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csöbör katalin fideszes kép-
viselő indítványára, az ország
gyűlés május 12én elfogadta, 
hogy a kilakoltatási moratórium 
meghosszabbítása ne vonatkoz-
zon egyes, közösségi tulajdon-
ba kerülő ingatlanokra. Így ked-
den már újra el is kezdődött az 
avason a „fészekrakós” lakások 
– ősszel, a moratórium miatt ab-
bamaradt – önkormányzati bir-
tokbavétele.

Miskolc Város 
Napján
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A kilakoltatási moratórium – a parlament által elfo-
gadott kormányjavaslat szerint – a devizahiteles adó-
sok esetében határozatlan ideig fennmarad. Csöbör 
Katalin, az Avas országgyűlési képviselője módosító 
indítványának köszönhetően az önkormányzati tulaj-
donba kerülő lakásokra azonban nem érvényes a mo-
ratórium. Ez azt jelenti, hogy Miskolcon folytatódhat 
a „fészekrakók” kilakoltatása. Egy hónap múlva már 
90, volt „fészekrakós” lakás lehet az önkormányzat tu-
lajdonában, és elkezdődhet a felújításuk. 

– Pár órás beköltözéssel, budapesti kerekasztal-beszél-
getésekkel nem lehet felmérni, különösen megoldani egy 
ilyen súlyú problémát. De nemcsak a baloldal, hanem a Job-
bik is csak a beszédig jutott el, ugyanis éppen ez utóbbi párt 
nem szavazta meg bizottsági ülésen a módosító javaslatot – 
mondta a képviselő a szerda reggel az Avason, azelőtt a Fel-
sőruzsin 4. szám előtt megtartott sajtótájékoztatón, ahon-
nan kedden már kilakoltattak „fészekrakókat”.

Kriza Ákos polgármester ugyanakkor elmondta, a tavaly 
elkezdett kilakoltatási folyamatot a téli moratórium mega-
kasztotta, azonban a háttérmunka nem állt le, így most gyors 
munka tanúi lehetünk. Jelenleg már 32 lakás üres, 58 eseté-
ben folyamatban van a végrehajtás, ami május–június folya-
mán le is zajlik. Így egy hónap múlva 90 lakásban kezdődhet 
meg a felújítás és az új lakók beköltözése. Nyár végére pedig 

a 178 „fészekrakós” lakás (aminek követelését megvásárolta 
az önkormányzat az OTP-től) 80-90 százaléka birtokukba 
kerülhet.

A folyamat sikere érdekében sem a lakások pontos helyé-
ről nem beszélt a polgármester, sem arról, hogyan akadá-
lyozzák meg, hogy a kilakoltatottak önkényesen beköltözze-
nek máshová – de leszögezte, figyelik őket. 

– Lakcímkártyájukat fiktiváljuk, és ha kaptak segélyt, an-
nak folyósítása mostantól megszűnik – hangsúlyozta.

Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a folyamat 
nem áll le és nem ér véget a kilakoltatásokkal. A „fészek-
rakók” tartozásával terhelt társasházakat konszolidálják, 
felújítják, az avasi volt szolgáltatóház körüli terület pedig a 
város újabb szociális rehabilitációs helyszíne lesz közösségi 
házzal, játszótérrel, lakásfelújítással.

A politikai közélet szereplői és dön
téshozói gyakran kerülnek olyan 
kényszerhelyzetbe, amikor nem ha
logathatják tovább az adott problé
ma megoldására irányuló döntéseket. 
Amikor a közjó érvényesítése már meg
előz minden más szempontot. Az új 
Országgyűlés első rendes ülésén meg
szavazta a kilakoltatási moratórium 
meghosszabbítását, amely a devizahi
teles mentőcsomag hatályba lépéséig 
marad érvényben. A miskolciak szá
mára azonban legalább annyira fontos, 
hogy – Csöbör Katalin fideszes ország
gyűlési képviselő kezdeményezésére – a 
parlament elfogadott egy szűkítő felté
telt is, amely alapján bizonyos esetek
ben már nem hosszabbítható meg a ki
lakoltatási tilalom. Ez a módosítás teszi 
ugyanis lehetővé a Fészekrakó program 
néven elhíresült ügy megoldásának 
folytatását és végleges megoldását.

A módosítás szerint nem alkalmaz
ható a moratórium, ha az ingatlan 
árverési vevője vagy átvevője helyi ön
kormányzat, illetve állami vagy önkor

mányzati tulaj
donú gazdálkodó 
szervezet, amely 
írásban vállalja, 
hogy a birtokba 
vételtől számított 
két éven belül fel
újítja az ingatlant, 
és a munkahelyte
remtés, munkaerőmegtartás, helyben 
maradás elősegítése érdekében pályá
zatot ír ki a bérbeadására. 

A miskolci szocialisták nem támogat
ják a „gettók felszámolását”, miközben 
egyetlen életképes ötletük sincs a helyzet 
rendezésére. Nincsenek tekintettel sem 
a befektetők, sem a miskolciak érdekei
re és jól láthatóan idegenkednek a több
ség által joggal követelt rendteremtéstől. 
Érdekes, hogy a szakbizottsági ülésen a 
jobbikos képviselők sem támogatták a 
módosító indítványt. Ennek ellenére a – 
a jogállami normákkal összhangban – 
a héten már elkezdődtek a döntő több
ség támogatását élvező kilakoltatások.  

TóTh Gy. LászLó

Nehéz, de vállalható ügyek
A Fidesz megoldja az avult telepek problémáját, ami a többre jutni vágyóknak lehetőséget, a környéken la-
kóknak pedig biztonságot jelent majd – jelentette ki Soós Attila, a Fidesz – KDNP miskolci képviselőcsoport-
jának szóvivője hétfői sajtótájékoztatóján.

– Folyamatosan zajlik a 
rendteremtés Miskolcon, 
választási ígéretünknek 
megfelelően. Az avult te-
lepek felszámolásával kap-
csolatban azonban úgy ér-
zékeljük, nem árt tisztázni 
néhány kérdést – hangsú-
lyozta a szóvivő. Kijelen-
tette: Miskolcon ma azért 
létezik gettóügy, mert a 
szocialisták tönkretették 
és gettósították a várost. 
Azért létezik Fészekra-
kó-ügy, mert bár törvény 
adta lehetőségük volt megállítani a folyamatot, mégis en-
gedték, hogy állami támogatással közösségi életre alkal-
matlan emberek költözzenek be a város társasházaiba.

