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Történelmi választás előtt állunk! A magyar emberek erőfeszítésének  
köszönhetően Magyarország ma már saját lábán áll.  
Sok mindenre lehetünk büszkék. Sok még a teendőnk,  

és nem térhetünk vissza a múlt elhibázott politikájához.

Kérjük, szavazatával támogassa április 6-án  
a fIdesz – kdnP helyi jelöltjeit  

az országgyűlési választásokon, hogy  
a megkezdett munkát tovább folytathassuk!

             ElkEzdődött                    a laptopok átadása

digitális közösség program

„Mérföldkő, de 
nem az utolsó lépés…”

2.oldal

a Magyar nEMzEt 
önMagára találásának 

ünnEpE is!”

„Március 15.

Újabb elismeréssel 
gazdagodott Miskolc: 
ezúttal a Zöld Városért Díjat 
érdemelte ki. 

5.
oldal

2.
oldal

zöld Városért díj
Miskolcnak



Párhuzamosan szerelik az új táv-
vezetékeket s bontják a régit a 
Déli Ipari Parkban. A szennyvíz- 
és az ivóvízvezetékek kiépítése 
is tervszerűen halad, a Hejő-híd 
áteresze is a helyére került már.

Januárban kezdődött a mun-
ka az ipari park területén, az inf-
rastruktúra kiépítését a Miskolc 
Holding Zrt. végzi, a munkák-
ra összesen, ÉMOP-os támogatás 
felhasználásával 920 millió forin-
tot költhet. A kormány támoga-
tásának köszönhetően ugyanak-
kor 495 millió forintból kiépülhet 
majd a bekötőút is az autópályá-
hoz egy körforgalommal.

A területen áthaladó, 120 kV-os, 
magasfeszültségű távvezeték pon-
tosan a Takata 60 ezer négyzet-
méteres üzemcsarnokát „szelné 
ketté”, így ennek áthelyezése elen-
gedhetetlen. Az új oszlopok már a 
helyükön vannak, ottjártunkkor 
az új vezetékeket szerelték fel, mi-
közben a régit bontották.

A munkát több tényező is ne-
hezítette – hatalmas volt példá-
ul a sár, olyannyira, hogy hosz-

szú ideig csak lánctalpas gépekkel 
tudtak a területre menni. Az ivó-
víz- és szennyvízhálózat jelenlegi 
kiépítettsége harminc százalékos, 
a Hejő-hídhoz már behelyezték 
az átereszt, következhet a hídfelé-
pítmény kialakítása. Itt is adódtak 
nehézségek, például az intenzív ta-
lajvíz. A problémák ellenére mind 
a két kivitelező tartja az eredeti 
ütemtervet, a tervezett határidő-
re befejeződhet az infrastruktú-
ra kiépítése. Ez a villamosvezeték 
áthelyezésénél április vége, a  víz-, 
szennyvízkiépítés, illetve út- és 
híd építésnél pedig július vége.

H. I. | fotó: JuHász á.
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Mecénás  
pályázatok 

Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata pályázatot hir-
det a 2014. évi Sport Mecénás 
Alapból igénybe vehető, visz-
sza nem térítendő támogatás el-
nyerésére. Továbbá meghirdeti 
a Művészeti és tudományos ösz-
töndíj-pályázatát,  Kulturális me-
cénás pályázatát és turisztikai 
célú pályázatát. A pályázatok be-
nyújtásának határideje: 2014. áp-
rilis 30. A pályázati lehetőségek-
ről bővebb információt a www.
miskolc.hu oldalon olvashatnak. 

zöld Városért Díj Miskolcnak 
Újabb elismeréssel gazdagodott 
Miskolc: ezúttal a Zöld Városért 
Díjat érdemelte ki. Pfliegler Péter 
alpolgármester elmondta, a zöldí-
tés Miskolcon továbbra sem áll le, 
cél az, hogy minél több városla-
kót sikerüljön mozgósítani ennek 
érdekében.

A Holnap Városért Díjat tavaly 
októberben hirdették meg azzal a 
céllal, hogy ösztönözzék a közös-
ségeket. „Minden helyi közösség-
nek megvan a maga karaktere, ha 
tetszik, a maga egyénisége. Ennek 
megfelelően a stratégiák és tech-
nikák, az eszközök és a források 
is más-más jelleget mutathatnak. 
Más-más természeti, gazdasági, 

kulturális, társadalmi adottsággal 
rendelkezve, a települések más-más 
módon, más-más formában, rész-
ben saját útjukat járva válhatnak 
minél fenntarthatóbbá és minél él-
hetőbbé” – áll a díj honlapján. Az 
elismeréseket több kategóriában 
adományozták.

Miskolc a Zöld Városért Különdí-
jért indult, s el is nyerte azt. Pflieg-
ler Péter alpolgármester elmondta, 
az elismerést a fővárosban vehették 
át, múlt héten. Köszönetet mondott 
a miskolciaknak, akik éltek a kü-
lönböző zöldítési pályázatok lehe-
tőségeivel, s megszépítették, meg-
szépítik környezetüket.

– A pályázati anyagban beszá-
moltunk az elmúlt években véghez-

vitt projektjeinkről. Megemlítettük 
többek között az ivó- és szennyvíz-
hálózat korszerűsítését, a zöldíté-
si projektünket. További terveink-
kel kapcsolatban pedig kiemeltük 
a geotermiát, valamint a villamos-
beruházást. Fontos hangsúlyozni, 
hogy neves szakmai grémium ér-
tékelte a beérkezett munkákat, 
ők ítélték nekünk a Zöld Vá-
rosért Különdíjat – mondta el 
az alpolgármester, aki a Green 
City projekt kapcsán kiemelte: 
annak az egyik legfontosabb elve, 
kötelessége, feladata, hogy megszó-
lítsa a lakókat. – Büszkék vagyunk 
az évek óta sikeres Autómentes nap 
rendezvényeire, de a zöldítésre irá-
nyuló pályázatok által kínált lehe-

tőségekkel is sok polgár él. A múlt 
héten Zöld homlokzatok létreho-
zása Miskolcon címmel hirdettünk 
pályázatot, hogy élhetőbb, szebb 

város lehessen Miskolc, s a fejlődés 
fenntartható legyen – tette hozzá 
Pfliegler Péter.

KIss J. | fotó: MocsárI L.

Újabb jelentős állomásához érkezett a 
Digitális Közösség Program Miskol-
con. Múlt héten a pályázat nyertesei 
közül egy idős házaspárnak Orbán 
Viktor miniszterelnök személyesen 
adta át a laptopot, március 18-án pedig 
további 13 nyertes vehette át új számí-
tógépét. 

Kriza Ákos polgármester az 
eseményen kiemelte, azok, akik 
úgy döntöttek, részt vesznek 
ezen a pályázaton, bíznak Mis-
kolc jövőjében. – Bíznak ab-
ban, hogy a XXI. századi digi-
tális lét, amelybe a hazai városok 
közül elsőként Miskolc léphet be, a 
jövő útja, és ők velünk akarnak jönni 
ezen az úton – hangsúlyozta. 

Vályi-Nagy Vilmos államtitkár arról 
szólt: ez az első város, a Miskolci járás 
az első körzet, ahol eszközt, és mellé tu-
dást, hálózatfejlesztést is biztosíthatnak. 
A nyertesek számára ezáltal könnyebbé 
válhatnak a mindennapok, elektroniku-
san vásárolhatnak, kereshetnek munkát, 
intézhetik az ügyeiket. 

Vályi-Nagy Vilmos a nyílt miskol-
ci pályázat 10 ezer nyertese közül első-
ként tizenháromnak – akik között volt 

nyugdíjas és három gyermeket neve-
lő pedagógus is – adta át a feltelepített, 
működésre kész laptopokat Kriza Ákos, 
valamint Csöbör Katalin és Sebestyén 
László országgyűlési képviselők közre-
működésével. 

A következő hetekben is sokan élhet-
nek majd a lehetőséggel, legkésőbb júni-
us végéig minden sikeres pályázó átve-
heti új laptopját. A program keretében 
jelenleg Miskolcon a legolcsóbb az inter-

net, hiszen a Digitális Közösség 
jelenlegi tagjai már ezer forint 
alatti áron rácsatlakozhatnak a 

világhálóra. A folytatásban pedig 
akár a város minden lakója kedvez-

ményes internethez juthat, a digitális 
írástudatlanság felszámolását támogatja 
a kormány szélessáv-fejlesztési program-
ja is, amelynek köszönhetően 2018-ra 
minden magyar háztartásban hozzáfér-
hető lesz a legalább 30 mbit/sec-os sebes-
ségű hálózat. Miskolc ebben is az élen jár, 
a Digitális Közösség Program keretében 
az első lépés a város saját gerinchálózata 
és az intézményi csatlakozások kialakí-
tása. A középtávú tervek között pedig az 
is szerepel, hogy saját városi cég szolgál-
tathasson a lakosságnak, természetesen 
nonprofit alapon.                                  cs. M.

Épül az infrastruktúra 
 a Déli Ipari Parkban

Digitális város: osztják a
laptopokat

Miskolcra látogatott nemrégiben Jo-
hannes Liebetseder követ-tanácsos, 
a Budapesti Osztrák Nagykövetség 
ügyvivője (képünkön középen). A 
diplomatát Kriza Ákos polgármes-
ter, Demeter Ervin kormánymegbí-
zott és Pfliegler Péter alpolgármester 
fogadta a városházán. A találkozón 
számos témáról tanácskoztak, egye-
bek mellett szóba került Miskolc 
ipari, gazdasági helyzete, fejlődése, 
kibontakozó új lehetőségei is.

Kriza Ákos egyebek mellett elmond-
ta, egyre nagyobb érdeklődés övezi ezt 
a régiót és a várost is. – Miskolc múlt-
jából származtatjuk jövőjét. A város 

fénykora a nehéziparhoz kötődik. Eb-
ből kiindulva, ha nem is feltétlenül a 
kohászatot, de a gépgyártást, az infor-
matikát és a kettő ötvözetéből kialaku-
ló mechatronikát, valamint a közelben 
lévő, komoly vegyipart fejlesztve, tér-
ségünket, Miskolcot ipari központként 
pozícionálhatjuk. A Miskolci Egyetem 
innovatív szerepe pedig ebben nélkü-
lözhetetlen – hangoztatta Kriza Ákos, 
hozzátéve, hogy az iparhoz kapcsoló-
dó szolgáltatások, az infrastruktúra is 
nagy szerepet kap. 

A városvezető szólt emellett a fejlesz-
teni kívánt területekről is. Elmondta 
például, hogy a régió hatalmas poten-
ciállal rendelkezik turisztikai szem-

pontból. Ezzel kapcsolatban kiemelte 
a miskolci fürdőfejlesztést, a lillafüre-
di projektet, de szót ejtett a diósgyőri 
várnál zajló munkákról is. Johannes 
Liebetseder a találkozót követően más 

helyi, illetve megyei szervezetek veze-
tőit is felkereste. Mint mondta, tapasz-
talatait megosztja majd honfitársaival, 
s vélhetően közös projekteket is ter-
vezhet majd a két fél.

osztrák diplomata  a városházán
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Rövidesen indulhat a 
vízpróba a miskolc-
tapolcai strand-
fürdő medencéjé-
ben, az építkezés 
jó ütemben halad 
– tájékoztatott a 
helyszínen hétfőn 
Sebestyén László, a 
beruházás miniszteri 
biztosa. 

Az első ütem – vagyis az 50 méte-
res úszómedence újraépítése, az öl-
tözők, zuhanyzók és kiszolgáló he-
lyiségek kialakítása, valamint egy 
új wellness-centrum – júniusra el-
készülhet, Sebestyén László szerint 
gőz erővel haladnak.

