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FIDESZ: GYURCSÁNYÉK MISKOLCON IS
ÁTVERNÉK AZ MSZP-T
– Véleményünk szerint Tompáék, Gyurcsányék mindig is
hittek a szavazók átvághatóságában; ezúttal a szerencsétlen miskolci MSZP-t készülnek átvágni – nyilatkozta sajtótájékoztatóján Soós Attila, a Fidesz miskolci frakcióvezetője. Gyurcsány Ferenc Balatonőszöd (2006. május)
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Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 85 000 példányban – térítésmentes

„MISKOLC

2.
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LEGYEN A LEGVENDÉGSZERETŐBB
VIDÉKI VÁROS!”
Az elmúlt évek turisztikai fejlesztéseinek köszönhetően, jelentősen
nőtt a Miskolcra látogató turisták
és az itt töltött vendégéjszakák száma. A további eredmények érdekében, a város vendéglátói számára
úgynevezett mosolyprogramot hirdettek, melynek díjátadóját szerdán tartották a városházán.

Áder: „az embernek alázatosabban
kell viszonyulnia környezetéhez”
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Idén negyvenéves a Bükki Nemzeti Park. A lillafüredi Palotaszállóban tartott
emlékünnepségen Áder János köztársasági elnök is jelen volt.
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MOSOLYGÓS VENDÉGLÁTÓK

„Miskolc legyen a legvendégszeretőbb vidéki város”
Lezárult a Miskolci Mosolyprogram első éve, a fődíjakat szerdán adták át
a városházán. A verseny eredményei szerint Miskolc legmosolygósabb vendéglátói a Diósgyőri várban, az Avalonparkban, a Tókert Étteremben, a
Herman Ottó Múzeumban és a Selyemréti Strandfürdőben dolgoznak, név
szerint: Borbála udvarhölgy,
Hajdú Éva, Dobai Józsefné,
Tóth Ferenc Zsolt és
Rácz Lászlóné.
A MIDMAR Kft. és a
Miskolc és Térsége Turisztikai
Közhasznú
Egyesület „mosolyprogram”-kezdeményezéséhez közel
30 szolgáltató csaknem 100 munkatársa csatlakozott.
A „versenyzőkre” a
Miskolcra érkezett
vendégek adhattak
le szavazatot online
formában, az erre

HASÍT
AZ
idegenforgalom

A KSH nemrégiben közzétette a múlt év decemberi
statisztikákat, így már a teljes
2016-os év turisztikai eredményeit értékelni lehet.

A kimutatások szerint országosan 7 százalékos növekedést
mértek a kereskedelmi szálláshelyek forgalmában. A külföldi
vendégek által eltöltött éjszakák
száma 6,9, a belföldi vendégek
által eltöltötteké 7,1 százalékkal emelkedett
országos szinten tavaly az egy
évvel korábbihoz képest. A
miskolci növekedés egész évben jelentősen
meghaladta ezt.
A vendégéjszakák
számá-

ban itt 10 százalékos, a belföldi vendégéjszakák számában
12 százalékos, a külföldi vendégéjszakák számában pedig
9 százalékos volt az éves növekedés.
Miskolc turisztikai szervezete készített egy elemzést arról,
hogy a 2015. évi TOP 15 legnagyobb vendégforgalmú te-

a célra kialakított, mobilra
is optimalizált weboldalon.
Minden versenyben lévő
alkalmazottról adatlapot
tettek közzé, szavazni pedig kedvesség, szaktudás,
hatékonyság alapján lehetett. A résztvevőket próbavásárlások útján is
tesztelték, a tapasztalatokat pedig százalékos és írott formában
is az adott egységek
vezetői kapták meg.
– Miskolc legyen
a
legvendégszeretőbb vidéki város – így fogal-

mazta meg a kezdeményezés
célját Nagy Júlia TDM-menedzser az ünnepélyes díj
átadón. Kiss János alpolgármester elmondta, hogy
az országos átlagnál gyorsabban növekedtek Miskolc
mutatói az idegenforgalom
terén. Az elmúlt évek turisztikai és infrastrukturális fejlesztéseinek következtében
jelentősen megnőtt az idelátogató turisták és az itt töltött vendégéjszakák száma. –
A vendéglátás színvonalának
emelkedésében meglátásom
szerint ennek a programnak

is komoly szerepe volt. Fejlődött a vendéglátási kultúra,
ennek is köszönhetően sokan
gondolják úgy, hogy érdemes
ide visszalátogatni – hangsúlyozta az alpolgármester.
Katona Ferenc a Miskolc és
Térsége Turisztikai Közhasznú Egyesület elnöke méltatta
a mosolyprogram eredményeit, kiemelve: a résztvevők
hozzájárultak a pozitív városimázs építéséhez és sokat tettek azért, hogy az ide
érkező turisták másoknak is
jó szívvel ajánlhassák Miskolcot.

Országos TOP listán
Miskolc 2016. évi
turisztikai teljesítménye
lepülésen (Budapestet kivéve)
hogyan változtak a mutatók
a 2016-ban. A miskolci kereskedelmi szálláshelyek összes
bruttó szállásdíj árbevétele
2016 végéig megközelítette a 3
milliárd forintot. Ez 27 százalékos, 634,5 forintos növekedést

mutat a 2015. évi adatokhoz képest. Ezzel az országos rangsor
első helyén áll Miskolc. (Balatonfüreden 22, Visegrádon 18
százalékkal nőtt az árbevétel).
A belföldi bruttó szállásdíj
százalékos bevétel növekedése
tekintetében szintén első helyen állunk, 30 százalékos növekedéssel, holtversenyben Balatonfüreddel. A belföldi bruttó
szállásdíj bevétel 2016-ban 2
383 899 000 forint volt, a növekedés itt 544 743 000 forint.
Ennél nagyobb összegű belföldi bevétel növekedést csak Balatonfüred tudhat magáénak a
KSH statisztikái szerint.
A miskolci kereskedelmi
szálláshelyek összes bruttó külföldi szállásdíj árbevétele 596,2
millió forint volt 2016-ban. Ez
18 százalékos növekedést jelent, Siófok után a második legnagyobbat.

Miskolcon 2016-ban összesen 166 651 vendég 359 803
vendégéjszakát töltött a kereskedelmi szálláshelyeken. A
vendégek számában 10 százalékos volt a növekedés, a vendégéjszakák számában 12 százalékos. A növekedés százalékos mértékét tekintve, mindkét esetben az országos 3. helyet
foglalja el a város. A vendégek számát tekintve egyébként
Miskolc felkerült az országos TOP 10-es listára. A belföldi vendégek száma 133 176 volt, ezzel az országos rangsor
5. helyén állunk. 2015-höz képest ez 11 százalékos növekedés, ami országos viszonylatban, Szegeddel holtversenyben,
a második legnagyobb, Hévíz után. A belföldi vendégek
összesen 285 168 vendégéjszakát töltöttek Miskolcon, ezzel
jelenleg az országos rangsor 9. helyén áll a város, a növekedés mértéke itt is kiugró volt, 30 828-al a harmadik legnagyobb az országban.

Miskolc Pass Classic – Miskolc hivatalos városkártyája
A Miskolc Pass Classic kártya 2016. december
1 5 -től Miskolc hivatalos
városkártyája. A
korábbi
városkártya a MiskolcpOnt Kártya volt,
amely összeolvadt
a 365 napos Miskolc Pass kedvezménykártyával.
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Az új kártya neve Miskolc Pass
Classic lett, amely Európa legmodernebb technológiájával
ellátott Smart QR kód alapú
kártya. Okoskészüléken is tárolható, így a kedvezmények
igénybe vételéhez elég akár
okostelefonon vagy tableten
felmutatni a kártyavásárláskor kapott QR kódot. A kártya kizárólag állandó miskol-

ci lakcímkártyával rendelkező
lakosok számára elérhető, s
számos kedvezményt kínál elsősorban Miskolc közigazgatási területén belül – és részben azon kívül is. A Miskolc
Pass Classic kibocsátója a MIDMAR Miskolci Idegenforgalmi Marketing Nonprofit
Közhasznú Kft., Miskolc helyi
turisztikai szervezete, amely

igyekszik lehetőséget biztosítani arra, hogy a városkártya
használói időről időre ne csak
a miskolci programokat, hanem Miskolc környéki látnivalókat, programokat is kedvezménnyel látogathassanak.
Miskolc korábbi városkártyájának cseréjére 2017. január
15. és február 28-a között volt
lehetőség.
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NEGYVENÉVES A BÜKKI NEMZETI PARK
Idén negyvenéves a Bükki Nemzeti Park.
A jubileumi emlékünnepséget csütörtökön
tartották a lillafüredi Palotaszállóban. A
rendezvény díszvendégei Áder János köztársasági elnök és Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter voltak.
1977. január 1-jén 38 774
hektáros védett területtel, hazánkban harmadikként alakult meg a Bükki Nemzeti
Park, hogy biztosítsa a természetes növény- és állatvilág, a

földtani, tájképi és kultúrtörténeti értékek fennmaradását és a további kutatásához
szükséges feltételeket. Területét az alapítást követően kétszer bővítették. Napjainkban

– emlékülés Lillafüreden Áder Jánossal
csaknem az egész Bükk-hegységre kiterjed, magába foglalva annak legszebb, természeti
értékekben leggazdagabb részeit. Mai területe jogszabály
szerint 43 169 hektár, melyből
6009 fokozottan védett.
A Bükki Nemzeti Park tíz
éve fejleszti a területén lévő
barlangokat. Többek közt
erre a célra is csaknem tízmilliárd forint uniós támogatást nyertek el 2008 és 2013

között. A földművelésügyi
miniszter szerint ezt a munkát a jövőben is támogatja a
kormány a Nemzeti Tájstratégia által. – Számítunk arra,
hogy folytatódik ez a munka. Látogatóközpontok, erdei
turistaösvények,
különböző, a turizmust segítő szolgáltatások fejlesztése éppúgy
szerepel a tervekben, mint
élőhelyek
rehabilitációja,
helyreállítása – hangsúlyozta

Fazekas Sándor. Elhangzott,
hogy a Bükki Nemzeti Park
további uniós támogatásokat is kap: 2020-ig több mint
négymilliárd forintot költhetnek természetvédelemre
és fejlesztésre.
Áder János ünnepi köszöntőjében az erdők megóvását, a
természet védelmét és az ember felelősségét hangsúlyozta. – Az embernek jobban kell
látnia a tettei következmé-

nyeit, alázatosabban kell viszonyulnia környezetéhez és
végérvényesen le kell számolnia a féktelen gőgjével, azzal a
hittel, hogy joga és lehetősége
van a természettől számolatlanul elvenni annak javait –
fogalmazott az államfő.
A nemzeti park vezetői a
rendezvény
díszvendégeit
egy függőkerti sétára, majd
az Anna barlangba is elkalauzolták.