– Most egyrészt azt mondják a szocialisták, hogy ke-
vés, amit teszünk a Fészekrakó-ügyben. Másrészt pe-

dig azzal vádolnak, hogy 
„szerencsétlen városla-
kók” ellen lépünk fel. 
Aki járt az érintett te-
rületeken, az pontosan 
tudja, hogy szó nincs 
tehetetlen, önhibájukon 
kívül nehéz helyzetbe 
került emberekről! – 
hangsúlyozta Soós At-
tila.

– A szocialisták ma is 
gettót, a Fidesz viszont 
rendet akar, mert ez a 
város többet érdemel. A 

városvezetés eltökélt, hogy a nyomortelepeket felszá-
molja, a rendet helyreállítsa! Az a cél, hogy élhető és 
biztonságos város legyen Miskolc, és ez legyen a híre is. 
Aki az avult telepek felszámolása ellen van, az Miskolc 
ellen van – hangsúlyozta.

hála Istennek! – szakad ki egy lakó-
ból, amikor megtudja, a kisteherau-
tó nem „egyszerű” költözés, hanem 
kilakoltatás miatt áll a ház előtt. 

Van, ahol valóban kilakoltatásról 
van szó, de több lakásból maguktól 
elmentek a korábbi „fészekrakók”. 
A Felsőruzsin egy tízemeletes házá-
ban is már csak a lila-sárga-piros-tür-
kiz falak, és a koszos plafonról kör-
ben lógó, fekete porháló maradt. Meg 
néhány, úgy tűnik, fölöslegessé vált 
tárgy – gyerekszék, pléhkanna, fe-
kete tanga. A konyhában szekrény, a 
villanykapcsolókon borítás, a veze-
tékcsatornán tető nemigen akad – vi-
szont van kád és csap, bár a masszív 
koszréteg miatt nem igazán érthető, 
mire is használhatták. 

Ez már önkormányzati tulajdon. A 
MIK munkatársai megteszik, amit a 
biztonság megkövetel: lezárják a vi-
zet, a gázt, zárat cserélnek. Se élő, se 
holt bogarakat nem látni, de kötelező 
a csótány- és poloskairtás, a fertőtle-
nítés. Azután következhet majd a fel-
újítás. Most viszont még a birtokba-

vétel dandárja van. A Szilvás utca egy 
tízemeletesében is éppen ez történik. 
A folyosó tiszta, a falakon szépnek 
nem mondható, de mégiscsak dísznek 
szánt művirágok. A hivatalos procedú-
ra – óraállások rögzítése, jegyzőköny-
vek aláírása – után a végére maradt 
két tévével távozik az utolsó lakó is. 
A feltáruló lakás meglep mindenkit: 
a falakon nagyon rózsaszín, de tiszta 
tapéta, a falra ragasztott tükör körül 
stukkókeret. Beljebb azért már találni 
hiányosságokat, de a képet igazából a 
szomszédok árnyalják. Elsőként a köz-
vetlen szomszéd ajtaja, ami egy pán-
céltermen is jó szolgálatot tenne. Az-
tán amit mondanak – bár nyilatkozni 
senki nem akar, de spontán sok min-
den felszakad belőlük. Hogy az érintett 
kétszobás lakásban mennyien laktak, 
azt nem igazán tudták összeszámolni, 
5-7 körül ingadozik a minimum lét-
szám. Az egymillió forint körüli tarto-
zás, és az alsó szomszéd plafonját, falát 
hámlós-foltosra áztató víz viszont biz-
tosan az övék volt. Most már legalább 
lesz értelme betonig letolni a glettet, és 
újrafesteni.

Mozdul az Avas 
– „repülnek a fészekrakók”

A városvezetés eltökélt 

Gyors kilakoltatás, felújítás  
és konszolidáció



A Digitális Közösség Program nyertes 
pályázói megkapták a laptopokat, és 
már javában zajlik az első, idősekből 
álló csoportok informatikai képzése. 
A Diósgyőri Gimnáziumban tanuló-
kat kedden délután meglátogatta Kri-
za Ákos polgármester is.

– Ez az informatikai program min-
den nyertes pályázó számára egyedül-
álló módon nyújt segítséget az internet-
használat elsajátításához. Az eszközök és 
az oktatás biztosításával mindenki szá-
mára kulcsot adunk az eredményesebb 
jövőhöz. Hosszú folyamat a tanulás, de 
ilyen oktatókkal könnyű együtt dolgoz-
ni. Régiónkat leszakadónak tartották, 
de a Digitális Közösség Program ezen 
a megítélésen változtatni fog – hangsú-
lyozta Kriza Ákos.

A Programiroda és az oktatók ösz-
szegyűjtik a tapasztalatokat, majd vég-

legesítik a tananyagot. A térítésmentes 
oktatást nemcsak az idősek, hanem 
mindazok számára elindítják, akik 
nem részesülnek az iskolarendszer ke-
retei között biztosított informatikai 
oktatásban. Először egy szintfelméré-

sen esnek át a sikeres pályázók, majd 
a lakóhelyükhöz legközelebb eső, tu-
dásszintjüknek megfelelő csoportban 
kezdhetik meg a legfontosabb ismere-
tek elsajátítását. 

Kiss J.

Digitális Közösség: beindult a képzés

Három hónapja működik Mis-
kolcon a második generációs 
kormány ablak a Csizmadia köz 1. 
szám alatt. Február 3-tól április 30-
ig összesen 7998 ügyfél kereste fel, 
és 8840 ügyet intéztek el.