– Minden, XXI. századi igényt 
kielégítő strand épül. A medence 

ugyanúgy alkalmas lesz komoly 
sportrendezvények megrendezésé-
re, ahogy az úszóközönséget is ki-
szolgálja majd. A második ütemben 
egy látvány- és élményfürdő épül, a 
tervek szerint még a nyár vége előtt. 
Ez a hely 12 hónapon, tehát egész 
éven át fog üzemelni, télen, tavasz-

szal és ősszel is kiszolgál-
ja az ide látogatókat. A 

centrum alapja már 
kész – mondta el a 
strandfejlesztés mi-
niszteri biztosa.

Megtudtuk, az 
összesen ötmilliárd 

forintos bekerülési 
költségű beruházás kö-

vetkező munkái közt szere-
pel három kupola lebontása is a 

nyolcból. Sebestyén László hangsú-
lyozta, miniszteri biztosként feladata 
a kapcsolattartás a helyhatóság és a 
kormány között, így mindent meg-
tesz azért, hogy rendben felépüljön 
Miskolctapolca új strandja. A me-
dencében heteken belül elkezdőd-
hetnek a vízpróbák.

S. P. | fotó: JuháSz á.

Nagy az érdeklődés a Waberer’s – Sze-
merey Logisztika Kft. által meghirde-
tett álláshelyek iránt. A 100 gépjármű-
vezetői állás kétharmadát már sikerült 
betölteni, tudtuk meg Szemerey Ló-
rándtól, a cég ügyvezető igazgatójától.

Egy hónappal ezelőtt, február 20-án 
vette át ünnepélyesen a 160. új kamiont 
a miskolci központú Waberer’s – Sze-
merey Logisztika Kft. A járművek fele 
fejlesztés volt, így 100 új munkahelyet 
is teremtett a cég. A százból 75 álláshe-
lyet már betöltöttek, az új munkatársak 
azonnal volán mögé is ülhettek. – 25 gép-
járművezetői állásra továbbra is várjuk a 
megfelelő képesítéssel, azaz E-kategóriás 
jogosítvánnyal rendelkező munkavál-

lalókat – mond-

ta érdeklődésünkre Szemerey Lóránd, 
a Waberer’s – Szemerey Logisztika Kft. 
ügyvezető igazgatója. Mint megtudtuk, 
a jelentkezők közül sokan sajnos nem 
rendelkeznek a munkakör ellátásához 
szükséges, hatóságilag előírt kategóriájú 
jogosítvánnyal. A sofőrhiány enyhítésére 
igen kedvező és hatékony kezdeménye-
zés volt a központi kormányzati támo-
gatással megvalósított hivatásos gép-
járművezető-képzés. Ennek keretében 
Borsodban 240, Szabolcsban 120 fiatal 
szerezhetett jogosítványt. Szemerey Ló-
ránd szerint ennek folytatása hozzájá-
rulhatna ahhoz, hogy a miskolci régió 
fiataljai könnyebben megszerezhessék a 
gépjárművezetői alkalmazásukhoz nél-
külözhetetlen képzettséget

CS. M.

Dolgoznak a Győri kapui gyer-
mekorvosi rendelő felújításán, öt 
rendelő korszerűsítésére nyert el 
száz százalékos támogatást Miskolc 
önkormányzata, összesen mintegy 
300 millió forint értékben. A köz-
beszerzési eljárások lezárultával, a 
másik négy helyen is elkezdődhet a 
munka.

A város képviselő-testülete 2012 
decemberében döntött a pályázatok 
benyújtásáról, miután az érintett ren-
delők kiválasztásáról egyeztettek a 
háziorvosok és a házi gyermekorvo-
sok érdekképviseleti szerveivel is. A 
maximális pályázható összeg 60 mil-
lió forint volt. Négy rendelő – a Fábián 
utcai, a Győri kapui, a Testvérvárosok 
útjai, a Latorca utcai – esetében ennyit 
kértek és kaptak, és nem sokkal keve-
sebb az Andrássy utcaira fordítható 
összeg, az 58,7 millió sem.

– Nagyon fontos, hogy minél kom-
fortosabb körülményeket biztosít-
sunk az alapvető szolgáltatások te-

rületén a lakosság, illetve dolgozók 
számára is. A város vezetése és or-
szággyűlési képviselői is sokat dol-
goztak azért, hogy most 300 milliós 
fejlesztés valósulhasson meg a város 
egészségügyi alapellátásában – emelte 
ki a felújítás alatt álló Győri kapui ren-
delőnél Zsiga Marcell alpolgármester, 
a terület önkormányzati képviselője.

A felújítás során megtörténik a 
külső szigetelés, kicserélik a nyílás-

zárókat, felújítják a fűtési rendszert 
és az egyéb gépészetet. Több rendelő 
új bútorokat is kap, illetve van, ahol 
műszaki eszközöket is sikerül be-
szerezni. A rendelés folyamatos lesz 
az intézményekben, az ütemezett 
felújításról, a kisebb átszervezések-
ről pedig a helyszínen, illetve a mé-
dián keresztül tájékoztatják majd a 
lakosságot. 

CS. M. | fotó: Végh CS.

A középiskolások számára törvényi előírás, hogy az érettsé-
gijük előtt ötven órás közösségi munkát kell végezniük. Tiba 
Sándor, a Miskolci Semmelweis Kórház főigazgatója felaján-
lotta a miskolci középiskoláknak, hogy ezt náluk is végezhetik.

Már majd’ egy éve, hogy a kapcsolatfelvétel megtörtént, je-
lenleg kilenc középiskola diákjai végeznek közösségi munkát a 
kórházban, összesen 109-en. Jóval nagyobb az érdeklődés, de a 
kórházban is maximalizált az a létszám, ahány diákot egyszer-
re fogadni tudnak. 

Tiba Sándor szerint a fiatalok számára nagyon tanulságos le-
het, ha itt megtapasztalják, milyen sokat jelent egy-egy jó szó, 
emberi gesztus, napi segítség a beteg, elesett emberek számára. 
Gyakorlatilag olyan tevékenységet végeznek a betegek mellett, 
amit, ha otthon lennének, a családjuk végezne el. A főigazga-
tó a program végén visszajelzést is kér az intézményektől, a di-
ákoktól, hogy tökéletesíteni tudják a rendszert. Egyben azt is 
megkérdezik majd, a tapasztaltak után vonzónak találják-e az 
egészségügyi szakmát.

tapolca: 
„gőzerővel épül 

a strand”

Egyre több a munkahely
Orbán Viktor miniszterelnök a 

Magyar Kereskedelmi és Iparka-
mara Gazdasági évnyitó című fó-
rumán szorgalmazta a teljes fog-
lalkoztatottság elérését, ami szavai 
szerint maximum 3-3,5 százalékos 
munkanélküliséget jelent.   A mi-
niszterelnök kifejtette: az Európai 
Unión belül ma a teljes, nemzet-
gazdaságokon belüli ipari terme-
lés átlagosan 15 százalék, Magyar-
országon viszont 23 százalék. Jóval 
az európai átlag fölött vagyunk te-
hát, csak két ország van Európá-
ban, amelynek a nemzeti összter-
mékében az ipar nagyobb arányt 
foglal el, mint a magyarokéban: ez 
Németország és Csehország, de ők 
is csak egy orrhosszal előznek meg 
minket. Ezek szerint a harmadik 
legiparosodottabb nemzete Euró-
pának ma a magyar.

Ezek egyáltalán nem üres sza-
vak, hiszen az elmúlt időszakban 
számtalan beruházás létesült. A tel-
jesség igénye nélkül: Miskolcon a 
múlt héten rakták le az ezer mun-
kahelyet teremtő Takata beruházás 
alapkövét. Mezőtúron a napokban 
az elektromechanikai alkatrészek 
összeszerelésével foglalkozó, német 
tulajdonú RAFI Hungária Kft. har-
madik üzemcsarnokát adták át. A 
Vas megyei Csöngén a Binder Kft. 
újabb, 2250 négyzetméter alapte-

rületű gyártó-
csarnokának az 
alapkövét tet-
ték le. Székes-
fehérváron az 
Alcoa három-
milliárd forint 
értékű gyártó-
kapacitás-bőví-
tést jelentett be, 2015 elejére meg-
duplázzák a gyártási kapacitást. Az 
amerikai Procter&Gamble a na-
pokban adta át új, gyöngyösi gyá-
rát. A mintegy 20 milliárd forintos, 
150 új munkahelyet teremtő, zöld-
mezős beruházással egy 240 ezer 
négyzetméteres, csúcstechnológiás 
gyártósorokkal felszerelt üzemet 
hoztak létre. Szegeden februárban 
egy lézer kutatóközpont létrehozá-
sa kezdődött meg.  Ez közvetlenül 
mintegy négyszáz, közvetve akár 
négy-ötezer embernek is munkát 
adó beruházás. A felsorolást sokáig 
folytathatnánk.

Orbán Viktor elmondta még, 
ha kormánya folytathatja politiká-
ját, 2018-ra elérhető, hogy az ipari 
termelés hozzájárulása a nemze-
ti össztermékhez egész Európában 
Magyarországon legyen a legma-
gasabb, így Magyarország lehet a 
legiparosodottabb ország Európá-
ban.

 tóth gy. LáSzLó

Még 25 sofőrt keresnek 

Elkezdődött a rendelők felújítása

Diákok önkéntes munkája a kórházban



Hirdetés4 Miskolci Napló

Miskolc, Ernye bán u. 4/A.
Telefon: 46/381-645, 

20/9424-903. 
Fax: 46/505-323

Sérült gépjármûvek  
teljes körû javítása

Biztosítók szerzôdött  
partnere

Kárrendezés, kárügyintézés
Legmodernebb technológia

Garantált minôség
Rövid határidôk

Nyitva tartás: 
hétfô–péntek 8.00–17.00 

szombat: 8.00–12.00

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink!
Adják fel apróhirdetésüket kedvezményes áron a Miskolci 
Naplóban hétköznap 8.00 és 16.00 óra között!

Hirdetésszervezőink az alábbi címen érhetők el:
3530 Miskolc, Széchenyi u. 40. Fax.: 46/501-428
Tel.: 46/501-420 E-mail: info@mikom.hu

Apróhirdetés
Ne dobja ki, érték! Megunt, el-
romlott, használt játékvasútját 
megvásárolom. Tel.: 06-20/444-
8560.

A Miskolci Otthon Segítünk 
Alapítvány áprilisban szerdán-
ként 17 órától jógára várja a vá-
randós kismamákat. Jelentke-
zés: julimamimiskolc@gmail.
com, 06-30/905-8113.

A Miskolci Otthon Segítünk 
Alapítványnál áprilisban szer-
dánként 15 órától készségfej-
lesztő játszóház indul, további 
információ www.miskolc.ima-
mi.hu, programok menüpont-
ban, olahne.julika@chello.hu.

A MIVÍZ Kft több száz munkatársa minden nap azon dolgozik, hogy kristálytiszta ivóvizet ihassunk, hogy óvjuk környezetünket, 
nemcsak a mára koncentrálva, hanem unokáinknak is átadva azt a kincset, melyet úgy nevezünk: ivóvíz.

A víz világnApján is!
Bükki forrásból

A Mivíz KFT DOlgOzÓi KÖszÖnTiK FOgyAszTÓiKAT  
A víz világnApjA AlKAlMáBÓl

Platinum beltéri színes falfesték 
nagy választékban kaPható!