KORONA TAK ARÉK

– biztos alapokon

Új módszerrel folytatják a munkát
a Bay Zoltán intézetben
A miskolci Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.
pályázaton elnyert másfélmilliárd forintból kutatási, fejlesztési és innovációs
projektek fejlesztését kezdi
meg, hazai nagyvállalatok
részére. Az öt kiemelt projekt összértéke meghaladja a
11 milliárd forintot – hangzott el a napokban a társaság sajtótájékoztatóján.
István Zsolt, a cég társadalmi kapcsolatokért felelős
munkatársa elmondta, több
mint két éve átalakult a csaknem negyedszázados in-

tézet. – Az ipari igényekhez
mérten próbálunk fejlődni.
Folyamatosan nyerünk különböző pályázatokat, így
továbbra is biztosított a kutatások helyszíne az itt dolgozóknak. Jelenleg mintegy
ötven kutató tevékenykedik
a miskolci telephelyen, de ezt
a létszámot a jövőben növelnénk. Szeretnénk együttdolgozni helyi kis- és középvállalkozásokkal is – hangsúlyozta.
A Bay Zoltán Kutatási Kft.
az idei év első negyedévében
öt kiemelt KFI projekt kutatási feladatainak megvalósítását kezdi meg konzorciumi
tagként, hazai nagyvállalatok
beszállítójaként. A piaci meg-

rendelők között jelentős hazai
kutatói bázissal rendelkező,
magas hozzáadott értéket előállító és számottevő gyártókapacitással bíró cégek vannak
– a Magyar Suzuki Zrt., az Albacomp Zrt., az Alcufer Kft., a
Borsodchem Zrt. valamint a
Rába Futómű Kft.
A munkákra divíziókat
hoztak létre, amelyek igazgatói részt vettek a sajtótájékoztatón. Lenkeyné Biró Gyöngyvér, a mérnöki divízió vezetője
elmondta, a legnagyobb volumenű projekt teljes értéke 5,3
milliárd forint. – Cégünk a
Magyar Suzuki Zrt.-nek gyártáslogisztikai megoldásokat
szállít, anyagfejlesztést végez,
hegesztőrobot és lézerhegesztési technológiákat dolgoz ki.
Egyedülálló felszereltségű laboratóriumokban dolgozunk.
Számos nemzetközi pályázatunk is van, amik bevételeiket
tekintve jelentősnek nevezhetőek az elkövetkezendő négy
évben – hangsúlyozta.

Első küldöttgyűlését tartotta szombaton, Miskolcon a Korona Takarék.
Kriza Ákos polgármester
köszöntőjében kiemelte:
nagyon fontos, hogy olyan
megbízható pénzintézetek
legyenek a városban, amelyek több évtizede biztos
alapokon állnak.
– Fontos, hogy stabil, közösségi tulajdonon álló pénzintézetek támogassák a város
működését, a helyben élők
gyarapodását s kezeljék megtakarításaikat. Ez a közösség
lassan a város megtakarításának a kezelésébe is be tud
lépni. A helyi vállalkozások
gondjait, igényeit is a helyben
lévő bankok és takarékszövetkezetek ismerik legjobban,
ők tudják megfelelően kezelni. Akár a helyi önkormányzatokat is tudják támogatni –
hangsúlyozta Kriza Ákos.
A Korona Takarék Takarékszövetkezet idén alakult

meg, a Felsőzsolca és Vidéke
Takarékszövetkezet, az Agria
Bélapátfalva Takarékszövetkezet, az Eger és Környéke Takarékszövetkezet és a Szendrő
és Vidéke Takarékszövetkezet
Borsod Takarék Takarékszövetkezetbe történő beolvadásával.
Alakszainé Oláh Annamária, a Korona Takarék Takarékszövetkezet elnök-ügyvezetője kiemelte: a megyében
sem sok hatvanéves gazdálkodó szervezet van. – A hatvan
év is azt mutatja, hogy nagyon
jól megalapozott szervezet-

ről beszélhetünk. Óriási erőt
ad nekünk az, hogy hatvan
évvel ezelőtti alapítóink is ragaszkodnak hozzánk. Ellentétben a kereskedelmi bankok
többségével, minket személyesen ismernek az ügyfeleink.
Minden olyan szolgáltatással
rendelkezünk, amelyeket a
kereskedelmi bankok nyújtanak, a lakossági üzletágunkon
túl ma már jócskán foglalkozunk kis- és középvállalkozásokkal is. A dolgozóink
tudása magas színvonalú, folyamatosan képzik magukat,
a szervezet sokat
költ oktatásra –
hangoztatta az
elnök.
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KDNP VÁLASZTMÁNYI ÜLÉS

„Jól működik a kormánypártok
szövetsége”

A kereszténydemokrata
frakcióvezető kiemelte, Miskolcon erős KDNP-szervezet van. Harrach Péter szavai szerint olyan politikai
életre lenne szükség Magyarországon,
amelyben
erős pártok mutatnak alternatívát, azonban ma „sajnos
az egyetlen kormányképes
erő a Fidesz-KDNP szövetség”. Azért sajnos, – fűzte
hozzá – mert „a többi párt
gyenge képességeket mutat
fel, amely a támogatóik számára méltatlan”.

Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke egyebek
mellett elmondta, hogy Mezőkövesden új KDNP-alapszervezet alakult, egyre több
fiatal csatlakozik a párthoz.
A párt keresztény értékeinek hangsúlyozása a fiatalságnak, az új generációnak
vonzerőt jelent, tart a fiatalítás, az ifjúság fontosnak tartja a keresztény értékeket.
Rétvári Bence, az Emberi
Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára
az egészségügy

Jól működik a Fidesz-KDNP szövetség –
jelentette ki Harrach Péter a KDNP B.-A.-Z.
megyei választmányának keddi ülése után
tartott sajtótájékoztatón, Miskolcon.
helyzetéről beszélt. Azt mondta: az elmúlt hat évben mind az
országban, mind Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, mind
pedig Miskolcon jelentősen
fejlődtek az egészségügyi intézmények, országos szinten
erre a célra 500 milliárd forint
jutott a költségvetésből.
Az egészségügyi fejlesztések folytatódnak, az ágazatban dolgozók bérét emelik,
a tavalyi, az idei és a következő évi emeléssel „nagyon

nagy mértékű bérfejlesztés
lesz”. A kormányzat idén az
egészségügyre 172 milliárd
forintot fordít, ebből 80 milliárd béremelésre jut, a többi
fejlesztésekre, kapacitások
bővítésére – tette hozzá.
Hangsúlyozta: az egészség
megőrzésének nagyon fontos szerepet tulajdonítanak,
azt szeretnék, hogy növekedjen az egészségben eltöltött évek száma Magyarországon.

Fidesz: „Gyurcsányék
Miskolcon is
átvernék az MSZP-t”

A politikus úgy fogalmazott,
Tompa Sándor, aki Gyurcsány
Ferenc – álláspontjuk szerint
inkább csak „politikai szektájának”, mint pártjának – helyi
mindenese, a szorosabb együttműködést és közös jelölt megtalálását akarja a miskolci MSZPvel, a 2018-as országgyűlési
választásokra készülve. – Mindez több mint érdekes. Érdekes,
mert az MSZP miniszterelnök-jelöltje ma már, ha kell, akár
naponta többször is nyilatkozza:
kizárt az együttműködés egy
liberális törpepárt vezetőjével.
Botka szerint kizárt az együttműködés azzal a Gyurcsány Ferenccel, aki miniszterelnökként
a választók szemébe hazudott, s
mára tehertétellé vált a baloldal
számára – mondta Soós Attila.
– Tompáék, Gyurcsányék
mindentől függetlenül, rendü-

– Véleményünk szerint
Tompáék, Gyurcsányék mindig is hittek
a szavazók átvághatóságában; ezúttal a
szerencsétlen miskolci MSZP-t készülnek
átvágni – vélekedett
Soós Attila, a Fidesz
miskolci frakcióvezetője csütörtöki sajtótájékoztatóján.
letlenül ajánlgatják magukat a
szocialista szavazóknak – fogalmazott a fideszes frakcióvezető. – Talán azt remélik, hogy
az MSZP-s szavazók nem olvasnak újságot, nem néznek tévét és ki van kapcsolva náluk az
internet? Hogy az emberek jobban hisznek nekik, mint a szemüknek és a fülüknek? – Véleményünk szerint Tompáék,
Gyurcsányék mindig is hittek
a szavazók átvághatóságában;
most sincs ez másképpen. Tompa és Gyurcsány ezúttal a szerencsétlen miskolci MSZP-t
készül átvágni – zárta tájékoztatóját a Fidesz miskolci képviselő-csoportjának vezetője.

Szigetvári:
„nem jó megoldás a közös lista”

Tisztelgés
Antall József szobránál
2014. február 14én az Antall József
közalapítvány Felvi
déken, Kolozsnémán
felá llíttatta
Antal
József mellszobrát.

A mellszobor közterületen lett elhelyezve, az első
és második világháborús
falubéli elesett hősök emlékművének közvetlen közelében. Az avatáson részt
vett miskolciak akkor úgy

döntöttek, hogy minden évben legalább egyszer tisztelgő látogatást tesznek a
szobornál. Ebben az évben
március 25-én az 1956-os
Vitézi Lovagrend és a Civil
Összefogás Miskolci Klubja képviseletében koszorút
helyeztek el Antal József
szobránál. Örömmel látták,
hogy a szobor gondozott és

a hála virágai díszítik. Kolozsnéma Felvidéken Alsó-Csallóközben található
színmagyar falu. 1921-ben
lakosságának 87 százaléka
volt magyar, 2011-ben 94
százaléka. A miskolciak ezután Érsekújvárra látogattak, ahol gr. Eszterházy János domborművénél rótták
le kegyeletüket.

Megnevezte a Jobbik az
egyik miskolci jelöltjét
Jakab Péter lesz a Jobbik
egyik
országgyűlési
képviselőjelöltje
2018ban Miskolcon – ezt a
napokban jelentette be
az érintett, és Pakusza
Zoltán, a Jobbik megyei
elnöke.
Mint elhangzott, Jakab Péter (képünkön), a
Jobbik szóvivője, miskol-

ci frakcióvezetője Bors o d-A b aúj -Z e mpl é n
1-es, Miskolc központú választókörzet
mandátumáért száll
ringbe. Miskolc keleti felében és a környező településeken
a párt helyi szervezetei és
országos elnöksége is Jakab Pétert jelölte a feladatra. Jakab Péter meg-

erősítette: a választásokon
pártokkal nem, egyedül a
magyar néppel kívánnak
összefogni.