A járási kormányablakok az állam-
polgárok lakóhelyéhez közelebbi el-
helyezkedéssel szolgálják a minőségi 
és teljes körű ügyfélkiszolgálás felté-
teleit – hangsúlyozza a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Miskolci Járási Hivatalának közle-
ménye. Mint írják, Magyarország 
kormánya célul tűzte ki a közigaz-
gatási rendszer átalakítását a „jó ál-
lam” koncepciójának jegyében, ami-

nek egyik pillére az átláthatóság, az 
ügyintézés egyszerűsítésének meg-
valósítása. A kormányablak rend-
szernek köszönhetően nem kell hi-
vatalról hivatalra járni, egy helyen, 
gyorsan, hatékonyan lehet elintézni 
az ügyeket. Legfontosabb változás, 
hogy a kormányablakokban az eddi-
gi szolgáltatások mellett lehetővé vált 
az okmányügyek intézése, a hiteles 
tulajdoni lap- és térképmásolatok is 
elérhetőek. A Csizmadia köz 1. szám 
alatt található, miskolci kormányab-
lakban hétfőtől péntekig 8.00–20.00 
óráig fogadják az ügyfeleket. Céljuk 
az, hogy udvariasan, szolgálatkészen, 
a lehető legtöbb ügyet intézzék el az 
állampolgárok számára. 
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Az ápolók nemzetközi napja alkal-
mából immár kilencedik alkalom-
mal hívta fel a figyelmet az ápolók, 
egészségügyi szakdolgozók munká-
jának fontosságára, szakértelmére, 
hivatásuk iránti elkötelezettségére 
a Miskolci Semmelweis Kórház és 
Egyetemi Oktató Kórház. 

Tiba Sándor, a MISEK főigazgatója 
a csütörtöki, szakdolgozói tudomá-
nyos ülésen elmondta: az intézmény 
ápolói 1521 ágyon, 3 kórházrészben 
évente 43 ezer fekvőbeteget látnak el, 
az ambulancián pedig évente mint-
egy 1,5 millió beteget kezelnek. – Az 
ő munkájukon keresztül értékelik 
a kórházat a beteghez érke-
ző rokonok, ezért is na-
gyon fontos az elvég-
zett munka minősége 
– tette hozzá. A fő-
igazgató szólt arról 
is, hogy oktató kór-
házként az ápolók 
nemcsak a gondozási 

feladatokat látják el, hanem a képzés-
ben is helyt kell állniuk.

– A sokrétű ápolói tevékenységet 
látva rádöbbenünk, hogy a kórház 
vezetése nem köszöni meg elégszer 
az áldozatos munkájukat, többször 
kellene köszönetet mondani. Most 
ezt teszem a vezetés nevében, hiszen 
méltán lehetünk büszkék arra, hogy 
ilyen munkatársaink vannak – hang-
súlyozta Tiba Sándor. Az idei ren-
dezvény szlogenje „A fehér szív szi-
várványa – az ápolás sokszínűsége” 
volt. Erre a sokrétű munkára utalt 
köszöntőjében Vas Mónika, a megyei 
kormányhivatal Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerv megyei vezető 

ápolója is. Kiemelte, még min-
dig bizonytalannak tűnik 

az utánpótlás kérdése, 
éppen ezért meg kell 
ismertetni és szeret-
tetni a fiatalokkal 
az ápolói munkát – 
emelte ki a megyei 

vezető ápoló. 

Miskolc Integrált Településfejlesz-
tési Stratégiájának elkészítéséhez 
kapcsolódva, több lakossági fórumot 
is szervez Miskolc önkormányzata 
a 2014–20. között tervezett fejlesz-
tésekről. Lengyel Katalin, a Miskol-
ci Városfejlesztési Kft. ügyvezetője 
elmondta, Miskolc közgyűlése már 
tavaly decemberben elfogadta az 
integrált településfejlesztési koncep-
ciót. Elkészült a stratégia vitaanyaga 
is, melyet több fórumon szeretnének 
megismertetni a lakosokkal. Kiss 
Gábor alpolgármester kiemelte: új 
időszak kezdődik az Európai Unió-
ban, új hétéves pénzügyi ciklusba 
lépnek a tagállamok. Miskolc szép 
jövő elé néz, 33 milliárd forintot 
fordíthat fejlesztésekre az uniós tá-
mogatásokból – ezzel a megyei jogú 

városok között a 2. helyen áll, és még 
ott vannak az operatív programok, 
melyekkel tovább nőhet a támogatási 
összeg.

Az alpolgármester szólt arról is, 
hogy Miskolc átfogó céljai között ki-
emelt helyen szerepel a versenyképes 
gazdaság, a javuló életminőség, a nö-
vekvő biztonság, illetve a fenntart-
ható környezet és a vonzó városkép 
megteremtése.

Kriza Ákos polgármester egyebek 
mellett arról szólt: a hétfői parlamen-
ti döntés lehetőséget adott, hogy a „fé-
szekrakó”-problémát „sokkal nagyobb 
fordulatszámra kapcsolva oldják meg”. 
Ha ez az ütem tartható lesz, akkor ősz-
re a „fészekrakós” lakások 85-90 szá-
zaléka kiürül. A polgármester hang-
súlyozta, pontosan tudják, hogy a 

társasházak, a lakóközösségek önma-
guk nem tudják kezelni a problémát, 
jelentős hátralék van a közösköltség- 
és a közmű-befizetéseknél. Megnézik 
majd, hogy az adott lakások tartozás-
állományát milyen módon tudják úgy 
konszolidálni, hogy az ne jelentsen 
nagy terhet a városnak. 

Arra a kérdésre, hogy a kilakolta-
tott „fészekrakók” hová kerülnek, a 
polgármester azt válaszolta, hogy az 
önkormányzat felelőssége az, hogy ne 
menjenek át a város más részeibe. En-
nek érdekében tovább növelték a köz-
terület-felügyelők számát is, és az ösz-
szehangolt hatósági ellenőrzéseknek 
is megvan az eredménye. A kilakolta-
tottak lakcímkártyáját fiktiválják, és 
ha kaptak segélyt, annak folyósítását 
megszüntetik.                     K. i. | fotó: J. Á.

„A jó szakma felér egy diplomával” – hirdette az idei Szakma Sztár Fesztivál 
és Verseny szlogenje, s az országos megmérettetésen megyénket képviselő, és 
ott kitűnő teljesítményt nyújtó hat tanuló maga is vallja ezt. Az idei verseny 
megyei résztvevőit és felkészítő tanáraikat köszöntötte és ünnepelte hétfőn a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara.