Mivíz KFT  
– 100 éve TiszTA FOrrásBÓl
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Idén is az Avasi református teme-
tőben, Palóczy László és Szemere 
Bertalan emlékművénél, valamint 
Horváth Lajos és Butykai József ’48-
as hősök sírjainál kezdődtek el már-
cius 15-én a városi megemlékezések 
Miskolcon. A központi ünnepséget 
a Petőfi téren tartották, majd az 
ünneplő tömeg sorban felkereste az 
1848–49-es forradalom és szabad-
ságharc belvárosi emlékhelyeit. A 
Szent István téren és a Művé-
szetek Házában családi 
programokkal, zenés 
műsorokkal várták az 
érdeklődőket. 

„Magyarország jó 
irányba fordult”

Idén a Petőfi tér volt 
a központi helyszíne Mis-
kolcon az 1848–49-es szabad-
ságharc tiszteletére rendezett városi 
megemlékezéseknek. Az ünnepségen  
Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési 
miniszter kiemelte, nemzeti karak-
terünk egyik fő vonása, hogy „ami-
kor szükséges, akkor nem ismerünk 

kétséget, meghátrálást”, és „össze-
fogunk, hogy együtt állhassunk ki 
igazunkért és Magyarország 
jövőjéért”. A nemzeti fej-
lesztési miniszter úgy 
fogalmazott, sorsdöntő 
lehetőség előtt állunk, 
a tét pedig „a közösen 
elért eredményeink 
megőrzése és az ország 
fejlődésének biztosítá-

sa az elkövetkező négy 
évben is”. 

– Magyarország jó 
irányba fordult, és Kö-
zép-Európa fellendü-
lésének motorja lehet 
– idézte Orbán Viktor 
miniszterelnök gondo-

latait Németh László-
né, hozzátéve, „hinnünk 

kell magunkban és munkánk 
eredményében”.

Kriza Ákos arról szólt, a történelmi 
emlékezet „nemcsak nemzeti tuda-
tunk természetes alapja, hanem ben-
ne rejlik az örök tükör is a mának”. 
Tükör, hogy mit, mikor, hogyan csi-

náltunk az eltelt évszázadok alatt, és 
ehhez képest hol tartunk ma. – Sok 

nehézségen vagyunk túl, de 
túljutottunk a gazdasági 

válsággal megélt város-
építés évein, túl va-
gyunk az új irányok ki-
jelölésén. Szó szerint is 
alapköveket fektettünk 

le, a megújuló és gazda-
ságilag felemelkedő város 

megteremtéséhez. Ma 
újra büszkék lehetünk 

arra, hogy itt élünk Mis-
kolcon, Magyarország 
új gazdasági korszaka 
egyik jelképének is be-
illő városában – emelte 
ki a polgármester.

„Bízzunk egymásban, 
számítsunk egymásra!”

A belvárosi emlékhelyek közül 
előbb Batthyány Lajos emléktábláját 
keresték fel az ünneplők, majd Deák 
Ferenc szobránál Sebestyén László 
országgyűlési képviselő mondott ün-
nepi beszédet. Kiemelte, Deák, a haza 

bölcse olyan, generációkon átívelő tu-
datot formált a magyar emberekben, 
amely folyamatosan izzásban 
tartotta a béke, az egyetér-
tés és a szabadság utáni 
vágy parazsát. – Ma az 
a teendő, hogy a béke 
és az egyetértés eszkö-
zeivel olyan jövőt épít-
sünk, melyben a gyer-
mekeinknek nem kell az 

eladósodás, a megélhe-
tési nehézségek ördögi 

körének sodrásában élni 
– hangsúlyozta Sebes-
tyén László. 

Kossuth Lajos szob-
ránál Csöbör Katalin 
országgyűlési képviselő 

úgy fogalmazott: márci-
us 15-e „a magyar nemzet 

önmagára találásának ünnepe 
is”. Hozzátette, a forradalom és sza-
badságharc hőseitől, az akkori ma-
gyaroktól tanulhatjuk meg igazán, 
mit is jelent a haza szeretete. – „Tiszta, 
magasztos, az igaz életet meghatáro-
zó érzés. Nem sok nemzetnek adatik 

meg az a kisugárzás, amelyre joggal 
lehetünk büszkék, csak olyanoknak, 

amelyek nagy célokat tűznek 
a zászlajukra” – hangsú-

lyozta.
A képviselő szólt a 

választásról is. Mint 
mondta, 2010-ben 
megkapták a bizalmat, 

elkezdték a munkát, 
szinte az alapokról. – Azt 

hiszem, szép eredményeket 
értünk el – emelte ki, megem-

lítve egyebek mellett az IMF-hitel 
visszafizetését, és a rezsicsökkentést 
is. Csöbör Katalin kihangsúlyozta, 
a munkát folytatni kell, ki kell tar-
tani. – Meggyőződésem, hogy erő-
sek, egységesek vagyunk. Be fog-
juk bizonyítani, hogy mi irányítjuk 
az életünket, az országunkat. Bíz-
zunk egymásban, számítsunk egy-
másra!” – zárta ünnepi beszédét az 
országgyű lési képviselő.

A koszorúzások a Széchenyi Ist-
ván-szobornál folytatódtak, végül a 
Szemere Bertalan-emlékfalnál értek 
véget.

 
A hagyományoknak megfelelően, 
a városházán köszöntötte Kriza 
Ákos, Miskolc polgármestere a he-
lyi média képviselőit a Magyar Sajtó 
Napja alkalmából. A rendezvényen 
idén is átadták az Év újságírója és az 
Év fotósa elismeréseket.

Kriza Ákos kiemelte, a sajtó mun-
katársai ugyanolyan tisztességgel 
és becsülettel végzik a munkájukat, 
mint mindenki más. Elmondta, nap-
jainkra az információáramlás átren-
deződött, más árnyalatokkal bír a 
sajtó képe, ma már számtalan csator-
na van, ahol információhoz juthat az 
ember. – Az a jó, ha a hírközlésben 
mindig sikerül megtartani az „em-
beri tényezőt” – fogalmazott ünnepi 

köszöntőjében Kriza Ákos. Miskolc 
polgármestere örömét fejezte ki, hogy 
évről évre egyre több médiamun-
kás jelenik meg a jeles eseményen. 
Mint mondta, a rendezvény célja, az 
újságírók köszöntése mellett az is, 
hogy évről évre elismerjék a mun-
káját azoknak, akik megítélésük sze-
rint, az adott időszakban kiemelkedő 
munkát végeztek a maguk területén. 
A városi elismeréseket ezúttal is két 
kategóriában adták át: az Év fotósa cí-
met idén Ádám János, az Észak-Ma-
gyarország napilap fotóriportere 
érdemelte ki, az Év újságírója elisme-
rést pedig Istenes Zsolt, a Miskolc Te-
levízió szerkesztő-riportere vehette át 
Kriza Ákostól.

Idén is elismeréseket, kitüntetéseket adtak át nemze-
ti ünnepünk, március 15-e alkalmából, köztük több 
miskolci tudós, feltaláló, közéleti személyiség munká-
ját is elismerték.

Széchenyi-díjat adományozott Áder János köztársa-
sági elnök Roósz András (képünkön), a Magyar Tudo-
mányos Akadémia rendes tagja, a Miskolci Egyetem 
egyetemi tanára részére a magyar kohászat és fémes-
anyag-tudomány, ezen belül a magyar űranyagtudo-
mány területén folytatott, nemzetközileg is jelentős, több 
mint négy évtizedes kutatói és oktatói tevékenységéért. 
Magyar Érdemrend Tisztikeresztet adott át Balog Zol-
tán, az emberi erőforrások minisztere Jurecskó László 
művészettörténésznek, a MissionArt Galéria Miskolc 
egyik tulajdonos-vezetőjének. A Magyar Arany Érdem-

kereszt polgári tagozata kitüntetést adta át Navra-
csics Tibor miniszterelnök-helyettes Pásztorné Er-
dős Éva egyetemi docensnek, a Miskolci Egyetem 
Állam- és Jogtudományi Kara intézeti tanszékveze-
tőjének, egyetemi docensnek, fejlesztési és gazdasági 
dékánhelyettesnek, s miniszteri Elismerő Oklevelet 
adományozott Alakszai Lászlónak, a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Kormányhivatal Egészségbizto-
sítási Pénztári Szakigazgatási Szerve igazgatójának. 
A Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozatát 
adományozta Pintér Sándor belügyminiszter Vasas 
Istvánnak, az Észak-magyarországi Vízügyi Igazga-
tóság Vízrendezési és Társulati Osztály vezetőjének. 
Magyar Gazdaságért Díjat adományozott Varga Mi-
hály nemzetgazdasági miniszter Fábry György, a 
Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai 

Kara nyugalmazott egyetemi tanára részére, s Minisz-
teri Elismerő Oklevelet adott át Szalayné Ostorházi Má-
riának, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyar-
országi Regionális Adó Főigazgatóság főigazgatójának. 
Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott Fazekas 
Sándor vidékfejlesztési miniszter Besenyei Andrásnénak, 
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Kirendeltsége osztályvezetőjének, 
és Karlowits-Juhász Tamásnak, az Észak-magyarorszá-
gi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelő-
ség ügyintézőjének. A Magyar Szabadalmi Hivatal Jed-
lik Ányos-díjat adományozott március 15-e alkalmából 
Raisz Ivánnak, az Enviro-Pharm Kft. tulajdonos-ügy-
vezetőjének, a Miskolci Egyetem nyugalmazott oktató-
jának, és Babcsán Norbert okleveles mérnök-fizikusnak, 
az Aluinvent Zrt. műszaki igazgatójának. 

A Magyar Sajtó NapjánEliSMEréSEk, kitÜNtEtéSEk
A NEMzEti ÜNNEp AlkAlMáBól

A MAgyAr NEMzEt öNMAgárA tAláláSáNAk ÜNNEpE iS!”
„MárciuS 15.
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Mátyás Király GyóGyszálloda***
Tavaszi felüdülés  

Hajdúszoboszlón!
Érvényes: 2014. 03. 01 – 06.15.* 

(* kivéve: húsvét, majális, pünkösd)

Kétágyas szobában,  
kétfős elhelyezéssel,  

félpanzióval és wellness-  
használattal: 

19 900 ft/fő/2 éj
42 000 ft/fő/5 éj

+ idegenforgalmi adó (18 év felett): 450 Ft/fő/éj 

További ajánlatainkért és 15%-os előfoglalási kedvezményekért  
keresse szállodánkat a Miskolci Utazás Kiállításon  

(ITC-székház 52–53. stand)!

Mátyás Király Gyógyszálloda***superior 

4200 Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 17. 
Tel.: 52/360-200. Fax: 52/361-974 

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

 Élmény Wellness Gyógyulás
 Szórakozás Természet Hagyomány

www.bogacs.hu

Turisztikai Információs Iroda és Kerékpárkölcsönző
3412 Bogács, Alkotmány u. 5.

E-mail: turizmus@bogacs.hu | tel.: 49/534-011

Bogács

www.grandhotelgalya.hunguesthotels.hu
grandhotelgalya@hunguesthotels.hu

” 

A négy évszak 
élményszállodája

 

”

Galyai felfrissülés
12 500 Ft/fő/éj ártól

Az ajánlat minimum 
2 éjszakától foglalható, 
félpanziós ellátással, 

wellnessrészleg-használattal, 
animátorok által vezetett 

programokkal.