Mint mondta, a régió városait bejárva keresik az
együttműködés lehetőségét
a helyi civil szervezetekkel
és másokkal. – A Fidesz véleményem szerint legyőzhető az egyéni választókerületek szintjén. Az Együtt
felelős ellenzéki pártként
azt javasolja, érjük el, hogy
mindenütt egy ellenzéki jelölt legyen! – hangoztatta,
kiemelve azonban, hogy a
Jobbikkal nem működnek
együtt. A nem szélsőjobboldali ellenzéki pártoknak
viszont egy jelöltet kell állítaniuk. – Az Együtt erre
nyitott, nekünk lesz 106 jelöltünk, ahol kell, ott megvédjük a saját jelöltjeinket és meg fogjuk
követelni,
hogy
vegyék figyelme
őket – hangsúlyozta Szigetvári Viktor.
Kérdésünkre a politikus úgy
ny i lat kozott, Miskolcon
tisztességes
kapcsolatuk van a
szocialistákkal, Varga László MSZP-s
országgyűlési képviselő munkájával
kifejezetten elégedettek.

Miskolcon tartott sajtótájékoztatót csütörtökön
Szigetvári Viktor, az Együtt választmányának
elnöke.
Szigetvári Viktor szerint
ugyanakkor nem jó megoldás a közös lista. – A közös lista eltaszít szavazókat;
vannak, akik az MSZP-re, a

DK-ra akarnak szavazni és
vannak olyan liberálisok,
centristább, polgáribb érzelmű választók, akik az
Együtt-et támogatják, s nem
akarnak a már 2010 előtt is
létezett pártokra szavazni
– hangsúlyozta a politikus.
A Juhász Péter Együtt-elnök által felvetett új pólus
kapcsán azt mondta, bővíteni kell a szavazótábort, az
Együtt erre készen áll, erre
vonatkozott a javaslat. –
Ha egymás ellen indulunk,
mindenütt kiütjük egymást.
A végén az MSZP bejut a
parlamentbe, de akkor mivel ment előrébb az ország?
Ezért is van felelősségünk,
hogy egy-egy jelölt legyen az egyéni választókerületekben és közben
a listákon legyen egy
tisztességes verseny –
hangoztatta Szigetvári
Viktor, aki szerint a kis
pártoknak egy önálló
pólust kell képezniük,
az LMP és a Momentum Mozgalom elzárkózása nem törte le a szándékaikat. – Az Együttnek
abban van felelőssége, hogy
megszervezze a megújulás
pártjait, ebből kivesszük a
magunk részét – mondta.
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Miskolci Napló – A város lapja

„DE MIÉÉÉRT?”
Ki ne ismerné „Ábelkát”, akit az
egyik legidegesítőbb hazai reklámban sikertelenül próbálnak meg�győzni a női felmenői, hogy vegye
be a „Fluimucilt”, ha szeretne még
levegőt kapni egy darabig. De miééért? – hangzik fel erre Ábelka atomvillaná ssal
felérő kérdése, ami valóságos forradalmat
indított el az
interneten.
Egy ország
szeretné nyakon vágni az
alapvetően
aranyos kölyköt, amikor
felhangzik az
elhíresült „de miéért” – akkora volt
a webes lázadás, hogy állítólag újraszinkronizálták a reklámot.
Mindegy, az viszont már az
én egyéni szoc. problémám, hogy
amikor honfitársaim jelentős részével egyetemben, a falat karmolom ettől a félnótás hirdetéstől, valahogy mindig a kormány
és az ellenzék végtelenben sem
találkozó kommunikációja jut
eszembe. Tudniillik ellenzéki oldalon is vannak ám Ábelkák bőven, s a kormányzati kommunikációnak jelentős önfegyelmet
kell gyakorolnia, hogy a háromszáznyolcvankettedik, látványosan értelmetlen „de miééért”-nél,
ne öntse a fejükre a Fluimucilt!
Közel-Keleten háború van,
százezrével özönlenek Európába a
migránsok, akikről gyakorlatilag
senki nem tud semmit, csak an�nyit, hogy a hibbantság határáig
„toleráns”, nyugati országokban
lassan már minden napra jut egy
késelés vagy robbantás – aminek
kb. a harmadát még be is vallják.
A kormány határzárral védi az
ország területét, a magyarok biztonságát. (Ellenzék: de miééért?)
A kormány csökkenti a rezsit,
csökken a szolgáltatók nyeresége,
több pénz marad az embereknél.
(Ellenzék: de miééért?) Azok, akiknek a „csomagjaival” gyerekeket le-

Az önkormányzat messzemenően jogszerűen jár el

het ijesztgetni, (Bokros, Gyurcsány,
Bajnai) kórusban siratták a szerencsétlen szolgáltatókat, akiknek most
már karbantartásra sem marad
pénzük – aztán egy arcátlanul gyors
váltással most már azon jajgatnak,
miért nem volt nagyobb a csökkentés? (Az
ő idejükben
már annak
is örültünk,
ha véletlenül
nem emelkedtek
az
árak)
A
kormány olimpiát akart
rendezni.
(Ellenzék:
de miééért?)
1956 óta nem volt olyan össznemzeti erőkifejtésünk, amire a világ igazából odafigyelt. Mindegy mit ad
a szájába a politika: a lelke mélyén
mindenki tudja, mekkora dolog lett
volna ez itt, Európa viharos történelmű, keleti szegletén, 40 év szovjet
megszállás után. (Nemzeti öntudat,
fejlesztések, gazdasági kapcsolatok,
globális ismertség, stb.) Ha Magyarország olimpiát rendez, az önmagában szimbóluma lett volna annak,
hogy Kelet-Közép Európában valóban megtörtént a rendszerváltozás.
Vannak, akik ezt nagyon nem akarják, s nagyon nem akarnak öntudatos magyarokat sem.
A kormány visszafizette az
IMF-hitelt, kihozta az országot a
túlzottdeficit-eljárás alól, ami a
költségvetési hiány miatt, 2004 óta
folyt ellene. Magyarán kimásztunk
az adósságcsapdából, s ez az, amit a
nemzetközi tőke („háttérhatalom”)
soha nem fog megbocsátani. Tudniillik a hitel, az adósság az a gyeplő,
amelyen keresztül kényük-kedvük
szerint rángatják az országokat,
kormányokat. A hitelezők diktátuma mondja meg pl., mennyivel
kell megnyirbálni egy adott ország
szociális kiadásait, a nép pedig a
kormányra haragszik miatta. Nem
buli. (De miééért?)
Csak.
-SZERK. –
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Nyolcvan lakást bontanak el a Számozott
utcákban
A Számozott utcákban folytatódik a miskolci nyomortelep-felszámolási program. A 11 utcában
található mintegy
270 lakásból csaknem harmincat már teljesen
elbontottak.
Hétfőn délelőtt
megkezdték a Kilencedik, Tizedik
és Tizenegyedik
utcák bontását is,
mint megtudtuk,
újabb 80 romos
lakás felszámolása történik meg.

– Pontosan tudjuk, hogy a miskolci példáról országszerte sokat és
sokan beszéltek. Szeretném kihangsúlyozni, hogy városvezetés elkötelezetten, körültekintően és jogszerűen
jár el a nyomortelepek felszámolásánál – nyilatkozta a helyszínen Hubay
György önkormányzati képviselő, a
város rendészeti bizottságának elnöke. A szociális kérdésekről szólva elmondta, a Máltai Szeretetszolgálattal
kötött szerződés értelmében, közösen dolgoznak a helyzet megoldásán.
– Fontos, hogy mindenki megértse:
a nyomortelep-felszámolás – amit a
jövőben is ütemterv szerint végzünk
– nem csupán közbiztonsági, hanem
közegészségügyi és gyermekvédelmi
Az arra érdemes lakóknak segít a
város, hogy bérlakáshoz jussanak,
ingyen viszont senki nem kap lakást.
Az érintettek az ide vonatkozó jogszabály alapján pályázhatnak bérlakásra, s akik ezt nem tudják megoldani, azok számára lehetőség van,
hogy a helyi esélyegyenlőségi program szerint jussanak ingatlanhoz.
Ezek tekintetében használati díjat, illetve az ingatlan használatával
kapcsolatos költségek megtérítését
kell vállalniuk.

kérdés is
– hangoztatta Hubay
György.
A Számozott utcák teljes területe meghaladja a
117 ezer négyzetmétert, a mostani bontási munkák ennek
csaknem egyharmadát érintik. A tervek
szerint alig két hét
alatt végeznek a bontással a három utcában. A miskolci
önkormányzat 2014. májusában fogadott el határozatot a nyomortelepek felszámolásáról. A javaslatot a
Fidesz-KDNP terjesztette a közgyűlés elé, a Demokratikus Koalíció és
a Jobbik képviselői nemmel szavaztak, az MSZP képviselői pedig tartózkodtak. A programot

Miskolc közgyűlésének városgazdálkodási- és üzemeltetési bizottsága 2016. júniusában hozott
döntést arról, hogy az üresen álló,
valamint megüresedő önkormányzati lakásállományból harmincat
közösségi hasznosítás céljából, ingyenes használatba ad a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat Egyesületnek.
A város több pontján található
lakásokban az egyesület csak olyan
személyeket helyezhet el, akik a Szá-

rövid időn belül 35 ezer miskolci támogatta aláírásával. A 38 lakásos Álmos utcai telep volt az első, ami eltűnt
a város térképéről.
Felszámolták a Békeszállót, a lakók
közül többen elfogadták az ingatlankezelőtől a felajánlott, jobb komfort
fokozatú lakást, de kilakoltatás is történt. Számos, emberi lakhatásra alkalmatlan, közegészségügyi, közbiztonsági veszélyt hordozó ingatlant
bontottak el a Gizella utcában, a Búza
téren, a Szendrei utcában, a Szentpéteri kapuban a Tetemváron, a Dráva
utcában és a Hidegsoron, több romos
ingatlant felszámoltak már eddig is
a Számozott utcákban. Voltak, akik
több százezres tartozást halmoztak
fel és évekig laktak itt jogcím nélkül.
Több felszólítást kaptak, a bíróságtól
és a végrehajtótól is. Végül bíróság kötelezte őket a kiköltözésre.

mozott utcai szegregátum felszámolása következtében elvesztették a
lakhatásukat, vagy akiknél fennáll
ennek a lehetősége.
Az elhelyezett személyek üzemeltetési költség hozzájárulást kötelesek fizetni. Az egyes lakásoknál
legfeljebb egyéves, határozott időtartamra lehet hasznosítási szerződést kötni. A közösségi hasznosítás
időtartama évente újabb egyéves
időtartammal meghosszabbítható,
a bizottság ellentétes döntéséig.