Megyénket ezúttal hat tanu-
ló képviselte az országos verse-
nyen. Szkibó Kinga (Szemere Ber-
talan Szakközépiskola, Szakiskola 
és Kollégium) a fodrászok között a 
3. helyezést érte el, Tóth Imre (Ber-
zeviczy Gergely Szakközépiskola 
és Szakiskola) 2. lett a kereskedők 
között, míg Majoros István Viktor 

(Szerencsi Szakképző Iskola) szin-
tén a képzeletbeli dobogó 2. fokára 
állhatott fel a villanyszerelőknél. A 
Berzeviczy tanulója, Kolozsvári Dö-
niz a vendéglősök, Kiss-Hocza Ta-
más a kereskedők, Géczi Máté Zol-
tán (Szerencsi Szakképző Iskola) 
pedig a villanyszerelők között in-
dult az országos versenyen.

Bihall Tamás, a BOKIK elnöke kö-
szöntőjében a szakmunkásképzés fej-
lesztésének fontosságáról szólt. Mint 
mondta, nagyon fontos a szakmák 
presztízsének és megbecsültségének 
emelése. Hozzátette azonban, ez csak 
az első lépés kell, hogy legyen. Nagyon 
fontos a fiatalok számára az is, hogy a 
végzést követően el tudjanak helyez-
kedni, és munkájukat „megfelelő el-
lenszolgáltatással” ismerjék el.  

Kiss Gábor, Miskolc alpolgármes-
tere szintén gratulált a diákoknak. 
„Komoly teljesítményt nyújtottatok, 
ezzel dicsőséget szerezve a megyének 

és Miskolcnak is”, fogalmazott. A diá-
kok sikeréről szólva kiemelte, az ilyen 
eredmények egy régió, egy város meg-
ítélését is erősítik. Egy-egy, letelepü-

lést fontolgató cég ugyanis a döntés 
előtt megvizsgálja azt is, hogy talál-e 
az adott régióban megfelelően képzett 
munkaerőt.

Minőségi, teljes körű 
ügyfélkiszolgálás

A szAKmA fiAtAl sztÁrJAit KöszöntöttéK A KAmArÁbAn

fórumon 
A „fészeKrAKóKról” és 
a városfejlesztésről

„A fehér szív szivárványa”

A „fészekrakók” kilakoltatásának me-
netéről és városfejlesztési kérdésekről 
tartottak lakossági fórumot szerdán az 
Avasi Gimnázium színháztermében.
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– A következő, európai parlamenti 
választás a megyében, Miskolcon élők 
számára is nagy jelentőségű lesz. Fon-
tos ugyanis, hogy folytatódhasson az 
unióban a nemzeti érdekek határozott 
képviselete – jelentette ki Csöbör Ka-
talin. Pelczné Gáll Ildikó hangsúlyozta, 
eddig is értékalapú és eredményorien-

tált volt a Fidesz – KDNP-s képviselők 
politikája. A jó tárgyalás és a határozott 
kiállás eredménye, hogy egy főre vetítve 
Magyarország kapja a második legtöbb 
forrást az unióban – úgy, hogy a 2010-
es alacsony kifizetési szint miatt erede-
tileg még csökkenteni is akarta az unió 
az összeget. – Milyennek képzeljük Ma-

gyarország és az unió viszonyát? Olyan-
nak, amit nem az alárendeltség, hanem 
a kiállás, a bátor érdekképviselet jelle-
mez. Azt várjuk, hogy az EU adjon tisz-
teletet tagjainak, a nemzetállamoknak, 
a magyaroknak. Az eredményeink, 
amiket egyre-másra ismer el az unió, 
magukért beszélnek – emelte ki.

A munkahelyek, a család,  
a szociális biztonság vé-
delme – ez a május 25-ei 
európai parlamenti válasz-
tás tétje, hangzott el többek 
között a pártszövetség lista-
vezetője, Pelczné Gáll Ildikó 
és Csöbör Katalin ország-
gyűlési képviselő miskolci 
sajtótájékoztatóján.

Választás/közösség4 Miskolci Napló

„EU vagy NEM EU: ez itt a 
kérdés” címmel tartott sajtó-
tájékoztatót Thürmer Gyula, a 
Munkáspárt elnöke Miskolcon. 
Elmondta, pártja nem vesz 
részt a május 25-i európai 
parlamenti választásokon.

– Az Európai Parlament 
sóhivatal, ahol sem-
mi nem történik, 
ami Magyaror-
szág érdekeit 
szolgálná. Egy 
több mint 700 
fős testület, 
korlátozott jo-
gokkal. Mit te-
het az a 21 ember, 

akit odaküldenek majd Magyaror-
szág képviseletében? Érdemben ér-
tünk nem tehetnek semmit – fogal-
mazott a pártelnök.

Hozzátette, az EU ma válságos 
időket él át, nem tudja megol-
dani gondjait. A válságából pe-
dig úgy próbál kilábalni, hogy 
„új piacokat próbál megkapa-

rintani, bármi áron”. Thür-
mer Gyula arra hívta fel 

a magyarok figyelmét, 
hogy „védjük meg a 

saját érdekeinket, 
mutassuk meg Eu-
rópának, mi nem 
közösködünk eb-
ben a politikai 
színjátékban”.

MunkásPárt: „Eu vaGy  
nEM Eu: Ez Itt a kérdés”

„tiszteletet a nemzeteknek,  
tiszteletet a magyaroknak”

Online aláírásgyűjtést indított 
a Fidesz – KDNP a magyar föld, 
a magyar akác és a pálinkafőzés 
megvédésére. Fazekas Sándor 
vidékfejlesztési miniszter és Se-
bestyén László, a Fidesz mis-
kolci elnöke sajtótájékoztatóján 
elhangzott, a rezsicsökkentés 
melletti aláírások sokat segítettek 
annak brüsszeli megvédésében, 
ezért is kérik újra a magyar pol-
gárok támogatását.

A közelmúltban az Európai Unió 
„több fronton is támadást indított 
Magyarország és nemzeti értéke-
ink ellen”. A szabad pálinkafőzés 
kapcsán kötelezettségszegési eljá-
rást indult az ország ellen, és vita 
van a magyar akác és a földtörvény 
ügyében is. – A viták hátterében a 
spekulánsok, szeszipari érdekcso-
portok állhatnak. Értékeink meg-

védése érdekében indított online 
aláírásgyűjtést a Fidesz – KDNP a 
vedjukmeg.fidesz.hu oldalon – je-
lentette ki Fazekas Sándor.