3234 Galyatető, Kodály Zoltán sétány 10.
Tel.: 37/ 576-576. Fax: 37/ 376-015

Megújultunk!
lobby Bár és látványkonyha,

kibővített kültéri bio rönkszauna,

kültéri merülő- és élménymedence

További információ és foglalás:
Hőforrás Hotel

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

E-mail: info@hoforrashotel.hu
www.hoforrashotel.hu

Húsvéti ünnep Gyulán,
A HŐFORRÁS HOTEL*** 

ÉS ÜDÜLŐPARKBAN
2013. 04. 18. – 04. 21. 

•  4 nap/3 éj félpanzióval +1 alkalomra 
belépőjegy a gyulai Várfürdőbe  
és 1 alkalomra kizárólagos jakuzzi-  
használat a szállodában

•  csomag ára: 29 000 Ft/fő/3 éj.,  
pótágydíj: 22 700 Ft/fő/3 éj.

•  elhelyezés: 2 ágyas, pótágyazható   
standard szobában

3525 Miskolc, Nagy Imre u. 17.     
facebook/vilaglatoutazas

világlátó utazás nyugat-európában...

london
2014. 05. 08–14. 7 nap/4 éj

felnőtteknek 87 900 Ft/fő + kb. 100 GBP
3 ágyas elhelyezéssel, kétágyas felár 5000 Ft/fő

autóbusszal, programokkal, 3 éj hotel***  
reggelivel, 1 éj tranzitszállás önellátással

MINDEN,  AMI UTAZÁS – EGY HELYEN!
www.vilaglatoutazas.hu, www.vilaglato.eu 

r-
01

74
5/

98

46/412-142

l  BAjMóC – ZóLYoM:  
július 26. – 5000 Ft

l  REpTéRLÁToGATÁS  
éS SéTAHAjóZÁS A DUNÁN:   
április 12. – 4000 Ft

l  KoRoNÁZÁSI ÜNNEpI jÁTéKoK 
poZSoNYBAN:  
június 21. – 7000 Ft

l  TUTAjoZÁS A DUNAjECEN:   
május 3. – 7500 Ft

l  SZENT LÁSZLó NApoK NAGY
vÁRADoN: június 28. – 4000 Ft

l  RóZSAFESZTIvÁL SZőREGEN SZE
GEDI SéTÁvAL: június 21. – 7000 Ft

Cím: Miskolc, Arany jános u. 19., fszt. 2. 
tel.: 46/344-454

www.korutAk.hu

EZ A KUpoN 
1000 FToT éR! 

1 ÚTRA 1 FőNEK!

"

"

Apróhirdetés
Hi-Sec és MEGA acél bizton sá gi ajtók már 54 900 Ft-tól, továbbá nyí-
lászárók (műanyag, fa, alumínium) cseréje óriási kedvezménnyel, tel-
jeskörű árnyékolástechnikával. tel./fax: 46/402-292, mobil: 30/336-
5528, web: www.aluport.hupont.hu, bemutatóterem: Miskolc, Bükk 
áruház i. emelet. Nyitva: h–p: 9–14 óráig, sz: 9–12 óráig.
Selyemréti, I. emeleti, gázkonvektoros, erkélyes, zöldövezeti, 
36 m2-es, 3 szintes társasházban lévő ingatlanért kb. 10 m2-el na-
gyobb, belvárosi, i. emeleti, gázos lakást keresek, ráfizetéssel.tel.: 
06-46/749-495, 06-30/360-5502.
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A kamara és a kormányhivatal által 
szervezett vállalkozói fórumra ér-
kezett Miskolcra hétfőn este Varga 
Mihály nemzetgazdasági minisz-
ter, Csöbör Katalin országgyűlési 
képviselő meghívására. A politikus 
több mint száz helyi vállalkozó előtt 
beszélt a gazdaság aktuális témáiról 
és válaszolt a felmerülő kér-
désekre is.

Csöbör Katalin bevezető
jében kiemelte a minimálbér 
emelését, a rezsicsökkentést, 
a kontroll alatt tartott állam
adósságot, a munkahelyteremtést. A 
kormány célja, hogy a kis és középvál
lalatokat erősítse, hiszen a munkaerő 
70 százalékát ők foglalkoztatják. Ezt 
már Sebestyén László országgyűlési 
képviselő mondta, kiemelve: létszük
séglet, hogy magyar cégek magyar dol
gozókat alkalmazzanak, hosszú távú, 
biztonságos működés mellett. A 2020
ig terjedő uniós pályázati időszakban 
az elnyerhető források hatvan százalé

kát a gazdaság élénkítésére, a vállalko
zások fejlesztésére szeretnék fordítani. 
Varga Mihály hangsúlyozta, 2010ben 
egy mértéktelenül eladósodott orszá
got vettek át: az adósságszint elérte a 
bruttó hazai össztermék 83 százalékát. 
Éppen ezért elsődleges célként tűzték 
ki az adósságcsapdából való kikerü

lést, valamint a munkahelyteremtést. 
Az adósságszintet mára jócskán sike
rült lefaragni, s közben a nemzeti tu
lajdont is gyarapították. Varga Mihály 
arról is szólt, hogy a devizahiteleket 
ki kell vezetni a rendszerből. Egyetlen 
ország sem engedheti meg magának, 
hogy lakosai egy másik ország devizá
jában legyenek eladósodva.

A munkahelyteremtés kapcsán a 
miniszter elmondta, 2010ben az eu

rópai uniós országok közül csak Mál
tán dolgoztak kevesebben a lakosság 
számához viszonyítva, mint hazánk
ban. Hogy ezen változtatni tudjanak, 
hozzá kellett nyúlni az adórendszer
hez, a Munka törvénykönyvéhez, a 
foglalkoztatási rendszerhez. A kor
mányváltáskor 3 millió 800 ezren dol

goztak, mára sikerült elérni, 
hogy több mint 4 milliós le
gyen ez a szám. A miniszter 
hozzátette, van még tenni
való, komoly munka áll még 
előttük. Példaként említette a 
szakképzési rendszer további 

átalakítását, a vállalkozások hitellehe
tőségeinek a javítását is. Azt is elő sze
retnék segíteni, hogy minél több cég 
tudjon „a külföldi piacokon körülnéz
ni”.

Varga Mihály kijelentette: négy év 
alatt, amit meg tudtak tenni, azt tisz
tességgel megtették. Az ország előrébb 
tart, mint 2010ben, s amennyiben az 
április 6ai választáson ismét bizalmat 
kapnak, még tovább juthat. 

A Jobbik szerint a baloldal és a 
TASZ is egyetért abban, hogy a get
tók lakóira nem vonatkoznak a tör
vények. Erről beszélt a napokban 
sajtótájékoztatóján Pakusza Zol
tán, a párt országgyűlési képviselő
jelöltje, miután elmondása szerint 
a gyurcsányi összefogás miskolci 
önkormányzati képviselője, Varga 
Gergő úgy nyilatkozott: egyetért a 
TASZ miskolci jelentésével, amely 
szerint zaklatás a gettók lakóinak 
hatósági ellenőrzése.

Pakusza ennek kapcsán elmond
ta, a szocialisták és társaik a törvé
nyes rend betartatása és ellenőrzése 
helyett tovább szórnák az adófizetők 
pénzét különböző mediátori és in
tegrációs programokra, amelyekről 
mára kiderült, nem vezetnek sehová. 
A jobbikos politikus szerint az elmúlt 
24 évben azokat is „kiillesztették” a 

társadalomból, akik a rendszervál
táskor még képesek voltak a több
séggel harmóniában élni. Pakusza 
Zoltán hangsúlyozta, a Jobbik egyet
len egy forintot sem költene a tör
vénysértők felzárkóztatására: a „fo
lyamatosan adni” politikája helyett 
a „folyamatosan elvárni” politikáját 
alkalmazná a párt, mely a törvények 
következetes betartatásán keresztül 
illesztené vissza a társadalomba a 
ma mélyigénytelenségben élő embe
reket. Pakusza Zoltán végezetül arra 
kérte a baloldali összefogás miskol
ci országgyűlési képviselőjelöltjeit, 
Varga Lászlót és NagyKorsa Judi
tot: nyilatkozzanak a TASZ miskol
ci megjelenéséről, valamint arról, ők 
hogyan képzelnék el a rendteremtést 
Miskolc gettóiban. Támogatnáke, 
hogy újabb milliókat fordítsanak az 
integrációra?

Gúr Nándor, az MSZP alelnöke a 
rendezvényen felidézte a 12 pont né
hány követelését, majd kiemelte: 1848
ban azt akarták, hogy a magyarok job
ban éljenek. Annak a véleményének 
adott hangot, hogy most is időszerű az, 
amit 1848. március 15én követeltek az 
akkoriak: felelős kormányt és sajtósza
badságot. Április 6ával kapcsolatban 
elmondta, „vízválasztó” lesz az ország 
életében, és mindenkinek el kell men
nie szavazni.

Varga László országgyűlési képvi
selőjelölt emlékeztetett, az országban 
elsőként Miskolcon állítottak fel – „bé
kében és egyetértésben” – egész alakos 
Kossuthszobrot. – Az akkoriak értet
ték 1848 üzenetét, hogy legyen béke, 

szabadság és egyetértés. Értették, mert 
összekötötte őket ez a város – tette hoz
zá. NagyKorsa Judit, a baloldali ösz
szefogás másik miskolci országgyű
lési képviselőjelöltje kiemelte, „akik 
166 évvel ezelőtt fellázadtak, és a haza, 
valamint a függetlenség védelmében 
fegyvert fogtak, hősök voltak”. A kép
viselőjelölt úgy fogalmazott: most nem 
kell fegyvert ragadni, elég tollat fogni a 
kezünkbe a választásokon a változta
táshoz.

A beszédeket követően fáklyás fel
vonulás indult Deák Ferenc, Szemere 
Bertalan és Széchenyi István szobrá
hoz, majd a menet visszatért az Erzsé
bet térre, ahol Simon Gábor beszédé
vel folytatódott a program. A MSZP 
miskolci elnöke úgy vélte: „most kell 
választani, most választani kell” ke
let és nyugat között is. Hozzátette, ele
ink, a márciusi ifjak és akkori vezető 

politikusaink – bár sokat vitatkoztak 
egymással – a szabadságért küz
döttek és a Nyugatot választották. 
Debreczeni József, a Demokratikus Ko
alíció alelnöke rövid történelmi áttekin
tésében az 1848 tavaszán bekövetkezett 
sorsfordító eseményekről, a társadalmi, 
gazdasági, politikai változásokról szólt, 
s ugyancsak a választásokon való rész
vételre szólított fel.

Szanyi Tibor annak a véleményének 
adott hangot, hogy a választáson „meg
fordítják Magyarország sorsát”, s május 
25én, az európai parlamenti válasz
táson Európát is meg fogják változtat
ni. A márciusi ifjakról szólva kiemel
te, a maroknyi fiatal akkor azért tudta 
megváltoztatni az ország sorsát, mert 
tudták, hogy Magyarország is változást 
akar. Április 6ára rátérve kiemelte, „el 
kell menni szavazni, mert az ország sor
sáról van szó”.                        K. I. | fotó: V. Cs.

„Ha ismét bizalmat kapunk, 
még tovább juthatunk”

Hétfőn esküt tettek a szavazat
számláló bizottságok jegyzőkönyv
vezetői, és elkezdték kiszállítani a sza
vazókörökbe az urnákat, paravánokat 
– Miskolcon 106 választási  helyiség
ről kell gondoskodni.

A városi közgyűlés megválasztotta 
a szavazatszámláló bizottságok tagjait 
és póttagjait, ők a jövő héten teszik le 
esküjüket. A héten lejárt néhány fon
tos határidő. Így például péntek dél
utánig jelenthettek be kétkét delegál
tat a szavazatszámláló bizottságokba 
a jelöltet állító pártok és független je

löltek, valamint az országos 
listát állító jelölőszerveze
tek. Ugyancsak péntek dél
után 4 óráig nyújthatta be 
kérelmét az, aki nemzetisé
gi választópolgárként kíván 
szerepelni a központi név
jegyzékben.