Miskolci közétkeztetés

MINDENBEN SIKERÜLT MEGEGYEZNI
Volt még néhány
tisztázásra váró kérdés,
ezért az érintett szakszervezet képviselői
többször is leültek tárgyalni az önkormányzat, a konyhák jelenlegi
és későbbi üzemeltetőivel, végül mindenben sikerült megegyezniük. A szakszervezeti
titkár szerint a dolgozók többet
is kaptak, mint amire számítottak. A váltásnak köszönhetően például minden dolgozó
ingyen étkezhet. A maglódi
cég a munkaruhák mosásának
és a dolgozók helyi utazásának
költségeit is magára vállalta.
– Őszintén meg kell mondanom, nem is hittük, hogy
ilyen sikeresek leszünk. Ritka
az ehhez hasonló érdekvédelmi tárgyalás, ahol szinte min-

Mint arról hírt adtunk, április közepétől egy maglódi cég
biztosítja Miskolcon a közétkeztetést, az óvodák, iskolák
ellátását.
Vállalták, hogy tíz év alatt
felújítják a miskolci konyhákat és az étkeztetés színvonala is nő, miközben nem kell
többet fizetni. A váltás Miskolcon több mint háromszázhúsz dolgozót érint. Több érdekvédelmi egyeztetés után
sikerült mindent tisztázni a
cég képviselőivel és a dolgozók is megnyugodhattak.
A konyhák továbbra is a
város tulajdonában maradnak. A váltás Miskolcon 322
dolgozót érint, mindenkinek
felajánlották a további foglalkoztatást.

den kérésünket akceptálták,
elfogadták, kidolgozták rá a
választ! A dolgozók számára közel ugyanolyan körülményeket biztosítani, mint
amilyenek eddig voltak – fogalmazott Béres Ildikó, a Pedagógusok Szakszervezetének
városi titkára, hozzátéve, hogy
azok a dolgozók, akik ennek
ellenére sem maradnak, teljes
végkielégítést kapnak.
Felmérték a konyhák állapotát, leltároztak, az eszközpótlásról pedig már most
gondoskodtak – a maglódi
cég vállalta, hogy tíz év alatt
az összes miskolci konyhát
felújítja. Tóth Balázs, a KEM
Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, jelen állás szerint
április 13-ával kezdik meg a
szolgáltatást a miskolci köz

étkeztetésben. – Az a célunk,
hogy mind a jogszabályok
tekintetében, mind a minőségben kimagasló szolgáltatást biztosítsunk a miskolci-

aknak – szögezte le. Nem is
tehetnek mást, mivel a rájuk
vonatkozó előírásokat a felettes intézmények szigorúan ellenőrzik majd. A fejlesz-

tések és a konyhatechnológia
megújítása után az étkeztetés színvonala is nő, de a térítési díjak ígérete szerint nem
fognak emelkedni.

6 Hirdetés

Miskolci Napló
Egyedi élelmiszeripari berendezéseket gyártó
miskolci középvállalat munkatársakat keres
az alábbi munkakörökbe határozatlan időre:
LAKATOS – elvárás: tartályok, szerkezetek gyártásában való
jártasság és önálló munkavégzés rajz alapján
HEGESZTŐ – elvárás a vékonyfalú rozsdamentes anyagok
hegesztésében való jártasság (AWI eljárással); előny: vörösréz hegesztésében való jártasság
IPARI HŰTŐGÉPSZERELŐ – elvárás: hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés szerelői végzettség és „F-Gáz H-I (2017)”,
vagy ezzel egyenértékű képesítés

Bulgárföldi
Háztartási Bolt

CSŐSZERELŐ

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

ESZTERGÁLYOS

Az akció érvényes:
2017. 04. 01-től 2017. 04. 07-ig
Playboy EDT, 30 ml (női, férfi), 66 663 Ft/l

1999 Ft

Mosódió labda, 5 mosásra

299 Ft

Palette Color Creme hajfesték

799 Ft

Dove tusfürdő, 250 ml, 2396 Ft/l

599 Ft

Pur mosogató, 450 ml, 598 Ft/l

269 Ft

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

469 Ft

Lanza mosógép tisztító, 250 ml, 3436 Ft/l

859 Ft

Silan öblítő, 2 l, 499 Ft/l

999 Ft

Silan Supreme új, 600 ml, 982 Ft/l

589 Ft

Surf mosópor, 1,4 kg, 714 Ft/kg

999 Ft

Tomi mosópor, 4,2 kg, 571 Ft/kg

2399 Ft

Bonux mosópor, 2 kg, 550 Ft/kg

1099 Ft

Ariel mosópor, 1,5 kg, 799 Ft/kg

1199 Ft

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

Minden meghirdetett pozíciónál elvárás
a minimum 5 éves gyakorlati tapasztalat.
Rövid szakmai önéletrajzot a következő címre várunk:
jelentkezes@hagyokft.hu

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:
30/336-5528, web: www.aluport.hupont.
hu, bemutatóterem: Miskolc, Bükk áruház
I. emelet. Nyitva: h, sz, cs, p: 9–17 óráig, k:
9–14 óráig, szo: 9–12 óráig.
Albérlet munkahellyel rendelkező fiataloknak hosszútávra bútorozott gépesítéssel kiadó. Kaukció: 85 000Ft. Érdeklődni a
20/ 450-4884-es telefonon lehet.
Ács-, tetőfedő munkák, gipsz
kar
to
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.

VALAMENNYI COOP ÜZLETÜNKBEN
ÁPRILIS 4-IG FOLYTATÓDIK A TAVASZI AKCIÓ:
Delikát ételízesítő
1 kg

Omnia Silk őr.vák.kávé
250 g,
egységár:
2796 Ft/kg		

1349 Ft

699 Ft

Sertésmájkrém
classic, 62 g,
egységár:
1274 Ft/kg

Abaúj tej dobozos, 1,5%, 1 l
COOP Prémium csemege paprika 100 g, egységár: 2390 Ft/kg
Szatmári, Bácskai finomliszt 1 kg

79 Ft
169 Ft
239 Ft
99 Ft

Március 28-án nyereményjáték indult üzleteinkben
„Wellness hétvégéért!”
Bővebb tájékoztató az üzletekben kihelyezett plakátokon!

NE FELEJTSE,
JÖVŐ HÉTEN
ÜVEGHULLADÉKGYŰJTÉS!
További információ és szállítási időpontok
a www.mirehukoz.hu oldalon.
ELÉRHETŐSÉGEINK: Ügyfélszolgálati iroda: 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.
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Új oktatóterem
az egyetemistáknak

Új játszótér,
megújuló utak
Martin-kertvárosban
Ötmillió forintból épül új
játszótér, újabb négy utcát pedig előkészítenek az aszfaltozásra Martinkertvárosban.
Minderről egy helyszíni bejáráson beszélt Szécsényi Marianna önkormányzati képviselő, amelyen az önkormányzat
és a Városgazda képviselői is
részt vettek, hogy felmérjék az
utcák állapotát. Az Iskola téri
játszóteret tavaly bontották el,
mert már életveszélyes volt –

most új épül helyette. – Nyáron már használhatják majd a
gyerekek – mondta el a képviselő. A lakók panaszkodtak az
autók okozta porfelhőkre száraz időben, illetve arra is, hogy
áll a kertjükben áll a víz, ha
esik az eső. – Utcafórumokon
is találkozom az itt lakókkal,
akik tájékoztatnak a problémákról. Ezeken megpróbálok
segíteni – tavaly négy zúzalékos burkolatú utcára is elké-

szültek a tervek, megkaptuk az
engedélyeket is. A Mura utca,
a Tisza utca, a Visó köz és a
Temes utca közül ez utóbbinál
már megoldottuk a csapadékvíz-elvezetést is – nyilatkozta
Szécsényi Marianna. – Folytatni kívánjuk a munkát, addig is ideiglenes aszfaltot kap
ez az utcaszakasz. Ugyanez a
folyamat vár idén a Poprád, a
Lajta, a Zala és a Lahner utcákra is – tette hozzá.

Támogatás az iskolának
Csaknem félmillió forinttal támogatta a
Szabó Lőrinc Általános Iskolát Molnár Péter, a terület önkormányzati képviselője. Az
egyik tanteremben így ki tudták cserélni a
padlót és az ebédlőbe is új székeket vásárolhattak.
Molnár Péter elmondta, nem először támogatta képviselői alapjából az intézményt és
egyéb felújítási feladatokról is egyeztetett már
az iskola igazgatójával. – Nagyon magas szintű
pedagógiai munka folyik a Szabó Lőrinc Általános Iskolában, ehhez pedig, úgy gondolom,
megfelelő, korszerű körülményeket kell biztosítani az intézmény diákjai és nevelői számára.
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A MEGYEI KÓRHÁZBAN
Két és félmillió forinttal
támogatta a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft. a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Betegeiért Alapítványt.
Az összegből egy új, korszerű eszközökkel felszerelt
oktatótermet rendeztek be a
megyei kórházban.
– Sok pénzt fordítunk a
kultúra, a sport, az oktatás és
az egészségügy támogatására. Most összekapcsolhattunk
két területet: ezzel a pénzzel
segíthettük a Miskolci Egyetem gyakorlati
képzését

és a kórház infrastruktúráját.
Ez az oktatóterem a betegek
érdekeit is szolgálja, hiszen
ezáltal magas szintű szaktudást kaphatnak a hallgatók
– mondta el Zsiga Marcell, a
Szerencsejáték Service Nonprofit Kft. ügyvezetője.
Csiba Gábor főigazgató
főorvos elmondta, tavaly írták
alá az együttműködési megállapodást egy kihelyezett tanszékről. – 2016. szeptember
1-jétől működik a Miskolci
Egyetem Kihelyezett Intézeti Tanszéke a megyei kórházban. Az új, harmincfős oktatóterem a
megyei kór-

házban a negyedik, s még magasabb szintű oktatási együttműködést tesz lehetővé.
Kiss-Tóth Emőke, a Miskolci Egyetem Egészségügyi
Karának dékánja örömét
fejezte ki, hogy újabb fontos állomásához érkezett az
egyetem és a kórház együttműködése. – Immár harminc éve biztosítja intézményünknek a klinikai hátteret
a megyei kórház. A radiográfus- és gyógytornászképzésünk így majdhogynem
duális képzésben zajlik –
hangsúlyozta.

A jövőben is igyekszem arra törekedni, hogy
kisebb nagyobb mértékben, valahogy mindig
támogassam ezt az iskolát – fogalmazott Molnár Péter.

Jótékony operafesztivál
Jótékonysági hangversenyt rendez a
Bartók Plusz Operafesztivál az avasi műemlék templom orgonájának a javára. A
virágvasárnap az avasi templomban elnevezésű hangverseny április 9-én, vasárnap délután 5 órától kezdődik.