– Azt szeretnénk, hogy a magyar 
pálinka agrárvezértermékké és világ-
márkává váljon a következő tíz évben. 
Nem hagyjuk, hogy a kiváló minő-

ségű magyar akácmézet kiszorítsák 
a piacokról silány külföldi mézhami-
sítványokkal kereskedő üzleti körök. 
Határozottan üzenjük a külföldi spe-
kulánsoknak, hogy megvédjük a ma-
gyar földet, mindent megteszünk an-
nak érdekében, hogy magyar gazdáké 
legyen – tette hozzá Sebestyén László.

Együttműködési megállapodást 
írt alá pénteken, Miskolcon Vécsi 
István, a Közmunka Szakszervezet 
elnöke és Ujhelyi István, az MSZP 
EP-képviselőjelöltje.

Mint elhangzott, az MSZP po-
litikusa a dokumentum értelmé-
ben vállalja a közmunkások euró-
pai érdekképviseletét, a Közmunka 
Szakszervezetének szakmai támo-
gatásával, a szervezettel való folya-
matos kapcsolattartáson keresztül.

„Együttműködési megállapo-
dásukkal a felek megerősítik tá-
mogatásukat az Európai Szocia-
listák és a Magyar Szocialista Párt 
európai programjában szereplő, 
az Európai Unió által garantált 
minimálbér bevezetése mellett, 
amelynek esetleges megvalósítása 
a közmunkásokat illető tisztessé-
ges bérköveteléshez is garanciát je-
lenthet” – áll egyebek mellett a do-
kumentumban.

Együttműködési megállapodás

 A kategóriánként a legtöbb szava-
zatot szerző közösség lesz a nyertes. 
A győztesek 800 négyzetméternyi fal 
kifestéséhez elegendő festéket nyer-
hetnek. 

A jelentkezőknek biztosítani kell 
a helyszínként szolgáló falfelületet, 
valamint a csapatot, melynek tag-
jai önkéntesként elvégzik a festést. A 
győztesek ötletük megvalósításához 
800 négyzetméternyi falra elegendő 
festéket, professzionális designter-
veket, műszaki szakértőt és a festés 
teljes levezénylését kapják, valamint 

az élményt, amely a közös, önkéntes 
színesítéssel jár.

2013-ban összesen 38 pályázat ér-
kezett az ország minden megyéjéből, 
a résztvevők pedig ötvenezernél több 
szavazatot gyűjtöttek. Tavaly az inter-

netes szavazás alapján három győztest 
hirdettek ki, egy pályázó pedig külön-
díjat is kapott a Holland–Magyar Ke-
reskedelmi Kamara jóvoltából.

A pályázati kiírás részletei a www.
letscolour.hu oldalon olvashatók.

közösséGI tErEk MEGújítása

A Civil Összefogás Fó-
rum Klub Miskolc, és az 
1956-os Vitézi Lovagrend 
Világszövetsége B.-A.-Z. 
Megyei Törzskapitány-
sága tisztelettel meghívja 
Önt és barátait, ismerő-
seit a 2014. május 23-án, 
18 órakor Miskolc-Diós-
győrben, az Ady Endre 
Kulturális és Szabadidő 
Központban (Miskolc, 
Árpád út 4.) tartandó ösz-
szejövetelére.

Vendégeink: Bayer 
Zsolt publicista, Bencze 
Izabella, a CÖF szóvivője, 
Kriza Ákos, Miskolc Me-
gyei Jogú Város polgár-
mestere.

Markáns gondolatok az európai 
parlamenti választásokhoz

aláírásgyűjtés a magyar  
értékek megvédéséért

Civil szervezetek, közössé-
gek, iskolák, önkormányzatok 
pályázhatnak közösségi tereik 
megújítására a Let’s Colour te-
lepülésszépítő Egyesület nyílt 
pályázatán.



A jubileumi évad zárásaként az 50 évvel 
ezelőtti bemutatkozó koncertet idézi meg 
műsorával a Miskolci Szimfonikus Zene-
kar. Kiss Gábor alpolgármester kiemelte: 
fontos, hogy minél több miskolci ott legyen 
a hétfői hangversenyen.

Erkel Ferenc: Hunyadi László nyitánya, 
Liszt Ferenc: Magyar fantáziája és Beethoven: 
V., „Sors” Szimfóniája csendül fel a jubileumi 
évad utolsó koncertjén, május 19-én, hétfőn 
este 7 órakor a Miskolci Nemzeti Színház-
ban. Ennek a három kiváló, igazán népszerű 
műnek a műsorra tűzésével szinte megismét-
lik a miskolci szimfonikusok 1963. november 
25-ei, bemutatkozó koncertjüket. A mostani 
hangversenyen két nagyszerű művész, Győri-

ványi Ráth György karmester, valamint Réti 
Balázs zongoraművész működik közre. 

A koncert kapcsán Kiss Gábor alpolgármes-
ter úgy nyilatkozott: nemcsak a különleges, 50. 
évad miatt kiemelt jelentőségű ez koncert.

– A közelmúltban több esemény is össze-
kuszálta a hétköznapokat a zenekarnál. Ám a 
szakmai munka halad, a menedzsment meg-
erősödött, Gál Tamás karmester közremű-
ködésével, újszerű koncepcióval készül az új, 
reményeink szerint közönségbarát évad ter-
ve. Ezért is fontos ott lennünk ezen az estén, 
fontos, hogy a szimfonikusok és közönségük, 
a miskolciak együtt ünnepeljék a város zene-
karát – mondta Kiss Gábor alpolgármester.

A hangverseny május 19-én, hétfőn este 7 óra-
kor kezdődik a Miskolci Nemzeti Színházban.

2014. május 17. | 20. hét | XI. évfolyam 20. szám
Miskolci Napló – A város lapja Kultúra

Gonda Zoltán debreceni fes-
tőművész kiállításával nyitja 
meg hivatalosan is kapuit újra a 
Széchenyi utcai Képcsarnok má-
jus 22-én, csütörtökön.

Amint arról beszámoltunk, az 
anyacég felszámolása miatt nem-
csak a bolt, de az üzlethelyiség 
iparművészeti berendezése is ve-

szélybe került. Az önkor-
mányzat azonban köz-

belépett, így most 
már a város kö-

zösségéé a míves sárgaréz lépcső-
korlát és a galériaszint körkorlát-
ja, a két díszoszlop, a nagyméretű 
sárgaréz csillár, és minden kiegé-
szítő elem, ami a tér egységét biz-
tosítja. A galériát egy helyi kisvál-
lalkozó viszi tovább. Bár a vásárlók 
előtt már néhány hete újra kinyi-
tották az ajtót, hivatalosan és ün-
nepélyesen a jövő csütörtöki ki-
állítás-megnyitóval adják vissza 
Miskolc közönségének. Gonda 
Zoltán festőművész tárlatát Kriza 
Ákos polgármester nyitja meg.