Lejárt az a határidő is, 
ameddig az egyéni jelöltek beje
lenthették kifogásaikat a helyi válasz
tási bizottságok döntésével szemben, 
illetve ameddig a Nemzeti Választási 
Bizottság dönthetett ezekről, így vég
leges az április 6ai országgyűlési vá
lasztáson, Miskolc két választókerüle
tében indulók listája.

A miskolci országgyűlési képviselő
jelöltek nevét az alábbiakban választó
kerületenként, és abban a sorrendben 
tesszük közzé, ahogy a szavazólapon 
szerepelnek majd (a sorrendet a vá
lasztási bizottságok sorsolással dön
tötték el). A jelölő pártok nevét a 
választás.hun közzétettek szerint 
használjuk.       Cs. M. | fotó: MoCsárI L.

feLKészítIK 
a szaVazóKöröKet

VégLeges a jeLöLteK LIstája

1. számú választókerület
Indulhat: Janó Elemér – Együtt 2014, Lovrity István – Zöldek, Badány 

Lajos – Jobbik, Csetfalvi Attila – TBP,  Simon László – ÖP, Király Zsolt 
Ferenc – MNRP,   Bencze Csaba – SEM, Orosz Imre Tibor – Munkáspárt,  
Csöbör Katalin – Fidesz, KDNP,  Bárcziné Galambos Enikő – Független 
Kisgazdapárt, Gáspár Ferenc – ÚDP, Fintorné Barkó Anita – Szociálde
mokraták, Horváth Dániel – MRPP, Gulyás Gyula – MCP,  NagyKorsa 
Judit Anna – MSZP, Együtt, DK, PM, MLP, Emődi Zoltán – LMP, Kiss 
Gáborné – A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt, Gáspár Ferenc – ÚMP. 
 
2. számú választókerület

Indulhat: Fülöp József Istvánné – Munkáspárt, Mile Lajos – LMP, 
Vékony Mária –Szociáldemokraták, Tóth Árpád – SEM, Tamás János 
– MDU, Botos Ferenc – MCP, Varga László – MSZP, Együtt, DK, PM, 
MLP, Rivnyák Tibor – Független Kisgazdapárt, Szakos Zoltán – ÖP, 
Mach Kornél – MRPP, Iváncsó Zsolt – A Haza Nem Eladó Mozgalom 
Párt, Pakusza Zoltán – Jobbik, Sebestyén László – Fidesz, KDNP, Szabó
né Füle Márta – Zöldek.

nem költene 
a jobbik 

 
a törvénysértők 

felzárkóztatására
az MszP fáKLyás feLVonuLása 

          a beLVárosbanIdén is megrendezte hagyomá-
nyos, fáklyás felvonulását a nemze-

ti ünnep előestéjén az MSZP mis-

kolci szervezete. Az Erzsébet téren 

mások mellett felszólalt Szanyi 
Tibor, az MSZP EP-listavezetője is.

Mérséklődött 
az állaMadósság, 
a MunKanéLKüLIség



Múlt és jelen

A Deák utca és a Zárda utca sarkán 1908-ban átadott bank épületétől ke-
letre még földszintes-egyemeletes házakkal beépített, lakott a mai Hősök 
tere helye. A bank és a templom között két földszintes épület nézett a Zárda 
utcára, míg a Zárda – Kossuth Lajos utcák sarkán – a ma is létező – nagy 
alapterületű, egykori görög kereskedőház állt. A ház végében folyt át a Pece 
patak, amely a bankhoz csatlakozó, s szintén 1908-ban átadott kereskedel-
mi szakiskola sarkánál folyt át a Deák utcánál, s haladt a Debreczenyi utca 
irányába. (Egykori medrére itt-ott megtartott korlátok emlékeztetnek.)

Dobrossy I. | fotó: MocsárI L., képesLap: sáfrány Gy. J.

akkor...

...és Most
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Herman Ottó 
(jobb képünkön) 
1875. február 20-
án írta első bemu-
tatkozó levelét Tu-
rinba, amelyre 

válaszul már-
cius 17-én 
meg is érke-

zett Kossuth nemkülönben híres, terje-
delmes levele. „Sohasem szüntem meg 
nemzetem szabadságáért tenni és izgatni 
– írja Herman Ottó. Az országot, a népét 
tanulmányoztam és ismerem. Hitval-
lásom: szívem, eszem és meggyőződé-
sem után a köztársaság.” Kossuth Lajos 
ugyancsak kifejtette Herman Ottónak 
politikai nézeteit. Most is, és egy későb-
bi, 1888-ban írt levelében is igyekezett a 
miskolci polihisztort a politika helyett a 
szakma felé irányítani, mivel ott mara-
dandót alkothat, s jobban szolgálhatja 
népét, a magyar kultúrát. Ennek persze 
ellentmondani látszik, hogy 1879 októ-
berében Szeged-Alsóváros küldötteként 
– Kossuth javaslatára – nemzetgyűlési 
képviselővé választották Herman Ottót. 
Aztán még két cikluson keresztül, egé-
szen 1887-ig Szegedet képviselte. 1889 
májusától Törökszentmiklós, 1892–1896 

között pedig Miskolc 
képviselője volt. Mis-
kolcot képviselve, az 
utolsók egyikeként, 
1893 szeptembe-
rében még egyszer 
meglátogatta Kos-
suthot, majd a kor-
mányzó-elnök halá-
la után háromszor is 
szót kért a nemzet-
gyűlésben Kossuth 
„ügyében”. Az 1894. 
április 2-ai temetésen 
utolsó búcsúzóként 
úgy fogalmazott: „Te 
mondád, ha majd el-
temetnek, akkor fel-
támadok síromból és 
akkor a Kossuth név nagyobb lesz, mint 
volt valaha. Igaz. Ez így is lesz, mert más-
képp nem lehet. Temessenek a Cheopsz 
romjai alá; döntsék sírodra Ázsia eget 
ostromló hegységeit, mind hiába: Te fel 
fogsz támadni!”

A temetést követően Soltész Nagy 
Kálmán polgármester elnökletével szo-
borbizottság alakult, s nyomtatott fel-
hívást adtak ki, amely közadakozásra 
szólított fel. A felkért szobrászok közül 

először Zala György 
(1858–1937) vála-
szolt, aki a millenni-
umi emlékmű-meg-
bízatása miatt nem 
vállalta a szobrot, de 
nagyon meggyőzően 
ajánlotta Róna Józse-
fet (1861–1940), akit 
barátjának nevezett. 
Róna örömmel vál-
lalta a munkát, hi-
szen álmaiban ott 
volt Kossuth Lajos 
szobra, amelyről az 
avatás után tartal-
masan nyilatkozott 
a sajtónak. A miskol-
ci szobrot nagy álma 

hiteles magvalósításának tartotta. Így 
érthető, hogy műhelyében a szobor egy-
negyedes kicsinyítésben már 1896 nya-
rára elkészült, s kérte, hogy a zsűriző sze-
mélyek arról mondjanak véleményt. Így 
tett Barabás Miklós (1810–1898) és Zala 
György, de Miskolc kiemelkedő íróegyé-
nisége, Vadnay Károly (1832–1902), az 
irodalomtörténész-esztéta Beöthy Zsolt 
(1848–1922), s „felkért” zsűritagként 
Herman Ottó is.             Dobrossy István

Hirdetés

Herman ottó a miskolci 
kossuth-szoborért 1.

Három évforduló ad lehetőséget az emlékezésre a közeli napokban. Március 20-án 

volt 120 éve Kossuth Lajos és május 5-én lesz 110 éve Jókai Mór halálának. A Herman 

Ottó Emlékév rendezvényei már elkezdődtek, a jeles személyiségek különös módon 

kötődtek egymáshoz és Miskolchoz is.
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APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink!
Adják fel apróhirdetésüket 
kedvezményes áron a Mis-
kolci Naplóban hétköznap 
8.00 és 16.00 óra között!

Hirdetésszervezőink  
az alábbi címen érhetők el:

3530 Miskolc,  
Széchenyi u. 40.
Fax.: 46/501-428, Tel.: 
46/501-420
E-mail: info@mikom.hu

március 21–31.

Folytatódik a nagyszabású tavaszi vásár valamennyi COOP üzletünkben! 
Miskolci  

búza  
finomliszt 

1 kg 

109 Ft

Vizes  
zsemle 

1 db 

13 Ft

Naposkert  
étolaj

1 l 

289 Ft

ToVábbi ajáNlaTuNk:
kristálycukor 1 kg    209 Ft
lemola 4 toj. sod. csigatészta  1 kg    699 Ft
kaiser szendvicssonka 1 kg 1399 Ft

„Ez a tavasz Rólad szól!” – nyereményjáték március 6 – április 30-ig: 
Vásároljon 4000 Ft felett, dobja be a névvel, címmel és telefonszámmal ellátott pénztárblokkot április 30-ig a 

Szerencsedobozba és részt vehet a június 4-i sorsoláson. Nyeremények: 8 db 200 000 Ft értékű wellness  
pihenés, 40 db 50 000 Ft értékű C&A ajándékkártya, 80 db 20 000 Ft értékű kozmetikai ajándékcsomag

Legyen a hét minden napján az UNIÓ COOP Zrt. üzleteinek rendszeres vásárlója!

A Magyar Jégkorong Szövetség a Miskolci Jegesmedvékkel közösen, a Bor-
sodi Sörgyár támogatásával március 28–30. között rendezi meg a Borsodi 
Magyar Kupát a Miskolci Jégcsarnokban.

A programsorozat március 25-én, kedden 18 órakor kezdődik a Szinvapark-
ban szurkolói találkozóval. Mind a három napon lesz tippjáték is. A Jegesmed-
ve-mérkőzések szüneteiben játékokat rendeznek a jégen, gyerekeknek, felnőttek-
nek egyaránt. 

A menetrend: március 28. péntek: 17.45 | Dab.Docler – Sapa Fehérvár AV19 
(helyszín: Dunaújváros). 18.00 | Miskolci Jegesmedvék – Ferencváros. Március 
29. szombat: 15.00 | Sapa Fehérvár AV19 – Ferencváros. 18.30 | Miskolci Jeges-
medvék – Dab.Docler. Március 30. vasárnap: 13.30 | Ferencváros – Dab.Docler. 
17.00 | Miskolci Jegesmedvék – Sapa Fehérvár AV19

Jövő héten rendezik a 20. Miskolc 
Rallyt. A péntektől vasárnapig tartó 
sporteseményen nyitják az évet a szlo-
vák bajnokság indulói is. 

A hivatalos teszt jövő hét csütörtökön 
lesz a Nekézseny és Borsodbóta közötti 
szakaszon. Másnap a népkerti salak-
motor-arénában tartják a pro-
lógot, majd szombaton a Bükk 
felé veszik az irányt a rallysok. 
A zárónapon Lyukóbánya, Pa-
rasznya, Kánó és Ragály, vala-
mint Sajómercse és Sáta közt 
száguldanak majd a gyorsa-
ságikon. A céldobogó ezúttal 
is Miskolcon, a Városház téren lesz.

A 2013-as Miskolc Rallyt a hazai pá-
lyán versenyző Kazár Miklós, Szőke 
Tamás páros nyerte, ahogy a bajnoksá-
got is. A címvédőknek azonban – mivel 
idén nem engedélyezik a WRC-k indu-
lását – váltania kellett, így Miskolcon új 
autót avatnak, méghozzá egy Ford Fiesta 
R5-öt.