Miskolc nemzetközi hírű komolyzenei
rendezvénye, a Bartók Plusz Operafesztivál
programhelyszíneinek megválasztásával évről évre felhívja a figyelmet a város épített
örökségére, szellemi értékeire. A köztereken
megrendezett Ezrek operája program mellett hangversenyeket hallgathatott a közönség a páratlan kulturális örökségek között
számon tartott belvárosi ortodox, evangélikus és református templomokban, de emlékezetes koncertek helyszíne volt a Kazinczy
utcai zsinagóga is. A kitűnő akusztikájú avasi
műemléktemplom a fesztivál orgonahang-

versenyeinek állandó helyszíne. A hangszer hangzásának minőségének megőrzése
ezért fontos a Bartók Plusz számára is, amely
most jótékonysági hangversennyel szeretne
hozzájárulni az orgona karbantartásához. Az
avasi templomban a húsvét előtti hétvégén
sorra kerülő, virágvasárnap az avasi templomban elnevezésű hangversenyen Németh
Csaba orgonaművész, a Szolnoki Bartók Béla
Kórus, valamint a Miskolci Régizene Együttes áll a közönség elé. Előadásukban Jacob
van Eyck, Hans Leo Hassler, Nicolas Vallet,
Johann Sebastian Bach, Franz Schubert, Gioachino Rossini, Robert Schumann, Liszt Ferenc, Kodály Zoltán, Farkas Ferenc, Nancy
Telfer, Michael Bojesen művei, valamint reformáció korabeli táncok csendülnek föl.
Az est bevételét a Miskolc-avasi Református
Egyházközséghez juttatja el a Bartók Plusz
Operafesztivál.

Miskolci Napló
8 Közélet
Negyedszázados jubileumát ünnepelte
a Fráter György Katolikus Gimnázium
Gálaműsorral ünnepelte fennállásának
huszonötödik évfordulóját hétfőn este a Fráter György Katolikus
Gimnázium a Miskolci
Nemzeti Színházban.

Molnár Péter önkormányzati képviselő, a városi közgyűlés Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és

Sport Bizottságának elnöke, a hétfői gálaműsor előtt
kiemelte: helyes döntés volt
visszaadni a Városház téri
épületet, helyes döntés volt
itt katolikus iskolát létrehozni. A Fráter György Katolikus
Gimnázium hamar népszerű
lett, rangot vívott ki magának Miskolcon. Nagy igény
van az egyházi oktatásra, hiszen ez olyan alapokat ad,
amelyekkel a gyerekek meg
fogják állni helyüket a világban. – Hogyan is őrizhetnénk meg a mai Európában a
kereszténységünket, ha nem
lennének egyházi iskolák?
Legyetek büszkék arra, hogy
fráteresek lehettek! – hangsúlyozta Molnár Péter.
Ternyák Csaba egri érsek
beszédében kiemelte, hogy
az egyházi nevelés fontos
iránymutatás az életben.
– Amikor az ember eltéved egy er-

dőben, szüksége van iránytűre, hogy eldönthesse, melyik
a jó irány. A ma emberének
is sokszor nehéz eldönteni,
merre van az előre - a katolikus iskola arra vállalkozik,

hogy jól nevelést és jól formált lelkiismeretet adjon a
diákoknak. Ha a hit
iránytűjét
kö-

MÁRCIUSBAN TÖRTÉNT MISKOLCON
1911. március 12-én Miskolcon meghalt Horváth
Lajos, jeles ügyvéd, politikus, országgyűlési képviselő, Miskolc város díszpolgára.
Horváth Lajos 1824-ben
született Alsózsolcán. Tanulmányai elvégzése után
Miskolcon nyitott ügyvédi irodát és 1848-ban
a Szemere Bertalan vezette belügyminisztériumba került. A szabadságharc bukása után őt
nem érték retorziók,
nem kellett bujkálnia,
hanem folytathatta ügyvédi hivatását. 1865-ben
lett országgyűlési képviselő, Deák-párti, szabadelvű
programmal. 1898-ban Ferenc József főrendiházi taggá nevezte ki. Ügyes és ékes
szónoknak ismerték a kortársak, aki mindig áldozatkészen állt ki a parlamentben Miskolc érdekei mellett.
Legendás barátság fűzte Lévay Józsefhez és Arany Jánoshoz. Egy sor kortárs jeles
miskolci személyiség mentoraként ismerjük. Soltész
Nagy Kálmán, aki 1878-tól
1901-ig a város polgármestere volt Horváth Lajos ügyvédi irodájában kezdte a
pályáját. Miskolc „törvényhatósági jogért folytatott

harcának” egyik vezéregyénisége. Családja nem lévén
– nővére és annak gyermekei jelentették a szűkebb rokonságot – tetemes vagyonát

(262 ezer korona) jótékony
célra fordította. A végrendelet olyan jelentős volt, hogy
halála után a város nyomtatásban is megjelentette.
Az evangélikus református
főgimnáziumra 60.000, az
avasi református templom
„stylszerű gyökeres restaurálására, tehát nem időleges
építkezésére, javítgatásokra”
50.000, a ref. egyházkerület
felsőbb leánynevelő intézetére 12.000 koronát. A múzeumra 6.000 koronát hagyott,
s: „a Múzeum számára ha-

gyom könyvtáramat, tehát
összes könyveimet, újságaimat, nyomtatványaimat és
irataim közül a közérdekűeket, óhajtom, hogy a könyvtár lehetőleg együtt maradjon s nevemet viselje.” Ez
sajnos nem így történt, az
anyagot szétdarabolták, a
könyvtár a megalakuló
megyei könyvtár állományába került. Nagy
értékű lehetett a közérdekű iratgyűjteménye,
amely elsősorban 18481849-es iratokat, Szemere Bertalannal kapcsolatos feljegyzésekből
állt, de ennek nyoma veszett. 1953-ban, a múzeumi
anyag átleltározásakor már
nem volt meg.
A végrendelet további része néhány száz vagy ezer
koronával egyleteket, jótékonysági egyesületeket, hozzá közel került magánszemélyeket támogatott, mint
például Lévay József nyugalmazott alispánt, aki évi 800
korona életjáradékot kapott.
A Történelmi Társulat, a
Kisfaludy Társaság, a Petőfi
Társaság, az írói segélyegylet
éppúgy a hagyományozottak között volt, mint az Eötvös-alap, amely a hazai néptanítók özvegyeit és árváit
támogatta.

vetjük, biztosak lehetünk
benne, hogy jó felé haladunk – mondta az érsek.

Lóczi Tamás igazgató a tanulókról szólva örömét fejezte ki, hogy a jövőben is
lesz keresztény, magyar értelmiség. A
Fráter Gálán az iskola diákjai tartottak előadást. Az
intézmény ebből az alkalomból évkönyvet is
kiadott.

1992. szeptember 1-jén
három első osztállyal
nyílt meg Miskolcon a
Katolikus Gimnázium
a Szatmári Irgalmas
Nővérek Hunyadi u. 6.
sz. alatti épületében.
Az 1992/93-as tanév
végeztével a Városház tér
6. sz. alatti intézet tejes
egészében visszakerült
a Szatmári Irgalmas
Nővérek tulajdonába,
amely az 1948. évi
államosítás előtt
Érseki Leánynevelő
Intézet néven
működött.

Gyümölcsoltó Boldogasszony
búcsúján

Vasárnap délelőtt 11 órától tartották Gyümölcsoltó
Boldogasszony búcsúját a hejőcsabai plébániatemplomban. A szentmisét bemutatta és szentbeszédet
mondott András Attila jezsuita plébános.

A Gyümölcsoltó Boldog
asszony Jézus fogantatásának, illetve a születése hírüladásának főünnepe, melyet a
római katolikus egyház március 25-én ünnepel.
A katolikus egyház ezen a
napon emlékezik az angyali üdvözletre, vagyis arra a
bibliai történetre, amikor
Gábriel arkangyal megvitte

Názáretbe Szűz Máriának a
megtestesülés örömhírét:
„Az Isten elküldte Gábor
angyalt Galilea Názáret nevű
városába egy szűzhöz, aki egy
Dávid házából való férfinak,
Józsefnek volt a jegyese és Máriának hívták. Az angyal belépett hozzá és megszólította:
– Üdvözlégy, kegyelemmel
teljes! Veled van az Úr! Áldot-

tabb vagy minden asszonynál. (...) Ne félj, Mária, mert
kegyelmet találtál az Istennél!
Íme, fogansz méhedben, és
fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak.” (Lukács 1,26-33)
Az ünnep kialakulásában
fontos szerepet játszott Jakab
ősevangéliuma, amely azt
hirdeti, hogy a világ teremtése, Jézus fogantatása és kereszthalála ugyanazon a napon, március 25-én történt.
Az ünnep napját úgy számolták ki, hogy Jézus születésének
ünnepnapjától,
december 25-től visszaszámoltak kilenc hónapot és
így március 25-e jött ki. 624
óta van tudomásunk Jézus
fogantatásának ünnepléséről. 692-ben a trullai zsinat
helyesnek ítélte ünneplését.
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Szép volt fiúk!
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MISKOLC KÖSZÖNTÖTTE A BAJNOKOKAT
Mint ismeretes, múlt héten a DVTK
Jegesmedvék jégkorong-csapata
ismét megvédte bajnoki címét a
MOL Ligában! Miskolc szombaton
délután köszöntötte a Macik
bajnokcsapatát!

Az ünnepi menet Diósgyőrből, a Miskolc Autó székhelyéről indult délután fél ötkor,
a Jegesmedvéket szállító, nyitott tetejű busz végighaladt
a városon. Kora este a kettes
számú jégpályára és a Generali Arénába vártak mindenkit egy közös bulira!
Az ünnepségen Kriza
Ákos, Miskolc polgármestere
minden szurkolót megvendégelt egy korsó sörre és magával vitt egy óriási tortát.
Este negyed nyolc körül
a játékosok és a szakmai
stáb átvonult a Generali Arénába, az Aluinvent
DVTK – ZTE NKK női
kosárlabda mérkőzésére,

ahol köszöntőt mondott a polgármester. A mec�cs utolsó negyedének megtekintése mindenki számára
ingyenes volt. Végül a jégkorongozók visszatértek a kettes pályára,

ahol tovább folytatódott a
mulatság.

Nem volt még csapat, amely egymás után
háromszor is megnyerte volna a MOL Ligát!
Volt mit ünnepelni!

Ismét bajnok a Pannergy-MVLC
gyermekcsapata
Március 25-én Egerben rendezték
meg az Észak-Keleti Liga Kupa utolsó
fordulójának mérkőzéseit. A PannergyMVLC gyermekcsapata a hevesi
megyeszékhelyen sem talált legyőzőre.
A fiatal miskolci pólósok imponáló
fölénnyel, összesítésben két döntetlen
és 6 győzelem mellett, 95 dobott góllal
immár másodszor hozták el a kupát.