Kiállítással nyit a Képcsarnok
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Ünnepi, népszerű koncerttel zárul a jubileumi évad

MEGEMLÉKEZÉSEK A HŐSÖK NAPJÁN
A Hősök Napja alkalmából az alábbi helyszíneken tartanak koszorúzással 
egybekötött megemlékezéseket Miskolc vezetői május 25-én, vasárnap.

PROGRAM:
10 órakor A HŐSÖK TERÉN MIS-

KOLC VÁROS ELESETT HŐSEI-
NEK EMLÉKMŰVÉNÉL: Him-
nusz, A megemlékezés koszorúinak 
elhelyezése, Szózat.

10.30 órától A HŐSÖK TEMETŐ-
JÉBEN: Himnusz, koszorúzás:

– a II. világháborús hősök emlék-
művénél, 

– az I. világháborús hősök emlék-
művénél, 

– a 65-ös emlékműnél,
– a Hadifoglyok kopjafájánál,
– az ’56-os emlékműnél, 
– majd a Hősök temetője mellett 

lévő volt köztemetőben az I. vi-

lágháború áldozatainak emlék-
táblájánál 

– és a cserkészek által a hősök tiszte-
letére állított kopjafánál.

Szózat.
Kérik, hogy aki szeretné elhelyez-

ni az emlékhelyeknél a megemléke-
zés virágait, koszorúit, az ünnep mél-
tó előkészítése érdekében május 22-ig 
jelezze részvételi szándékát az alábbi 
címen: 

Miskolci Kulturális Központ Non-
profit Kft., Madácsi Ágnes kulturális 
menedzser

3531 Miskolc, Győri kapu 27/A. Tel.: 
46/411-747. E-mail: ifjusagihaz@ifi-
hazmiskolc.hu.

A Miskolci Nemze-
ti Színház utoljára 
játszott előadásaira 
hívja a színházkedve-
lő közönséget. Utolsó 
alkalommal kerül 
színpadra a két Sirály, 
de nem lesz több alka-
lom a Rosmersholm 
előadást sem megnéz-
ni. A kifutó darabok-
tól a nézőkkel együtt 
búcsúzik a teátrum

Rosmersholm – május 22., 19 óra. Jo-
hannes Rosmer élete derekán úgy dönt, 
beszáll az országot lázban tartó közéle-
ti vitákba, és hitet tesz egy szabadabb, 
felvilágosultabb társadalmi berendez-
kedés mellett. Legjobb barátja, Kroll is-
kolaigazgató lejárató kampányt hirdet 
ellene, és felhasználja Rosmer múltjá-
nak egyetlen tisztázatlan mozzanatát: 
felesége öngyilkosságának körülmé-
nyeit. 

Sirály (Kamara) – május 30., 19 óra. 
Csehov komédiának jegyezte, a színhá-
zak azonban tragédiának játsszák. Szo-
morú történet sok nevetéssel.

Másik sirály (Csarnok) – május 30., 
19 óra. Vidéken járunk egy csalá-
di birtokon. A híres színésznő fia új 

művészetről álmodozik, de az orosz 
vidék kisszerű valósága körülfon-
ja, nem ereszti: ugyanígy tengődik 
nagybácsija, anyja író-szeretője, saját 
színésznői ambíciókat dédelgető sze-
relme és a birtok többi lakója is. Betel-
jesületlen szerelmek, meddő unalom 
és magány. Vágy valami jobb, valami 
szebb után. 

A Játékszínben május végéig látható 
még:

Páros/Páratlan – tündérek, királyok, 
elvarázsolt szerelmesek csatangolnak 
egy erdőben, egymást keresve-kutat-
va, de örökké elvétve. Shakespeare víg-
játékában a szerelem nehézségeiről írt 
– arról, milyen lehetetlennek tűnhet 
rálelnünk az igaz szerelemre, milyen 
könnyű csüggedni, és kitartó küzdelem 

árán mégis lehetséges elérni a boldogsá-
got. 

3kívánság – Az előadás három fiatal 
koreográfus és a Miskolci Balett közös 
munkájából született.

Halász Gábor: Elengedett kezek, Fele-
di János: Cselekvés útján, Pálfi Gabriel-
la: Csak lélegezz! Táncolják: a Miskolci 
Balett tagjai.

De mi lett a nővel? A legendás győri 
előadás Miskolcon. 17 éve játsszák, 350-
es előadásszámmal. 

A férfimese nyolc rövid elbeszélés 
helyzeteire, motívumaira épül. 

A nézőkkel együtt búcsúzik a teátrum
Utolsó előadások

Nagy sikert hozott a miskolci Eg-
ressy–Erkel Ifjúsági Szimfonikus Ze-
nekar cremonai útja. Ez a hazai zenei 
oktatás és Miskolc sikere is. 

– Amikor megláttuk, milyen ismert 
és kedvelt olasz együttesekkel, például a 
milánói Scala zenekarával játszunk egy 
időben, egy városban, bizony féltünk: 
lesz-e egyáltalán közönségünk? Lett. És 
óriási szeretettel, elismeréssel fogadta a 
koncertünket – emelte ki Gergely Péter 

Pál karmester. Mint mondta, két hang-
versenyre is meghívták őket Stradivari 
városában. Balog Zoltán miniszter, az 
NKA, Miskolc város vezetése és önkor-
mányzati képviselői egyaránt támogat-
ták az utazást. A siker azt bizonyítja, 
ismét érdemes volt „befektetni” a fiata-
lokba.

– Április 27-én, a San Luca-templom 
több száz fős közönsége két ráadást is 
kért tőlünk. Annál nagyobb megtisztel-
tetés pedig nem is érhetett volna min-

ket, és valójában az egész magyar zenei 
életet, mint hogy a Teatro Filodram-
matici elnöke, Giorgio Mantovani fel-
kelt betegágyából, és eljött a hangver-
senyünkre – hangsúlyozta a karmester. 