– Mélyvíz, talán így lehet leginkább 
jellemezni a jelenlegi helyzetet – fogal-

mazott Kazár Miklós. – Nagyon bí-
zom benne, hogy a legjobbak között 
mi is ott leszünk majd, bár nagyon so-
kat kell tanulnunk. Máshogy kell ve-
zetni az R5-öst, mint a WRC-t – hang-
súlyozta.

Az országos rallybajnokság listáján 
egyébként kilenc verseny kapott helyet: 

Miskolc mellett Komló, Veszprém, 
Kassa, Budapest, Pécs és Mogyoród, 
valamint visszatérőként Székesfehér-
vár és Bükfürdő szerepel a listán, Eger 
viszont kimaradt az idei helyszínek kö-
zül. Az OB 1. osztály hat, az R2 hét fu-
tamon kap lehetőséget a pontgyűjtés-
re. (Fotó: archív)

Az NB I 20. fordulójában hátrányból 
fordítva nyert a DVTK, a Ligakupá-
ban azonban csalódást keltő döntet-
lent játszott másodosztályú ellenfe-
lével.

A Pápát fogadta múlt hét pénteken a 
DVTK. A meccs előtt azok a diósgyőri 
„ultrák”, akik egy ideje nézetkülönbsé-
gek miatt távol maradtak a mérkőzé-
sektől, a stadionhoz vonultak, és vissza-
tértek megszokott szektorukba. 

Hiába támadtunk többet, a vendé-
gek szereztek vezetést Georges Griffiths 
révén. Az eddigi legjobb diósgyőri 
mérkőzését játszó Gosztonyi And-
rás azonban vállára vette a csapatot, és 

duplájával (a másodikat tizenegyesből 
szerezte) megfordította a találkozót a 
Diósgyőr.

– Kötelező győzelmet arattunk, 
egyik legjobb idei meccsünk volt, 
pedig három fontos játékos nem volt a 
pályán. Igazi csapatot láthattunk. Min-
denki küzdött, hajtott, jól járattuk a 
labdát, igazi karakterét mutatta 
együttesem, s a legfontosabb, hogy 
nyertünk. Külön öröm Gosztonyi And-
rás teljesítménye, talán még saját édes-
apja sem hitt benne annyira, mint én 
– összegzett a találkozót követően To-
miszlav Szivics.

A DVTK vezetőedzője a Ligaku-
pa-negyeddöntő első felvonása után 

már nem lehetett ennyire elégedett, 
az NB II-es Szigetszentmiklós ellen 
ugyanis csupán egy döntetlenre futot-
ta. Az SZTK szerzett vezetést, majd egy 
szerencsés William Alves-góllal és Ba-
csa Patrik ugyancsak begyötört talála-
tával fordítottak a miskolciak, a hajrá-
ban mégis egyenlített – megérdemelten 
– a vendég együttes, kialakítva a 2–2-es 
végeredményt. Visszavágó április else-
jén, a Szigetszentmiklós műfüves pá-
lyáján.

– Nem voltunk azon a szinten, amin 
a DVTK-nak mindig lennie kellene. Az 
eredmény reális, de tanulni kell a lecké-
ből, és jöhet a második mérkőzés – ér-
tékelt Szivics.

Vasárnap Újpesten játszik bajnokit a 
csapat 16.30-tól.

Kupázik a DVTK

81–50-re lelépte otthonában a 
Vasast Maikel López együttese az 
NB I középszakaszának 7. fordu-
lójában, így sorozatban már kilenc 
győzelemnél járva vezeti a tabellát.

Péntektől vasárnapig Székesfe-
hérvárott rendezik a Magyar Kupa 
döntőjét, a Diósgyőr természetesen 
itt is érdekelt. Az első napon, lapzár-
tánk után a Sopronnal csap össze a 
piros-fehér gárda a negyeddöntő-
ben. A hagyományoktól eltérően 
ezúttal nyolc csapat vetélkedik az 
érmekért a háromnapos rendez-
vényen. Pénteken kora délutántól 
késő éjszakáig játsszák a negyed-
döntőket a csapatok. Az elődön-
tőkre szombaton kerül sor, míg 
a bronzmeccset és a döntőt va-
sárnap délután rendezik.

– Számunkra minden 
mérkőzés olyan, mintha 
döntőt játszanánk – mond-
ta a kupa kapcsán a klub 
hivatalos honlapjának a 

vezetőedző, majd beszélt a baj-
nokságról is. – Teljesen más egy 
kupa- és más egy bajnoki  meccs. 
A bajnokságban egyelőre még 
csak az alapokat tettük le, tovább 

kell dolgoznunk, hogy felépüljön a 
ház. A kilencmeccses periódust most 
megszakítja a Magyar Kupa, de csü-
törtökön újra bajnokink lesz hazai pá-
lyán az MTK ellen. Jó érzés a kilenc, 
zsinórban megszerzett győzelem, a 
szezonnak azonban még közel sincs 
vége. Jó helyen állunk, és bizakodóak 
vagyunk a jövőt tekintve, de még csak 
a középszakasz-

ban járunk, 
m e s s z e 
még a vége.

A Miskolc  Rallyval indul az évMiSKolcon A HoKieliT

Ismét nyert a bajnokságban az Aluin-
vent-DVTK női kosárlabdacsapata, 
mely a hét végén a Magyar Kupában 
is bizonyíthat.

„Az eredmény reális, de tanulni kell a leckéből”

Győzelem és döntetlen



10 Hirdetés Miskolci Napló

A fenntartható turizmushoz fenntartható, környezetbarát és rugalmas közlekedésre van szükség, 
mivel a hegyvidéki régiók abba a körbe tartoznak, amelyet a közlekedés szempontjából érzékeny kör-
nyezetnek ítélnek meg, így területi morfológiájuk, biológiai és tájegységbeli sokszínűségük miatt a köz-
lekedésből és turizmusból származó környezeti hatások nagymértékben befolyásolják őket. A projekt 
7-es munkacsomagja, melynek jelenleg is zajlik a megvalósítása, a következő alapelveket vallja:

Az ACCESS 2 MOUNTAIN partnerei és az érdekelt felek – turisztikai és közlekedési vállalko-
zások, regionális fejlesztési szervezetek, civil szervezetek és a tudományos élet –, fő elkötelezettsé-
ge a fenntartható turizmus mobilitásának fejlesztése a Kárpátok és az Alpok területén. 

A projekt résztvevői erőforrásaikkal és szaktudásukkal hozzájárulnak a fenntartható mobili-
tás-megoldások megtervezéséhez, realizálásához és elősegítéséhez a Kárpátokban és az Alpokban 
utazó emberek és a köztes célállomások mobilitásának számára. A projekt kezdeményezi, hogy a 
Kárpát és Alpesi Egyezmény területeinek, mint funkcionális társadalmi, gazdasági, ökológiai és 
politikai szervezetek szerepét meg kell erősíteni azzal a céllal, hogy fokozzák a hegyvidéki régió-
kon belüli és azok közti együttműködést. 

A nemzetközi turizmus és a környezetbarát mobilitás céljai integrációjának elősegítése a nem-
zeti tervekbe és stratégiákba elengedhetetlen. Hasonlóképpen, a közlekedési infrastruktúra-háló-
zatokat jobban hozzá kellene igazítani a hegyi környezet és annak lakóinak, valamint vendégeinek 
speciális igényeihez, figyelembe véve az ökológiai kapcsolatot is a közlekedésben és a területren-
dezésben. 

Nagyon fontos a közlekedésben, környezetvédelemben, gazdaságban, technológiában, turiz-
musban és régiós fejlesztési szektorokban érdekeltek és a döntéshozók együttműködése a fenn-
tartható mobilitást segítő rendelkezések és keretek létrehozásának folyamata során. A projekt 
résztvevői arra törekszenek, hogy felhívják az emberek figyelmét az utazás „tiszta” módjaira és 
növeljék a motivációjukat az autómentes közlekedést illetően: vasúton, busszal, kerékpárral és 
gyalog. 

Az Access 2 Mountain nemzetközi projekt keretében kerül megrendezésre a „puremobility-
2puremountains” záró konferencia Ausztriában a Gesäuse Nemzeti Parkban, melyen a Miskolc 
Holding Zrt. munkatársai is képviseltetik magukat.

Érdeklődők számára további információ és regisztrációs lehetőség elérhető a következő  
http://www.nationalpark.co.at/index.php?option=com_rseventspro&layout=show&cid=303:pu-
remobility2puremountains linken.

Miskolc Holding Zrt.
3530 Miskolc, Hunyadi u. 5.
Tel.: 46/516-450. Fax: 46/516-451
E-mail: info@miskolcholding.hu l http://miskolcholding.hu

AZ ACCESS 2 MOUNTAIN PArTNErSég KöZöS AlAPOKMáNyA



A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

11Program/kultúra2014. március 22. | 12. hét | XI. évfolyam 12. szám
Miskolci Napló – A város lapja

MáRCIuS 22. | szombat
10.00 | Zöld programok a víz világnapján, 

a Hámori-tónál. Általános iskolásainknak 
meghirdetett egész napos akadályverseny, 
vetélkedő és gyermekrajz-pályázat értéke-
lése és kiállítás megnyitója. Találkozás: Lil-
lafüreden, a kisvasút állomásépületnél.

10.00–12.00 | Mesterkedő. Képzőművészeti 
foglalkozás gyermekeknek. Miskolci Galé-
ria, Rákóczi-ház.

19.00 | Csík zenekar-koncert. Diósgyőri Ady 
Művelődési Ház.

19.45 | Slam Poetry + Müller Péter Sziá-
mi… And Friends. Verseny és koncert. 
Helynekem.

MáRCIuS 23. | VASáRnAp
10.00–18.00 | Uniós fejlesztések nyílt 

napja a múzeumban. Herman Ottó Mú-
zeum Központi Épülete.

10.30 | Minden egér szereti a sajtot. Mis-
kolci Csodamalom Bábszínház.

MáRCIuS 24. | héTfő
14.00–16.00 | A hálózat fogságában. A kö-

zösségi oldalak használatának előnyei és 
veszélyei. II. Rákóczi Ferenc Megyei és Vá-
rosi Könyvtár.

17.00 | Kabai Zoltán: Hova / Tovább. A kö-
tetet bemutatja, és a szerzővel beszélget 
Bujdos Attila, az Észak-Magyarország na-
pilap főszerkesztő- helyettese. Móra Ferenc 
(avasi) Könyvtár.

MáRCIuS 25. | kedd
17.00 | Évszakok, holdnaptár. Felkészü-

lés a tavaszra. Tóth János metafizikai pszi-
choterapeuta előadása a könyvtár Kínai or-

voslás, kínai filozófiák sorozatának idei első 
rendezvényén. Szabó Lőrinc Idegennyel-
vű Könyvtár.

19.00 | Dixieklub. Ady Endre Művelődési Ház.
19.00 | Filharmónia Szezonbérlet. Hatodik 

hangverseny. Közreműködik a Nemzeti Fil-
harmonikus Zenekar, vezényel: Kocsis Zol-
tán. Művészetek Háza.

MáRCIuS 27. | CSüTöRTöK
14.00 | Virtuális barangolás magyaror-

szági könyvtárakban. Iskolásoknak. II. 
Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár.

14.00–16.00 | Hol, mit olvashatunk a ne-
ten? A Borsodi Digitális Könyvtár és a Ma-
gyar Elektronikus Könyvtár bemutatása. II. 
Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár.