A bajnokságban minden csapattal két
mérkőzést kellett vívniuk, ellenfeleik az
AQUA SE-Nyíregyháza, a ZF-Eger, a Zempléni Vízilabda Klub és a szintén miskolci MEAFC voltak. A góllövőlista élén is
MVLC játékos, Tomorszki Áron végzett,

aki 8 mérkőzésen 29-szer talált az ellenfél
kapujába.
A csapat tagjai: Karsai Kristóf, Ondreák Márk (kapusok), Baricska Márk,
Bikki-Petró Nimród, Gőz Benjámin,
Idesz Márk, Iván Balázs, Képes Lukács, Király Dominik, Lövei Zora, Madár András, Mikita Mátyás, Minka Botond, Pásztor Benedek, Sikó Márton,
Széphalmi Iván, Tomorszki Áron, Urbancsik Patrik, Veres Dávid. A csapat
edzője: Cretiu Liviu.

A Ferencváros 0-1-ről fordítva hazai pályán 2-1-re verte szerdán este
a Diósgyőrt a labdarúgó Magyar Kupa negyeddöntőjének első mérkőzésén. A visszavágót egy hét múlva rendezik.

Előnyből vereség
A DVTK gyorsan
vezetést szerzett, a 14.
percben egy megítélt
büntetőt Ugrai lőtt a
kapuba. Ez maradt az
eredmény az első félidőben, egygólos diósgyőri vezetéssel fordult

a két csapat. Aztán a
65. percben Böde közelről egyenlített, s nagyon sokáig úgy tűnt,
döntetlennel jöhet haza
a DVTK, így várhatja kedvezőbb helyzetből a visszavágót. A vé-

gén csattant azonban
az ostor, a 92. percben
Lovrencsics beadását
Moutari a diósgyőri kapuba fejelte. (Magyar
Kupa, negyeddöntő, 1.
meccs: Ferencváros-Diósgyőr 2-1 (0-1))

Jó meccs volt, de nem sokat
pihenhetnek a lányok
Rendkívül jó hangulatban, a bajnok Jegesmedvék
ünneplésével egybekötve zajlott múlt szombaton a
Női Kosárlabda NB I. A-csoport alapszakaszának
utolsó mérkőzése, a Generali Arénában. Az
Aluinvent DVTK játéka méltó volt a rendkívüli
alkalomhoz, a diósgyőri lányok végig vezetve 79-65re győztek a ZTE ellen.
A legfontosabb kérdés már
a találkozó előtt eldőlt: az
Aluinvent DVTK a 6., a ZTE
pedig a 7. helyről vág neki a
rájátszásnak. Ugyanakkor a
találkozó kiváló felkészülési
lehetőséget biztosított a Killik

László Női Magyar Kupa
nyolcas döntőjére, és az utána
szinte rögtön kezdődő bajnoki
negyeddöntőre. Egyértelműen a piros-fehérek számítottak
a találkozó esélyesének, hiszen
az első körben, idegenben is
magabiztosan győztek
87-58-ra. Az alapszakasz utolsó mérkőzésén Maikel López a Horváth
Bernadett,
Czank Tím e a ,
Rashee d

Rita, Szécsi
Orsolya, Tina
Jovanović kezdőötöst küldte pályára. A lányok nem okoztak
csalódást, a mérkőzés kime-

netele egy percig sem volt kétséges, az Aluinvent DVTK végig vezetett és magabiztosan
győzött a mérkőzésen.
Női Kosárlabda NB I.
A-csoport 22. forduló: Aluinvent DVTK - ZTE NKK
79-65 (25-15, 18-19, 13-10,
23-21)
– Néhány nap múlva kezdődik a kupadöntő, mindkét
csapat számára nagyszerű
felkészülési lehetőséget jelentett a mai mérkőzés. Az
elmúlt napokban elsősorban
az erőnlétet fejlesztettük,
most került át a játék csiszálására a hangsúly. Véget ért
az alapszakasz, de most még
a Cegléd elleni kupameccsre
koncentrálunk, csak utána
gondolunk a bajnoki rájátszásra – értékelt Maikel López vezetőedző.
Az Aluinvent DVTK a
Győr ellen játszik a legjobb
négy közé jutásért. Az első
találkozó idegenben (április
5., szerda/április 6., csütörtök), a második Miskolcon
(április 8., szombat/április
9., vasárnap) kerül megrendezésre.
Pénteken (lapzártánk után)
a Magyar Kupa nyolcas
döntőjében lépett pályára az
Aluinvent DVTK.
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Kultúra

KÖZELEG A KÖLTÉSZET NAPJA –
Miskolcon még a telefon is verset mond!

Miskolcon ebben az évben sem csak egy napon ünnepeljük a magyar költészet napját: március 30-ától mindennap lesz valamilyen
„verses”rendezvény a város könyvtáraiban. A VersVonal telefonfülke pedig az ünnep után még egy hétig Lillafüreden várja a szép
szavakra és gondolatokra fogékony kirándulókat.
A Miskolcon született költő, Szabó Lőrinc március 31-én látta meg a napvilágot. Ezután mindös�sze tíz nappal, április 11-én ünnepeljük József Attila születésnapját, a magyar költészet napját. Adta
magát, hogy programokkal kössük össze a két születésnapot: ezért a városi költészet napi ünnepség
szervezője, a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár minden napra kínál verses rendezvényt!
A költészet napi meghívót március 30-án, csütörtökön adja át a miskolci születésű Jánosi Zoltán irodalomtörténész, aki ekkor a „Megyénk az
irodalomban” című sorozat vendége lesz a Rákócziban – április 11-én pedig ő mondja az ünnepi beszédet Lillafüreden. Következő nap koszorúzással ünnepeljük Szabó Lőrinc születésnapját,
majd az ugyancsak Miskolcról indult Pallai Károly Sándor irodalomtörténész, költő, a Szabó
Lőrinc-díj 2016-os kitüntetettje lesz a Szabó
Lőrinc Könyvtár vendége.
A következő héten minden nap másik könyvtár kínál költészet napi programot – lesz irodalmi est, versillusztrációs kiállítás megnyitója,
foglalkozás iskolásoknak és alkalmi totó is. Így
érkezünk el április 11-éhez, amikor a hagyományokhoz híven délelőtt 11 órakor Lillafüreden,
„József Attila Óda” című versének születési helyén találkozik a város közönsége.
A rendezvény „A költészet hatalma” címet kapta. Ugyanis ekkor adják át a közönségnek a Ver-

sVonalat – azt a telefonfülkét, aminek ha felemeljük a kagylóját, nem vonalat ad, hanem vers
szólal meg benne. A VersVonal ötletét „Örkény István: A költészet hatalmáról” című
egypercese adta. A fülke egy hétig marad
Lillafüreden, azután a II. Rákóczi Ferenc
Könyvtár előtt várja azokat, akik költőkkel szeretnének telefonálni.
Az Óda táblánál, majd József Attila-szobránál megtartandó ünnepségen
köszöntőt Papp Ferenc kulturális
főtanácsos, ünnepi
beszédet Jánosi Zoltán irodalomtörténész mond. Az Ódát
Lajos András, a Miskolci Nemzeti Színház művésze adja
elő. A műsorban
közreműködik
a
Verszenekar,
Vajda Éva, a Miskolci Nemzeti Színház
művésze, Balázs István előadóművész
és Takács Anna, a
2016-os városi vers
mondó
verseny
győztese.

Miskolcon nem csak EGY NAP a költészet
napja!
Programok a II. Rákóczi Ferenc Megyei és
Városi Könyvtár szervezésében
Április 3., hétfő 16.00 Kaffka Margit
félmosolya
Kaffka Margit verseit és leveleit tolmácsolja Vajda Éva és Koleszár András. Kaffka Margit Könyvtár (Park u.
8.)
Április 4., kedd 13.30 Verselhetek?
József Attila és Fecske
Csaba versei. Foglalkozás
általános iskolásoknak. Móra Ferenc Könyvtár (Klapka
Gy. u. 2.)
Április 5.,
szerda 14.00
Költői képek
K iállításmegnyitó a
Szabó Lőrinc
iskola diákjainak Szabó
Lőrinc-versi llus z t r á ci óiból. Szabó
Lőrinc
Könyvtár
(Mindszent
tér 2.)

Április 6., csütörtök 13.30 „Vágyódó lelkem közétek siet”
Tompa Mihály élete képekben – foglalkozás a
Selyemréti Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tanulói számára. Tompa Mihály Könyvtár (Gyöngyösi u. 1.)
Április 7., péntek 10.00 Költői kérdések
A költészet napi totó ünnepélyes eredményhirdetése. József Attila Könyvtár (Szentpéteri
kapu 95.)
Április 10., hétfő 14.00 Szögliget szülötte
Ismerkedés Fecske Csaba József Attila-díjas
költő verseivel – kisiskolásokkal. II. Rákóczi Ferenc
Megyei és Városi Könyvtár (Görgey u. 11.)
Április 11., kedd 14.00 Legkedvesebb Arany
János költeményem
A megyei illusztrációs pályázat eredményhirdetése és kiállításmegnyitója. II. Rákóczi Ferenc
Megyei és Városi Könyvtár (Görgey u. 11.)
Április 11., kedd 11.00 A költészet hatalma
Városi költészeti napi ünnepség. A VersVonal
telefonfülke felavatása. Megemlékezés és koszorúzás az Óda táblánál, versmondás és -éneklés a József Attila-szobornál. Köszöntőt mond:
Papp Ferenc kulturális főtanácsos. Ünnepi beszédet mond: Jánosi Zoltán irodalomtörténész.
Az Ódát előadja: Lajos András, a Miskolci Nemzeti Színház művésze. Közreműködik: Balázs István előadóművész, Takács Anna, a 2016-os városi
versmondó verseny győztese, Vajda Éva, a Miskolci Nemzeti Színház tagja és a Verszenekar. Lillafüredi Óda-tábla, Költészet terasza
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MEGHÍVÓ

500 FT ÉRTÉKŰ

KUPON EGY FŐRE,
EGY ÚTRA ÉRVÉNYES.

"

"

l Z ARÁNDOKLAT AUSZTRIÁBA,
FÉLPANZIÓVAL:
június 3–6.: 66.000 Ft/fő
l NAGYVÁRAD SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY
ÉVÉBEN: június 24.: 7.000 Ft/fő
l N OWY TARGI PIACOLÁS
DUNAJECI TUTAJOZÁSSAL:
június 3.: 8.500 Ft/fő
l PÜNKÖSDI BÚCSÚ CSÍKSOMLYÓN
– NON STOP:
június 2–4.: 14.900 Ft/fő
l T ULIPÁNVIRÁGZÁS
SZLOVÉNIÁBAN, REGGELIVEL:
április 29–30.: 33.000 Ft/fő

RÉSZLETEKRŐL, TOVÁBBI AJÁNLATAINKRÓL
ÉRDEKLŐDJÖN IRODÁNKBAN!