Gergely Péter Pál elmondta, az Eg-
ressy–Erkel vezetésével azt tervezik, 
megpróbálják meghívni Miskolcra 
Scolari mester férfikarát, ők ugyanis 
már tudják, hogyan szól a Coro G. Paul-
li di Cremona, hiszen templomi kon-
certjük során részben velük léptek fel. 

A hazai zenei oktatás  
és Miskolc sikere



6 Hirdetés Miskolci Napló

Bonyhádi edények akciós áron 
amíg a készlet tart!

Miskolc város közigazgatási területén díszfák  
növényvédelmi permetezését végezzük  

2014. 05. 19. és 2014. 05. 31. között.

Az alábbi szerek felhasználásával:
l Decis Mega  l Topas 100 EC l Csöpp Mix  
l Silwet Star l Mospilan SG l Alsystin 25 WP

Munkavégző: BOGÁRMÉRNÖKSÉG KFT.

JELENTKEZZEN

N Á L U N K !
Miskolc területén kiadvány, 
reklámújság terjesztéshez 
keresünk heti rendszerességű 
munkavégzéshez részmunkaidős 
terjesztőket.

Feladat ellátása reggeli órákban, 
több napon hétvégén is!

Megfelelő munkavégzés esetén 
tisztességes bérezés!

Jelentkezni: Folyamatosan

Szeretné kiegészíteni jövedelmét?
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rikkancsmiskolc@gmail.comE-mail:    

06-30-352-8040Telefon:

Munkatársaink hétköznap telefonon 15 és 17 óra között érhetők el.

A HBB Szerviz Kft. (Győr-Moson-Sopron megye,  
Fertőszentmiklós) gyakorlattal, üzleti kapcsolattal rendelkező 

gépésztechnikust, gépészmérnököt 
keres üzemvezető vagy  

üzemvezető-helyettes munkakörbe. 

Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezés a 99/544-174-es  
telefonon. További részletek megbeszélése személyesen.

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink!
Adják fel apróhirdetésüket kedvez-
ményes 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

Apró- 
hirdetés
Használt üzletberendezést, 
kirakati babát, pultot veszünnk. 
Tel.: 46/411-304.
Elfekvő munkaruha-készletét 
felvásároljuk. Tel.: 46/411-304.

Miskolci Ipari Parkban, a Zsigmondy úton,  
évek óta működő vállalkozások szomszédságában 

24 000 M2, BEÉPÍTETLEN TERÜLET ELADÓ,  
akár megosztva is.

PÁLYÁZATRA KÉSZÜLŐK, FIGYELEM! 

Érd.: 30/3322-945



Városnap2014. május 17. | 20. hét | XI. évfolyam 20. szám 7  Miskolci Napló – A város lapja

Immár hagyománnyá vált, hogy május 
11-én, Miskolc Város Napján a Miskol-
ci Nemzeti Színházban tartott ünnepi 
közgyűlésen évente elismeréseket adnak 
át azoknak, akik jeles eredményeket ér-
tek el a tudomány, a kultúra, az okta-
tás, a művészet, a sport, illetve a közélet 
más területein, 
tevékenységük-
kel öregbítették 
Miskolc jó hír-
nevét.

– Azok az igaz 
ünnepeink, ami-
kor kifejezetten 
az együttgondol-
kodás és a közös 
célért véghez-
vitt tettek nyer-
nek elismerést. 
És ilyen ünnep 
ez a mai, a vá-
ros napja, ami-
kor a várost, és benne polgárát ünne-
peljük. Mert úgy gondolom, a kettő 
összetartozik. Nincs egymás nélkül, 
nem nyer értelmet önmagában, a ket-
tő egymástól nem elvonatkoztatható. 
A város ugyanis mi vagyunk, akik al-
kotják, akik társadalmát képezik, akik 
dolgoznak, tesznek, alkotnak és for-
málják a várost – hangsúlyozta ünne-
pi köszöntőjében Kriza Ákos, Miskolc 
polgármestere.

Mint mondta, a város és polgára 
egységének gondolata „örökérvényű 
és egyetemes”. A kisebb alkotórészek 
egy nagyobba olvadnak össze, vagy-
is a társadalmi szintű közegbe és így, 
annak boldogulása, annak jobbá tétele 
a célja valamennyi polgárnak. Vannak 
pedig, akik ebben a nemes feladattel-
jesítésben többet tettek a közösségért.

– Őket ünnepelni, őket köszönte-
ni pedig a közösség feladata. Egyén és 

közösség egy-
sége így válik 
teljessé. Ma, 
a város nap-
ján tehát a vá-
rost és benne 
polgárait ün-
nepeljük, és a 
polgárok közül 
a legkiválóbba-
kat külön kö-

szöntjük – emelte ki a polgármester.
Május 11-én – a fennmaradt doku-

mentumok szerint – 1909-ben ezen a 
napon I. Ferenc József császár és király 
aláírásával hitelesítette Miskolc címe-
res kiváltságlevelét. „Miskolc kiérde-
melte ezt a kegyet”, fűzte hozzá Kriza 
Ákos, elmondva, Miskolc az 1886-os 
közigazgatási rendezés után, a Tri-
anon előtti Magyarország egyetlen 
olyan városa volt, amely kiemelkedő 
fejlődésének köszönhetően úgyneve-
zett „rendezett tanácsú” városból „tör-
vényhatósági jogú” várossá tudott áta-
lakulni. Ekkortól lett Miskolc modern 
értelemben vett nagyvárossá.

„Olyan települést alkottak az évszá-
zadok alatt elődeink, amely erős pat-
rióta szellemmel vértezte fel az itt élő-
ket, hogy minden időszakban, korban, 
korszakban fölül tudjanak emelkedni 
a pártos és önös érdekeken, és a vá-

ros javát keressék” 
– emelte ki a város-
vezető. Kriza Ákos 
elmondta, csak úgy 
fejlődhetett mindig 
is Miskolc, hogy itt 
voltak azok a kima-
gasló egyéniségek, 
városépítészek, és 
hazafias elköte-
lezettségű politi-
kusok, művészek, 
akik – amikor al-

kottak, írtak, dolgoztak, építettek, 
vagy törvényeket hoztak létre – a saját 
maguk munkáját a közösség javára is 
fordították. Úgy alkottak, dolgoztak, 
éltek, hogy eredményeik példaértékű-
vé lettek, s mások számára követendő 
mintát nyújtottak. 