MáRCIuS 28. | pénTEK
14.00 | Operamesék. Hábetler András előa-

dása. II. Rákóczi Ferenc Megyei és Váro-
si Könyvtár.

17.00 | Gryllus Vilmos – Tavaszi dalos-
könyv. A Kaláka együttes Kossuth-díjas 
alapító előadóművészének önálló gyer-
mekműsora. Fővédnök: Csöbör Katalin or-
szággyűlési képviselő. Avasi színházterem.

19.00 | Quimby teátrum. Művészetek Háza.
20.00 | Heaven Street Seven & Vad Frut-

tik közös hétvége. Helynekem.

MáRCIuS 29. | szombat
17.00 | 8 nő, 8 élet haj nélkül. A kaTAR-

zis című kiállítást megnyitja Drahos Zsuzsa 
főszervező és Verbőci Patrícia fotós. A tárlat 
április 25-éig látogatható. Ifjúsági Ház.

20.00 | Heaven Street Seven & Vad Frut-
tik közös hétvége. Helynekem.

Március 24. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 
Miskolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 
ProgramPont 18.30 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 
19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthírek 19.23 ProgramPont 19.30 Maga-
zin 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.17 Időjárásjelentés 20.20 Sporthírek 20.23 
ProgramPont 20.30–06.00 Képújság.

Március 25. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 
Miskolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 
ProgramPont 18.30 Sportpercek 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.17 Időjárás-
jelentés 19.20 Sporthírek 19.23 ProgramPont 19.30 Sportközvetítés fel-
vételről 21.00–06.00 Képújság.

Március 26. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 
18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 
18.23 ProgramPont 18.30 Úton-útfélen 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.17 
Időjárásjelentés 19.20 Sporthírek 19.23 ProgramPont 19.30 Magazin 
20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.17 Időjárásjelentés 20.20 Sporthírek 20.23 
ProgramPont 20.30 Magazin 22.35–06.00 Képújság.

Március 27. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képúj-
ság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor  18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthí-
rek 18.23 ProgramPont 18.30 Promenád, a Miskolc Televízió kulturális 
magazinja 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sport-
hírek 19.23 ProgramPont 19.30 Úton-útfélen 20.00 Miskolc Ma (ism.) 
20.17 Időjárásjelentés 20.20 Sporthírek 20.23 ProgramPont 20.30–06.00 
Képújság.

Március 28. |péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képúj-
ság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthí-
rek 18.23 ProgramPont 18.30 Egészségpercek 19.00 Miskolc Ma (ism.) 
19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthírek 19.23 ProgramPont 19.25 Maga-
zin 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.17 Időjárásjelentés 20.20 Sporthírek 20.23 
ProgramPont 20.30–06.00 Képújság.

Március 29. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 
18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.25 Kilátó, közéle-
ti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.17 Időjárásjelentés 19.25 Sport-
percek (ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.17 Időjárásjelentés 20.30–07.00 
Képújság.

Március 30. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 
15.00 Mérkőzés 18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 18.25 Promenád, kul-
turális magazin 19.00 Krónika, hírösszefoglaló 19.25 Egészségpercek 
(ism.) 20.00 Krónika, hírösszefoglaló 20.25 Honvéd7 21.00 Film 21.45–
07.00 Képújság. 

Vasárnap, 23-án 11 óra-
kor kezdődik a hejőcsabai 
templombúcsú, Gyümölcsol-
tó Boldogasszony ünnepén. A 
szentmisét Artner Péter káli 
plébános mutatja be.

Megkezdődnek a nagyböjti 
lelkigyakorlatok. A Miskolc 
városi lelkigyakorlatot a mi-
norita templomban tartják. 
Március 23–24-én Udvardy 
József pécsi megyéspüspök, 
25-én Palánki Ferenc egri 
segédpüspök mutatja be 18 
órakor a szentmisét és mond 
szentbeszédet. Csütörtöktől, 
27-étől szombatig a diósgyőri 
plébániatemplomban 17.30 

órától Juhász Zoltán atya, 
ugyanezen a három napon a 
martin-kertvárosi plébánia-
templomban 18 órától Dolhai 
Lajos, az egri szeminárium 
rektora tart lelkigyakorlatot.

Katolikus tanítás minden-
kinek! A mindszenti plébánia 
millenniumi termében a befe-
jező előadás szerdán, március 
26-án 18 órakor kezdődik, me-
lyet Tóth Béla kórházlelkész, 
selyemréti plébános tart a há-
zasság szentségéről.

pénteken, 28-án a 18 órai 
szentmisét Kelemen Didák 
boldoggá avatásáért mutatják 
be a minorita templomban.

hARAng-hÍREK

pROgRAMAjánLÓ

Csiszár Miklós, Miskolc Megyei Jogú Város jegyzője március 
26-án, szerdán 9.00 órától fogadóórát tart a polgármesteri hivatal 
jegyzői tárgyalójában (Miskolc, Városház tér 8. I. udvar I. eme-
let). Sorszámosztás 6 fő részére március 24-én, hétfőn 8.00 órától 
a polgármesteri hivatal portáján. 

jakab péter és pakusza Zoltán önkormányzati képviselők la-
kossági fórumot tartanak március 23-án (vasárnap), 18 órakor a 
Miskolctapolcai Általános Iskolában (Miskolc, Győri u. 3.).

nánási-Kocsis norbert önkormányzati képviselő lakossági fo-
gadóórát tart 2014. március 24-én (hétfőn), 15–17 óra között, a 
Romek téri önkormányzati irodában.

LAKOSSágI fÓRuM, fOgAdÓÓRA

Március 23. | vasárnap  | N | 15.00 Lili bárónő (operett)
Március 25. | kedd  | J | 19.00 Púder nélkül – Seres Ildikó az operettről
Március 26. | szerda | J | 10.00 Mit csinálsz, ha unatkozol? | N | 14.00 

Holdbeli csónakos (kalandos játék két részben) | J | 17.00 Kilépő – a 
Miskolci Nemzeti Színház beugrója  | K | 19.00 Bányavakság (a Ma-
rosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának vendég-
játéka) | CS | 19.00 Sirály

Március 27. | csütörtök | J | 10.00 Mit csinálsz, ha unatkozol? | K | 14.00 
A négyszögletű kerek erdő (mesemusical) | N | 16.30 Don Giovanni 
(opera) | K | 19.00 Veszett fejsze (komédia)

Március 28. | péntek | N | 14.00 Holdbeli csónakos (kalandos játék két 
részben) | K | 19.00 Rómeó és Júlia (balett) | CS | 19.00 Sirály 

Március 29. | szombat | K | 17.00 Az ember, az állat és az erény (komé-
dia) | N | 19.00 | My Fair Lady (musical) 

Március 30. | vasárnap | K | 19 Az ember, az állat és az erény (komédia) 
– UTOLSÓ ELŐADÁS!

További programok www.mnsz.eu, facebook/miskolcinemzetiszinhaz
Jelmagyarázat: N – Nagyszínház, K – Kamaraszínház, J – játék/szín, CS 
– csarnok.

MISKOLCI nEMZETI SZÍnháZ 

Huszonegyedik alkalommal 
ad otthont Miskolc a „Men
jünk világgá…!” Utazási Kiál
lításnak március 27–29. között. 
A háromnapos rendezvényre 
ezúttal is közel száz kiállító 
hozza el kínálatát.

A rendezvény beharangozó 
sajtótájékoztatóján Kiss Gábor 
alpolgármester elmondta, Mis-
kolc jövőjében kiemelt stratégi-
ai ágazat a turizmus. – 2013-ban 
119 ezer vendég 260 ezer vendé-
géjszakát töltött városunkban. 
A 2012-es adatokhoz képest ez 
előbbi esetében 6,1 százalékos, 
míg a vendégéjszakák tekinte-
tében 7,36 százalékos emelke-
dést jelent. Bízunk benne, hogy a 
miskolctapolcai fejlesztések után 
a folyamatosan, egyenletesen 
emelkedő adatok ugrásszerűen 
növekednek majd – hangsúlyoz-
ta Kiss Gábor, hozzátéve, hogy a 
turizmus ma már élményalapú, 

s Miskolc ezzel is lépést tart. Bár-
dos István, az utazási kiállítás 
szervezője, a Szerviz Iroda Uta-
zási Központ vezetője kiemel-
te: ötvennél is több stand lesz a 
kiállításon, s közel száz kiállító 
mutatja be kínálatát. – Koráb-
ban egzotikus országokat vá-
lasztottunk, de idén olyan terü-
letre gondoltunk, ahová többen 
eljutnak. A tapasztalat azt mu-
tatja, hogy a belföldi turizmus 
megerősödött, köszönhetően 
a SZÉP-kártyának is – mond-
ta Bárdos István, hozzátéve, 

hogy idén a Magas-Tátrára és 
a Tisza-tó legnépszerűbb üdü-
lőhelyére, Abádszalókra esett 
a választás – ők lesznek tehát a 
miskolci díszvendégek márci-
us 27–29. között. – Szeretjük a 
magyar turistákat. Miskolcon 
szinte az összes szlovák régió 
bemutatkozik majd, lesz külön-
leges fotókiállítás, és a Vagonár 
Poprád folklóregyüttes prog-
ramját is élvezhetik a látogatók 
– fűzte hozzá Sonja Jelinkova, a 
Szlovák Idegenforgalmi Hivatal 
vezetője. Abádszalókot Gál Ró-

bert, a Tisza-tó Strand Kft. ügy-
vezetője képviselte, aki szólt a 
Tisza-tó turisztikai értékeiről, s 
az Abádszalóki Nyár program-
sorozatról is. Az utazási kiállítás 
három napja egy-egy tematikus 
napot foglal majd magában. Az 
első nap, március 27-e a szakmai 
találkozó alkalma lesz, a má-
sodik nap a közönségé, ekkor 
filmbemutató lesz és koncerte-
zik Takács Nikolas is, a szombati 
napon pedig családi elfoglaltsá-
gokat kínál majd a kiállítás.

KISS j. | fOTÓ: MOCSáRI L.

„Menjünk világgá…!”
A MAgAS-TáTRA éS AbádSZALÓK IS MISKOLC VEndégE LESZ

Immár 15. alkalommal nyitották meg a franko
fónia ünnepét Miskolcon, a Zenepalotában. A 
keddi ünnepségen átadták a Kiss Ernő Emlék
érmet is, melyet minden évben azok vehetnek 
át, akik Miskolcon és a megyében példamutató 
módon népszerűsítik a francia nyelvet, kultúrát. 
Az ünnep egészen április közepéig tart koncer
tekkel, előadásokkal, filmekkel.

Kovács Éva, a Zrínyi Ilona Gimnázium fran-
ciatanára elmondta, március 20-án világszerte 
megünneplik a frankofóniát, azaz a francia nyelv 
és kultúra ünnepét. Miskolcon és a megyében egy 
bő hónapot szentelnek a francia nyelv ünnepének, 
a sorozatban koncertek, előadások és filmek is szí-
nesítik a programot. Kiss Gábor alpolgármester a 
megnyitó ünnepségen elmondta, immár harma-
dik alkalommal van szerencséje részt venni a fran-
kofónia ünnepén. Kiemelte, a szervezők „mindig 
tudnak új színt belevinni” a programba – az ün-
nep legnagyobb erénye pedig éppen a sokszínű-
ségében, színességében van.  – Meggyőződésünk, 
hogy Miskolc jövője a kultúrában, a művészetek-
ben van. Egy települést várossá az tesz, hogy mű-
vészetek, nyelvek és kultúrák iránt érdeklődő lakói 
vannak – mondta el az alpolgármester.

