínen
életét vesztette. Mint megtudtuk, a baleset akkor következett be,
amikor a szemétszállító teherautó mögött egy autós előzésbe kezdett, a vele szemben, szabályosan közlekedő Renault vezetője, pedig – hogy elkerülje az ütközést – balra rántotta a kormányt. Ekkor
ütközött össze a teherautóval, a karambol következtében a sofőr
mellett ülő nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

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

MINDENKIT ÉRHET JOGESET
Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesztőségünk címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A borítékra írják
rá: „Mindenkit érhet jogeset”. E-mail címünk, amelyre üzeneteiket, problémáikat elküldhetik: info@mikom.hu. Dr. Strassburger Gyula és dr. Tulipán Péter ügyvéd írásban válaszol!

FOTÓK: JUHÁSZ ÁKOS

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 - április 20) Ha sok is a teendője a héten,
olyanok veszik körül, akiket szeret, és akik fontosak az Ön számára, így nem lesz nehéz dolog feltöltődni. Fontos tapasztalatokat kell megszereznie a héten, mert ezekre még szüksége lehet.

Rák (június 22 - július 22) Amikor döntéseket hoz, vegye figyelembe, hogy az olcsóbb megoldások hosszú távon néha
drágábbak lehetnek. Apránként tegyen lépéseket - lehet,
hogy így tovább tart majd az út, de kevesebbet kockáztat.

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Sokszor nehezére esik,
hogy olyasmivel foglalkozzon, ami nem érdekli, vagy hogy olyan
emberekkel törődjön, akik csak bosszantják. Ezen a héten azonban, egy fontosabb ügy érdekében, vegyen erőt magán, érdemes lesz.

Bak (december 22 - január 20) Válaszokat vár valakitől, ő
azonban nem hajlandó lépni. Úgy érzi, így a késlekedés nem
az Ön hibája, végül azonban mégis Ön lehet az, akin a dolog
csattan. Így nem árt az ügy elébe menni, de legyen nagyon óvatos.

Bika (április 21 - május 20) Nem minden úgy alakul, ahogyan
eltervezte, és ez jobban bosszantja, mint ahogyan talán kellene. Ha nem ragaszkodik olyan mereven az elképzeléseihez, jobban fogja érezni magát ezen a héten. Komoly anyagi kiadás érheti.

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Valami, ami csak átmeneti kellemetlenségnek indult, tovább tart, mint gondolta
volna, és most már kezdi kicsit unni a dolgot. Tartson ki még
egy kicsit. Ha fejlődni akar valamiben, csak a folyamatos gyakorlás segíthet.

Skorpió (október 24 - november 22) Ha szokása szerint most
is valaki másra vár majd, és miatta nem halad a dolgaival, alaposan mellé foghat. Ezen a héten jobban teszi, ha a saját tempójában, akár lépésről lépésre, de egyedül is megpróbál haladni.

Vízöntő (január 21 - február 19) Lehet, hogy egy kicsit alább
kell adnia az elvárásaiból, ha a héten nem akar különösen csalódott lenni valamivel kapcsolatban. Lehet, hogy kevesebbel kell
beérnie, de ha jól átgondolja, így is hálás lehet azért, amit kap.

Ikrek (május 21 - június 21) Ha valakivel ugyanazok a célok
vezérlik, akkor ne hagyja, hogy ketten két irányba menjenek.
Ha összedolgoznak, hamarabb elérhetik, amit kitűztek maguk
elé. Egy kis pihenésre is szüksége lehet most, hogy feltöltődjön.

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) El kell fogadnia a
tényt, hogy mások talán másként gondolkodnak, mint Ön, és
emiatt más dolgok fontosak a számukra. Tehát amit fontosnak
tart, arra nagyon vigyázzon a héten, mert nem biztos, hogy mások is fognak.

Nyilas (november 23 - december 21) Tilosban jár, és ezt Ön is
tudja, ezért legyen a szokottnál is óvatosabb. Csak ez mentheti
meg attól, hogy lebukjon valamivel, amire nem igazán büszke.
Ne aggódjon, ha úgy kényelmesebb, bármikor visszavehet a tempóból.

Halak (február 20 - március 20) Megkísérelheti helyreállítani a régi dolgokat, de most nem minden olyan, mint akkor
volt. Próbálja feldolgozni az új helyzetet. El kell fogadnia a
változásokat, és az új körülmények között megtalálni a boldogságát.