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

WWW.KOLOMBUSZTOURS.HU

Apróhirdetés
Ne dobja ki érték! Használt, elromlott
játékvasútját gyűjtő megvásárolja. Tel:
06-20/444-8560.
Kereskedelemben dolgozó nyugdíjast keresünk, időszakos munkára. Érd:
46/411-304.
Miskolci valutaváltó helyettesítő dolgozót keres. Önéletrajzot a miskolczi.
allas@gmail.com e-mail címre kérjük.
A Kis-Anna Halászkert női konyhai
kisegítőt felvesz. Érdeklődni, önéletrajzzal, személyesen: Miskolctapolcán, Görömbölyi utca 38. sz. 12-15 óra
között.
Selyemréten 3 szintű társasházban,
az első emeleten, utcára néző, keleti tájolású, 36 m2-es, gázos, erkélyes lakásom eladó vagy nagyobbra cserélném, ráfizetéssel. A cserénél kizárólag
földszinti vagy első emeleti erkélyes lakás érdekel, panel lakás kizárva. Garázs
is eladó. Telefon: 06-30/360-55-02 vagy
06-46/749-495.

TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS NAPJA
környezetbarát kalandtúra Miskolcon

2017. április 12.

A MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. idén is megnyitja kapuit a távhőszolgáltatás napján és „kalandtúrát”
tart a távfűtési üzemekben. A MIHŐ Kft. tisztelettel meghív minden érdeklődőt az alábbi programjára:
PannErgy Nyrt. Tatár úti hőközpontja
– Miskolci Geotermikus Projekt megtekintése
Helyszín: 3531 Miskolc, Tatár u. 29/b.
8.30–9.00	Magyarország legnagyobb távfűtési célú
geotermikus projektje
	Korózs András, Miskolci Geotermikus
Projekt, műszaki vezető
MVM MIFŰ Miskolci Fűtőerőmű Kft. megtekintése
Helyszín: 3531 Miskolc, Tatár u. 29/b.
9.20–10.00	
Szétnézünk a fűtőerőműben
	Smaus Novák János, MVM MIFŰ Miskolci
Fűtőerőmű Kft., műszaki igazgató
Mesevár Óvoda
10.25–10.45	Faültetés óvodásokkal a tisztább levegőért!
	Játékos húsvéti tojáskeresés, meglepetésműsorral! Zártkörű rendezvény!

Bioenergy-Miskolc Kft. (BIOMI)
– faapríték tüzelés megtekintése
Helyszín: 	3534 Miskolc, Muhi utca (Shinwa-telephely
és Szinva-patak közötti területen)
11.15–11.45	Biofűtés, a zöldenergia
Kókai Péter BIOMI Kft., ügyvezető igazgató
11.45–12.15 	Meghökkentő fizikai kísérletek
Dr. Póliska Csaba
Egyetemi docens
Miskolci Egyetem
Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék
MIHŐ Kft. távfelügyeletének megtekintése
Helyszín: 3534 Miskolc, Gagarin u. 52.
12.45–13.15	
Hogyan működik egy modern távfelügyelet?
Fignár Zoltán, MIHŐ Kft.,
hőszolgáltatási üzemvezető

A környezetbarát túrára történő jelentkezés
az összes helyszín esetében regisztrációhoz kötött.
A regisztrációhoz szükséges: név/cégnév; lakcím.
Regisztráció: 2017. április 10-ig az alábbi elérhetőségeken:
Telefon: 46/533-136 E-mail: bereznayne.zsuzsa@miho.hu
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Program

2017. április 1. | 13. hét | XIV. évfolyam 13. szám

Miskolci Napló – A város lapja

PROGRAMAJÁNLÓ Egy hétig újra Bachra irányul
Miskolci Nemzeti Színház
Április 2. 15 óra. A bolygó hollandi - opera
két részben. NAGYSZÍNHÁZ Déryné (alap,
arany, ezüst) bérlet Jegyvásárlás. 19 óra.
Elza, vagy a világ vége (16) - hadművelet
két részben. JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás.
Április 4. 17 óra. La Mancha Lovagja –
musical. NAGYSZÍNHÁZ Balikó Tamás
bérlet Jegyvásárlás.
Április 5. 17 óra. La Mancha Lovagja –
musical. NAGYSZÍNHÁZ Latabár ifj.
bérlet Jegyvásárlás. 19 óra. Játék a
kastélyban – vígjáték. KAMARA Bérletszünet Jegyvásárlás
Április 6. 10 óra. Világszép nádszálkisas�szony - zenés-bábos kaland a Manna Produkció előadásában. KAMARA
Hétmérföldes bérlet Jegyvásárlás. 14
óra. Világszép nádszálkisasszony - zenés-bábos kaland a Manna Produkció
előadásában. KAMARA Egyszervolt bérlet Jegyvásárlás. 18 óra. La Mancha Lovagja – musical. NAGYSZÍNHÁZ Herman
ifj. bérlet Jegyvásárlás. 19 óra. Játék a
kastélyban – vígjáték. KAMARA Madách (arany) bérlet Jegyvásárlás.
Április 7. 14 óra. Világszép nádszálkisas�szony - zenés-bábos kaland a Manna
Produkció előadásában. KAMARA Óperenciás bérlet Jegyvásárlás. 17 óra. La
Mancha Lovagja – musical. NAGYSZÍNHÁZ Bérletszünet Jegyvásárlás. 19 óra.
Játék a kastélyban – vígjáték. KAMARA
Vörösmarty (arany) bérlet Jegyvásárlás.
Teátrum Pincehely Galéria
Április 5. 17 óra. Puskásné Pásztor Márta
szobrászművész kiállításának megnyitója. A tárlatot megnyitja: Borsos
István, szobrászművész.
Rákóczi-ház
Április 6. 17 óra. Raffai Kinga festőművész
kiállításának megnyitója. A tárlatot
megnyitja Máger Ágnes festőművész.
HOM Papszeri Kiállítási Épület
Április 6. 16 óra. "Húsvéttól Pünkösdig"- jeles napok, ünnepek textiljei Juhász Béláné gyűjteményeiből. A tárlatot megnyitja: Gergye Zoltán, a Fügedi Márta
Népművészeti Egyesület elnöke. A
megnyitó előtt 15 órától húsvéti kézműves családi napot tartanak Török Eszter
hagyományőrző kézművessel.

Április 7. 17 óra. A Szemere-szalon rendezvénysorozat újabb eseménye:
Széchényi István közgazdász szemmel. Előadó: KOPÁTSY SÁNDOR közgazdász. Az előadó munkásságát
bemutatja: BIHALL TAMÁS, a BOKIK
elnöke.
Április 8. 19 óra. Kivilágos Kivirradtig Istvánnap két részben. KAMARA Bérletszünet Jegyvásárlás.
II. Rákóczi Ferenc Könyvtár
Április 4. 14 óra. A két 200 éve született költő – Arany János és Tompa Mihály. A két
költő barátságáról tart előadást Imolay
dr. Lenkey István művelődéstörténész.
Április 6. 15 óra. Leiner Laura – dedikálás. Az eseményen Leiner Laura eddig
megjelent könyveivel részt vesz a L&L
könyvesbolt is.
József Attila Könyvtár
Április 6. 15.30 óra. Lurkótanya. Húsvéthozó kézműveskedés.
Kaffka Margit Könyvtár
Április 3. 16 óra. A költészet napja alkalmából Kaffka Margit verseit és leveleit tolmácsolja: Vajda Éva és Koleszár András.
Minden páros héten hétfőn 16–18 óráig.
Nosztalgia KFT. (Képek, Filmek, Történetek) klubfoglalkozás
Szabó Lőrinc Idegennyelvi Könyvtár
Április 5. 14 óra. A költészet napja alkalmából: „Azt adja a világ, amit belelát a
kíváncsiság”A Szabó Lőrinc Általános Iskola rajztagozatos diákjainak alkotásaiból rendezett kiállítás megnyitója.
Feledy-ház
Április 7. 17 óra. IRODALMI FONÓ. A 80.
találkozó témája: A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA - Versek szárnyán. Összeállítás az Irodalmi Fonó vendégeinek,
előadóinak kedves verseiből.
Művészetek Háza
Április 3. 19 óra. A SZÍV HÍDJAI. Robert James
Waller: Madison megyei hídjai című regénye alapján. Az Óbudai Társaskör és az
Orlai Produkciós Iroda előadása.
Április 6. 18 óra. CSERNUS IMRE PSZICHIÁTER ELŐADÁSA: MEGBOCSÁTÁS,
ELENGEDÉS.
Április 8. 15 óra. ÉGI VIRÁGPOR - GRYLLUS VILMOS TAVASZI GYERMEKKONCERTJE.

a figyelem Miskolcon
Az ünnepre való készülődés kapcsán nagyböjti zenés
elmélkedést tartanak Krisztus feltámadásáról, Bach
egyik legkorábbi kantátáján
és a szólóhegedű-irodalom
legmagasztosabb
zenéjén
keresztül. Ezt követően jól
ismert illetve ritkán hallható hangszereken szólaltatnak majd meg Bach műveket. Az előadók között
ismerős és újonnan bemutatkozó fiatal művészek és
művészjelöl-

Április 1-jén kerül sor a városi keresztútra, mely a Szent Anna templomtól indul 15 órai kezdettel a mindszenti
templomig. Vasárnap, 2-án 16 órától a
Kálvária dombon lesz keresztút. A KÉSZ
miskolci csoportja rendezésében április 6-án, csütörtökön, 17 órától a Fráter
György Katolikus Gimnázium dísztermében A reformáció kezdetei Miskolcon
címmel tart előadást Gyulai Éva történész, egyetemi docens.
A Miskolci Ökumenikus Egyetemi
Lelkészség szervezésében szeretettel

MUNKALEHETŐSÉG!

• 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

Hatodik alkalommal rendezik meg
a Miskolci Bach-hetet április elején
a belvárosban. A hat napon át tartó
hangversenyek átfogó képet nyújtanak a barokk zeneszerzőről. Az első
előadásnak a belvárosi evangélikus
templom ad otthont április 3-án,
este 6 órától.