A Kiss Ernő Emlékérmet idén Zsarnayné He-
vesi Ildikó, a Komlóstetői Általános Iskola tanára, 
valamint Kőteleki Tünde, a tiszaújvárosi Eötvös 
József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégi-
um tanára vehette át.

Színházi premierek tekin
tetében véget ért a Színek 
évada. Az Operácskák soro
zatából még hátra van egy, s 
a Miskolci Balett 3kívánsá
gát sem mutatták még be, de 
színdarabbemutató az évad
ban már nem lesz – a sort a 
Veszett fejsze zárta pénteken. 

A miskolci nemzeti éva-
dának vége még messze van, 
de az utolsó bemutatót már 
a héten láthatta a közönség. 
Három felvonás, három né-
zőpont, egyetlen darab – ez 
a Veszett fejsze, Béres Attila 
rendezésében.

Pénteken, a Kamara-
színházban mutatták 
be Michael Frayn zseni-
ális bohózatát. Az eredeti 
történet szerint egy társulat 
háromszor adja elő ugyanazt 
a darabot. A közönség mind-
három alkalommal ezt látja, 
de egészen különleges néző-
pontokból.

– Azt, hogy milyen egy pró-
ba, főpróba, az előadás. A né-
zőtérről, s a színfalak mögött. 
Bepillantást engedünk a szín-
házi lét legmélyebb bugyraiba 
– emelte ki a rendező, Béres 
Attila.

Michael Frayn alkotását 

1982-ben, Londonban az év 
legjobb vígjátékának válasz-
tották. A világ számos ré-
szén színpadra állították, de 
a miskolci előadás ezúttal is 
különlegesebb lesz. A három-
felvonásos vígjáték alapjához 
Mohácsi János és Mohácsi 
Iván nyúlt hozzá, így lett az 
eredetileg Függöny fel! című 
alkotásból Veszett fejsze.

KISS j.

A Veszett fejszével ért véget  
a premierek sora

A francia nyelv és kultúra ünnepe



Baleset érte 
a DVTK focistáját

Baleset érte március 17-én, kora délután a Vörösmarty úton, a 
DVTK egyik fiatal focistáját. „Hétfő délután szerencsés kimenetelű 
közlekedési balesetet szenvedett Eperjesi Gábor, amikor motorozás 
közben elütötte egy személygépkocsi. A balesetet követően kórházba 
szállították a DVTK U20-as válogatott kerettag jobbhátvédjét, aki-
nek komoly baja nincs, horzsolásos sérüléseket szenvedett, azonban 
a biztonság kedvéért reggelig megfigyelésre benntartják a kórház-
ban” – írta honlapján a klub.

Levegőbe lőtt, pisztollyal verekedett
Március 16-án délután Miskolcon, az Alma utca egyik családi háza 

előtt egy férfi a nála lévő gázriasztó fegyverrel több alkalommal a leve-
gőbe lőtt, majd a pisztollyal többször fejbe vágott egy 27 éves miskolci 
férfit. J. János 53 éves miskolci lakost a helyszín közelében a rendőrök 
elfogták, és előállították a Miskolci Rendőrkapitányságra. A terhelt 
gyanúsított kihallgatása során elmondta, hogy közös italozást követő-
en alakult ki közte és a sértett között vitás helyzet. 

Egy ház is leégett a szárazfűtűzben
A Lorántffy utcába riasztották a miskolci tűzoltókat március 17-én 

este, ahol a felhalmozott szemét gyulladt meg egy házban, a lángok a 
tetőszerkezetre is átterjedtek. A megyei katasztrófavédelem tájékoz-
tatása szerint egy száz négyzetméter alapterületű, elhagyott épület-
ben mintegy húsz négyzetméteren gyulladt meg a szemét. A tűzol-
tók  rövid időn belül eloltották a tüzet, a beavatkozás során személyi 

sérülés nem történt. Dél-
után – nagyjából egy hek-
tárnyi területen – száraz fű 
is égett Miskolcon, a Híd ut-
cában. A tűzoltók körülha-

tárolták a lángokat, az eset során egy hétvégi ház is leégett.

Tapolca: lakosságvédelmi intézkedés
Építési munkák közben, március 18-án dél körül átvágtak egy 

gázvezetéket Miskolctapolcán, az Aradi utcánál. A műszaki mentés-
ben és a helyszín biztosításában a miskolci hivatásos tűzoltóság és 
a megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is részt vett. A hiba 
elhárításának idejére az Aradi utcát lezárták, és a Csabai utat is, egy 
kisebb körzetben. A környékbeli épületek lakóinak átmenetileg el 
kellett hagyniuk otthonaikat. 

Tragédia az M3-ason
A rendőrség őrizetbe vette azt a gépjárművezetőt, aki március 14-

én reggel az M3-as autópálya Mezőcsát és Hejőkürt közötti szaka-
szán hátulról belerohant az előtte szabályosan közlekedő kamionba. 
A járműben tartózkodó négy személy – hazánkon átutazó román 
vendégmunkások – közül a jobb oldali első ülésen utazó 48 éves férfi 
olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztet-
te. Az összeroncsolódott autó másik két utasa, egy 22 éves és egy 56 
és nő súlyos, életveszélyes, míg a jármű vezetője súlyos, nyolc napon 
túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.
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Kocsonya Farsang

Új, négyrészes rejtvényünkben a Be-
cherovka Miskolci Kocsonya Farsang 
néhány fellépőjének neveit rejtettük 
el. Kérjük, a megfejtéseket együtt, leg-
később április 3-án éjfélig juttassák 

el a MIKOM Miskolci Kommunikációs 
Nonprofit Kft. címére: 3525 Miskolc, 
Kis-Hunyad u. 9. vagy e-mailben az 
info@mikom.hu címre. A helyes meg-
fejtők között egy 7 collos, DPS márkájú 
tabletet sorsolunk ki a Computer Pont 
Informatikai Kft. felajánlásából.

HeTi HoroszKóp
Kos (03. 21–04. 20.) Hivatásában meglehetősen jó lehetősége 
ígérkezik. Ha egy módja van rá, fogadja el, ritkán van ilyen jó al-
kalma előrelépéshez. Családjára viszont próbáljon jobban figyel-

ni, több türelemmel legyen gyermekei vagy szülei iránt.

Bika (04. 21–05. 21.) Meglehetősen jól alakulnak a munkájával 
kapcsolatos ügyek, a változásokból viszonylag jól jön ki, már 
amelyik egyáltalán érinti. Kicsit végre fellélegezhet a zűrös napok 

után. Kedvesével rendkívüli szerelmes napokat tölthetnek el. 

Ikrek (05. 22–06. 21.) Szeretné a lehető legtöbb dolgot megis-
merni a világból úgy, hogy közben megőrzi függetlenségét. Erős 
önben az utazásvágy, ezért nehezen tűri a monoton munkavég-

zést, ráadásul most hivatása (vagy főnöke) próbára teszi türelmét is.

Rák (06. 22–07. 22.) Ha valamilyen megmérettetésre kerül sor, 
ebben az időszakban szinte biztos, hogy nagyon jó eredményt 
tud elérni. Pénzügyei terén is javulás várható. Most megálmodott 

céljai jó eséllyel indulnak a megvalósulás felé. Párja is kényezteti.

Oroszlán (07. 23–08. 23.) Egy régóta húzódó problémára sike-
rül megoldást találnia a héten. A szokásosnál érzékenyebb han-
gulatban lehet, ezért a legfinomabb kritikát is nagyon a lelkére 

veszi. Pedig jó szándékú vélemények is érkezhetnek Önnel kapcsolatban.

Szűz (08. 24–09. 23.) Túlságosan ragaszkodik az elképzelései-
hez, ezért nem viseli túl jól, ha másképpen alakulnak a dolgok, 
mint tervezte. Ezen a héten ne vágjon bele új kapcsolatokba, vál-

lalkozásba, inkább halassza a hónap végére az újításokat.

Mérleg (09. 24–10. 23.) Amennyiben anyagi kérdésekben kell 
döntést hoznia mostanában, mindenképpen kérje ki egy szakem-
ber véleményét is, nem fogja megbánni. A konfliktushelyzeteket 

pedig nem árt elkerülnie, csak felesleges idegeskedést okoznak Önnek.

Skorpió (10. 24–11. 22.) Pozitív kisugárzása jelentősen hat a 
környezetére is. Sokan igénylik társaságát, tanácsait. Lakberen-
dezési hajlamait kiélheti a következő időszakban, párja is vevő lesz 

új ötleteire és segít megvalósítani elképzeléseit.

Nyilas (11. 23–12. 21.) Kisebb csalódáson eshet át, mert túlságo-
san beleélte magát a mesék világába. A valóság kevésbé lesz szép. 
Hivatásában is nehezebb időszak következik, próbáljon olyan társat 

keresni, akiben teljesen megbízhat. Kikapcsolódást a természet nyújthat.

Bak (12. 22–01. 20.) A héten szinte bármibe belevághat, sikert 
sikerre halmoz. Eredményesen tárgyal, kiváló döntéseket hoz, 
anyagilag is gyarapodik. Magánéletében is előfordulhat, hogy 

kapcsolatában jelentős előrelépés történik, vagy megismerkedik valakivel.

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Ne halogassa tovább azt a kellemet-
lennek ígérkező találkozást, amire már hetek óta nem kerített 
sort, időhiányra hivatkozva. Sokkal jobban fogja érezni magát, ha 

túlesik rajta. A napokban felbukkanhat egy régi kedves ismerőse is.

Halak (02. 20–03. 20.) Szívesen jár családja és barátai kedvébe a 
héten. A közösen végzett munka, és utána a jól megérdemelt kikap-
csolódás jó hatással van hangulatára is. Munkahelyén sikeresen old 

meg egy problémát, ezzel megelőz egy meglehetősen kínos helyzetet.

Ha nem kapják meg időben lapunkat, ha terjesztési problémákat tapasztalnak, 
kérjük, hívják a 46/503-501/100-as telefonszámot, ahol rövid üzenetet hagy-
hatnak üzenetrögzítőnkön. Ha elérhetőséget is hagynak, problémájuk megol-
dása érdekében visszahívjuk Önöket!

Miskolci Napló
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Forró nyomon

A  hét  fotója
F. KAdErJáK Cs. FELvéTELE

SzáMíTógéP SzErvIz, víruSMENTESíTéS

Huszártábor, viselet- és fegyverbemutató, játszóház és kéz-
művesvásár – számtalan program várta március 15-én, a Szent 
István téren megtartott családi napon a fiatalokat, s szüleiket, 
nagyszüleiket. Az egyik legnépszerűbb attrakció természetesen 
a huszártábor volt, ahol egyaránt lehetett barátkozni a lovak-
kal és gazdáikkal, ki lehetett próbálni a korabeli fegyvereket, s 
abból is ízelítőt kaphattak a látogatók, milyen az igazi, huszár 
módra készített, jó magyar gulyás.

„Ide veled, 
régi kardunk!”

A szépészETI 
szAKMA KréMJE

Vasárnap tizenkettedik alkalommal rendezték meg városunk-
ban a Kézműves Kupát, melyhez ezúttal a Magyar Bajnokság is 
társult. A rangos, nemzetközi szépészeti megmérettetésen mes-
terfodrászok, kozmetikus- és körömépítő-mesterek, ta-
nulók töltötték meg a Generali Arénát. A B.-A.-Z. Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkamara rendezvényéhez idén 
csatlakozott a Magyar Fodrász, Kozmetikus Közhasz-
nú Egyesület (MFKKE) is. A megmérettetésen mintegy 
400 indulót regisztráltak, többen külföldről érkeztek.    

FoTó: F. KAdErJáK CsILLA

MIsKoLCoN
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