Szakgimnázium, Miskolci Egyetem Bartók
Béla Zeneművészeti
Intézet) növendékei versenyeznek. A program
szerdán délelőtt 11
órakor kezdődik a
Zenepalotában.
A negyedik
napon barokk szonáták hangzanak majd

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

Hirdetés

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

tek is lesznek a Miskolci Galériában, kedden este 6 órai
kezdettel.
A következő program
egy zongorás találkozó lesz,
ahol négy miskolci zeneiskola (Egressy–Erkel Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Fazekas Utcai
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Miskolci Bartók Béla Zeneművészeti

várnak mindenkit, hogy elmélkedéseket hallgatva gondolják végig Jézus
hét szavát, amit a kereszten mondott.
Legyen imádságos készületünk egyik
alkalma ez a közös együttlét nagyböjti utunk további folytatáshoz. Találkozunk április 6-án 18.30-kor a lillafüredi nagy parkolóban.
Folytatódnak a nagyböjti lelkigyakorlatok. Április 3–4-én Szirmán, a 18
órakor kezdődő szentmisék keretében,
április 5–6-án Görömbölyön a 18 órakor kezdődő szentmise keretében. A

11

el, főszerepben a fuvola lesz.
A hangversenynek a Városház téri Zárda kápolna ad
otthont csütörtökön este 6
órától.
Utolsó előttiként Bach és
az orgonairodalom egyik
legkomplexebb
alkotását
hallgathatja meg a közönség Clavierübung III. címmel. Ezt Szabó Balázs, Junior
Prima- és Múzsa-díjas orgonaművész és a Reményi-díjas Halmainé Ujvári Mária
karnagy által vezetett Luther Kórus adja elő pénteken
este 6 órától a belvárosi református templomban. Végül szombaton a városháza
díszterme ad méltó befejezést a programsorozatnak
szintén este 6 órától.

lelkigyakorlatot mindkét helyen Galambvári Péter görömbölyi parókus
tartja. Április 6–8-a között az avas-déli Ige templomában a 18 órai szentmisékben lesz lelkigyakorlat, 7–9-e között
a Szent Anna templomban 18 órakor
Skublics Máté, a neokatekumenális út
lelkésze tart lelkigyakorlatot.
Április 2-án, 17 órától, a Miskolc Televízió „HívőSzó” című műsorában a
görömbölyi görög katolikus templomból
közvetítenek szent liturgiát, felvételről. A
liturgiát Galambvári Péter parókus végzi.

12 Mozaik

Miskolci Napló
A hét fotója

MOCSÁRI LÁSZLÓ
FELVÉTELE

Rákóczi emlékére

Hétfőn Görömbölyön koszorúzással és kiállítással emlékeztek II. Rákóczi Ferenc születésének 341. évfordulójára. Az ünnepségen a
hagyományoknak megfelelően megkoszorúzták a vezérlő fejedelem mellszobrát a Görömbölyi Művelődési Ház mellett. A szobrot annak idején a helyi ruszin kisebbségi önkormányzat állítatta és évente megemlékezéseket tartanak itt. Az ünnepségen kuruc huszárok is
megjelentek, s felsírtak a Rákóczi-nóták. A művelődési házban Lezsák Miklós magángyűjteményéből kiállítás nyílt Rákóczi Ferencről.
A tárlat bemutatja „a leghívebb magyar” életútját Borsitól Rodostón át Kassáig. A Görömbölyi Rákóczi Szövetség támogatásával nyílt
kiállítás két hétig látogatható.
FOTÓ: BEREGI LÁSZLÓ

Bezárták, dolgoztatták
az áldozatokat

TAVASZVÁRÓ
A víz világnapján megújult látványetetésekkel és kvízkérdésekkel is várták a látogatókat a Miskolci Állatkert és Kultúrparkba, múlt szombaton. A rendezvények középpontjában ezúttal a természet egyik legnagyobb kincse, a víz állt. A
Bükk-térség Fenntartható Vízkészlet-gazdálkodásért Közalapítvánnyal együtt, változatos programokkal kedveskedtek
az érdeklődőknek, akik „testközelből” is megismerkedhettek
az állatkert lakóinak életével.

„1848 TE CSILLAG…”

FORRÓ NYOMON

területén. Gömörszőlősnél ötven hektáron
égett le a száraz növényzet, a tüzet az aggteleki
és az ózdi egységek eloltották. A megyeszékhely határában szintén ötven hektáron pusztított a tűz, a káresetet a miskolci tűzoltók számolták fel.
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Kisteherautó ütközött

Az Ózdi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya kényszermunka- és zsarolás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást egy 47 éves sátai férfival és 41 éves feleségével szemben. A gyanúsítottak éveken át dolgoztattak saját
portájukon egy helyi középkorú férfit, akinek minden jövedelmét elvették és azzal sajátjukként rendelkeztek. Cserébe a sértett
egy komfort nélküli melléképületben lakhatott és ha azt mondta,
hogy nem bír tovább dolgozni, akkor a férj bántalmazással bírta rá további munkára. A házkutatás során egy komfort nélküli
helyiségben egy idős nőt találtak a rendőrök. A 75 éves asszony
azt mondta, évek óta él abban a szobában, ahonnan nem jöhet ki,
nyugdíjával a család gazdálkodik, látogatókat nem fogadhat és
nem is telefonálhat. V. J.-t és V. J.-nét március 21-én elfogásukat
követően, az Ózdi Rendőrkapitányság bűnügyi őrizetbe vette, az
eljáró nyomozási bíró pedig – ügyészi indítványra – március 24én elrendelte a gyanúsítottak előzetes letartóztatását.
Tíz hektáron küzdöttek a lángokkal Lyukó körül
A borsodi tűzoltók is folyamatosan küzdenek a szabadtéri tüzekkel. A B.-A.-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint, kedden, késő délután Miskolc külterületén
Lyukónál, a Pocem-dűlő környékén mintegy tíz hektáron gyulladt meg a száraz fű és az aljnövényzet. A miskolci és a kazincbarcikai tűzoltók vették fel a küzdelmet a lángokkal. Előző nap
huszonötször vonultak a hivatásos tűzoltók szabadtéri tűz miatt
megyénkben. A miskolci egységeknek hat, míg az ózdiaknak hét
alkalommal kellett beavatkozniuk ilyen jellegű káresetnél. A szerencsi tűzoltók húsz hektáron fojtották el a lángokat Bekecs kül-

A fénysorompó tilos jelzése ellenére a vasúti átjáróba hajtott
kedden késő délután egy kisteherautó Olaszliszka és Szegilong
között, majd összeütközött a Sárospatak felé közlekedő személyvonattal. A rendőrség tájékoztatása szerint az autóban ketten sérültek meg könnyebben, a vonaton nem történt személyi sérülés.
Este hat órára fejeződött be a baleset helyszíni szemléje, az utasokat addig pótlóbuszokkal szállították. A menetrend szerinti
közlekedés fokozatosan állt helyre a Szerencs és Sátoraljaújhely
közötti szakaszon.
Ismeretlen férfi holttest Emődön
Lakossági bejelentés érkezett a rendőrségre március 24-én,
hogy Emődön, a Vasút utcán halálos vonatgázolás történt. A hatósági eljárás során az elgázolt ismeretlen férfi személyazonosságát nem lehetett megállapítani. Az elhunyt 35-40 év körüli, vékony testalkatú férfi. Magassága 170 cm, haja rövid, sötétbarna
színű. Barna szakállat, bajuszt viselt, jobb vállán 4 cm-es csonka kör alatta háromszög alakú tetoválás látható. Világos drapp
színű Wink feliratú sportcipőt viselt, fekete farmert, középkék
melegítőnadrágot, barna kockás flanel inget és fekete színű Islas
Canarias feliratú pólót. A
rendőrség kéri, hogy aki
a leírás alapján segíteni
tud az elhunyt azonosításában jelentkezzen személyesen a Miskolci Rendőrkapitányság Bűnügyi
Osztályán (3525 Miskolc,
Fábián kapu 4. szám),
vagy hivatalai munkaidőben hívja a 46/514511/28-76-os telefonszámon az ügy előadóját.

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben az 1848-49-es
szabadságharc néhány hősének a neveit rejtettük el. Kérjük,
a megfejtéseket együtt, egy levélben vagy e-mailben, legkésőbb 2017. április 5-én éjfélig juttassák el szerkesztőségünkbe
(3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.) vagy az info@mikom.hu e-mail
címre. A helyes megfejtéseket beküldők között egy-egy 2017es 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!

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 - április 20) Szeretett volna előre felkészülni valamire, de úgy tűnik, ezen a héten még így is sokat kell
majd rögtönöznie. Ne is aggódjon ezen fölöslegesen, inkább
fordítsa most hasznosabb dolgokra a fölös energiáit.

Rák (június 22 - július 22) Érzékeny egyensúlyt tart fent, és
tudja, hogy ezen nem csak a saját békéje, hanem mások hozzáállása is múlik. Nagy a felelősség a vállain, de meg tud birkózni ezzel a helyzettel. Legalábbis eddig még mindig sikerült.

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Tudja, hogy vékony
jégen táncol, és elég egy óvatlan mozdulat a kudarchoz, de azt is
tudja, hogy ha ügyesen játszik, akkor biztos az útja egy nagyobb
sikerhez, ezért a kockázat mellett dönt. Így tovább, jó úton jár.

Bak (december 22 - január 20) Valami több időt vesz
igénybe, mint hitte volna, és ez az egész heti menetrendjét
felboríthatja. Mégsem érdemes sürgetni a dolgokat, van,
aminek meg kell adni a neki járó időt. Fontosak a héten az okos döntések.

Bika (április 21 - május 20) Igyekszik pontos és precíz lenni,
és nem érti, mások miért nem képesek úgy dolgozni, ahogyan
Ön teszi. Mindegy, ezekben a hetekben jobb lesz majd megtanulnia, hogy nem mindenki tud Önnel lépést tartani.

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Jó híreket kap, olyanokat, amelyektől megkönnyebbül. Nagy teher hullik le a vállairól, és úgy érzi, végre lesz ereje másra is figyelni majd. Mielőtt
belevág egy újabb kalandba, hagyjon egy kis időt a pihenésre is.

Skorpió (október 24 - november 22) Könnyelműen tett
olyan ígéreteket, amiket most nehezen tud betartani. Mégsem
érdemes kihátrálni, mert ez lehet az egyetlen módja, hogy felszabaduljon a lelki nyomás alól. Most meg kell dolgoznia a sikerért.

Vízöntő (január 21 - február 19) Úgy érzi, jobban tette volna, ha előre felkészül néhány eseményre, de nem lehetett biztos
benne, hogy így alakulnak a dolgok. Most már a kialakult helyzetre kell megoldást keresnie – bízzon magában, sikerülhet.

Ikrek (május 21 - június 21) Nem érzi most jól magát a megszokott helyén, egy kis változatosságra, újdonságra vágyik, és
ezért, ha a héten lehetősége adódik rá, akkor meg is ragadja
majd, hogy kimozduljon a megszokott világából. Jól is teszi!

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Egy kisebb konfliktus
akár el is mérgesedhet, ha nem kezeli idejében. Legyen Ön az
okosabb, és ha kell, engedjen egy kicsit, hogy a jó viszonyt meg
tudja őrizni valakivel, aki fontos Önnek. Ne vegyen semmit félvállról.

Nyilas (november 23 - december 21) Ne akadjon fent apróságokon, mert elveszítheti a szeme elől a lényeget. A héten az a
siker titka, hogy rugalmas legyen, amikor arra van szükség, de ne
engedjen, amikor nem szabad. A környezetére most ne számítson.

Halak (február 20 - március 20) A héten a kulcskérdés a
szervezés, ne hagyjon magának üres járatokat, töltse hasznosan a szabadidejét is, és akkor biztosan nem marad eredménytelen ez a hét. Mutassa meg a képességeit, jól jöhet.