– A ma kitüntetett gazdasági szak-
emberek, orvosok, sportolók, tanárok, 
kutatók, művészek, közhivatalt betöl-
tő vezetők és lelkészek ilyen emberek. 
Példaképek, a mi példaképeink, akik 
nem talmi sikerekért, a maguk javá-
ért dolgoztak, akik nem a saját karrier 
és önmegvalósítás sekélyes medrében 
gyalogolnak, hanem olyan polgárok, 
akik hosszú éveken, évtizedeken át ki-
tartó munkával közösséget is terem-
tettek – emelte ki Miskolc polgármes-
tere.

– Mindannyiunk nevében éppen 
ezért a közösségteremtő munkáért 
mondok önöknek még köszönetet. 
Mindannyian kimagasló teljesítményt 
nyújtottak saját szakterületükön, 
munkájukban, hivatásukban. Gratu-
lálunk elért eredményeikhez, és kö-
szönjük önöknek, hogy tetteikkel, er-
kölcsi vállalásukkal várost építenek, 
Miskolcot teszik gazdagabbá. Szívből 
gratulálok valamennyiüknek! Miskolc 
büszke önökre! – zárta ünnepi beszé-
dét Kriza Ákos.

szórakoztató rendezVények

Díszpolgár
Deák gábor nyugalmazott igazgató, 
presbiter, Miskolc művelődésének tá-
mogatásáért, odaadó oktató-nevelő 
munkájáért.
Kiss ákos levente gyermeksebész ki-
magasló szakmai munkájáért, példaér-
tékű, odaadó gyógyító tevékenységé-
ért, emberi hozzáállásáért.
Herman ottó (posztumusz) a termé-
szettudomány érdekében végzett 
munkásságáért, elismerésre méltó, po-
litikusi tevékenységéért, a jelentős és 
igényes ismeretterjesztés hazai meg-
teremtése érdekében végzett munká-
jáért.
 

pro Urbe
Mikolai Vince főesperes tudományos 
tevékenységéért, a szegények szolgá-
latában végzett és közösségszervező 
munkájáért.
Felszeghi sára kiemelkedő szakmai 
életútjáért, oktatói, közéleti tevékeny-
ségéért, nemzetközileg ismert tudo-
mányos tevékenységéért.
pataky Attila sikeres előadó-művé-
szeti munkásságáért, Miskolc város po-
zitív megjelenítése terén bizonyított 
tevékenységéért.
Kersten bachmann, a Takata Corpora-
tion üzletág-igazgatója a miskolci be-
ruházáshoz kapcsolódó előkészítési és 
döntési folyamatban játszott meghatá-
rozó szerepéért.

gálFFy Ignác-életMűDíj
szádeczki zoltán, Miskolc Megyei 
Jogú Város korábbi címzetes főjegy-
zője, munkásságáért, szakmai, emberi 
magatartásáért.

HerMAn ottó tUDoMányos Díj
réti Almée kiváló oktatói, tudomány-
szervező tevékenységéért.

szeMere bertAlAn KözéletI Díj
Koncz Károly györgy népművelő pél-
dás, tiszteletet és elismerést érdemlő 
életútjáért.  
litvay ottó közéleti tevékenységéért, 
a fontos történelmi eseményeket meg-
örökítő irodalmi munkásságáért.

szAbó lőrInc IroDAlMI Díj
Mács Ildikó szerkesztő a város irodal-
mi életében betöltött szerepéért.

KonDor bélA
KépzőMűVészetI Díj

Fata györgy, Miskolc képzőművészeti 
életének meghatározó alakja, a város 
számára maradandó értéket jelentő al-
kotásaiért.

reMényI eDe zeneI Díj
Kaulics nagy zsófia a Miskolci Szim-
fonikus Zenekar koncertmestereként, 
a Reményi Ede Kamarazenekar alapító 
tagjaként, szervezőjeként végzett te-
vékenységéért.

Déryné színHázI Díj
Harsányi Attila színművész tehetsé-
ges, igényes munkájáért.

MIsKolc Város építészetI
AlKotóI DíjA                 

szamosi endre Miskolcon kifejtett épí-
tész tevékenységéért, munkásságáért.

bIzony áKos KItüntető jogI Díj
czikrai zoltán példamutató jogi ügy-
intézéséért, tisztességes és korrekt 
munkájáért.

benKő sáMUel-Díj
Kalotai lászlóné egészségügyi szak-
alkalmazottak munkáját segítő, becsü-
letes, precíz, gondos munkavégzésé-
ért.
szombati zsigmond áldozatos, sokré-
tű orvosi munkájáért, gyógyítani és se-
gíteni akarásáért.  

peDAgógIAI Díj
lőkös péterné óvónő hivatásszerete-
téért, áldozatos munkásságáért, sokol-
dalú pedagógiai tevékenységéért.
nagymáthé sarolta áldozatos mun-
kásságáért, sokoldalú pedagógiai tevé-
kenységéért.
gáspárné Kiss Mária a nevelés teljes-
sége, az emberközpontúság, a szemé-
lyiségfejlesztés érdekében végzett pe-
dagógusi tevékenységéért.

MIsKolc Város
tUrIzMUsáért Díj

ostorházi István Miskolc turizmusá-
nak fejlődése érdekében végzett tevé-
kenységéért.  

Az éV sportolójA Díj
bátori júlia példamutató magatartá-
sáért, szorgalmáért, kiváló tanulmányi 
eredményeiért, melyeknek köszönhe-
tően korosztálya példaképe lett.
bartha ákos eddig elért eredményei-
ért.
Az Albrecht MVsc–MVsI női nb I 
röplabdacsapat szakosztálya eddig 
elért eredményeiért.

MIsKolc Város sportjáért Díj
rakaczki bence (posztumusz) rövid, 
de kiemelkedő sportpályafutásáért.

A cIVIleK táMogAtásáért Díj
sándor Attila Miskolc közéletében 
való, aktív részvételéért, a miskolci kul-
túra, a sport és a nehéz sorsú emberek 
támogatásáért.

Az éV cIVIl szerVezete Díj
A páli szent Vince szeretetszolgálat 
önfeláldozó, fáradtságot nem ismerő 
karitatív tevékenységéért.

pro MInorItAte Díj
A lerch házaspár az anyanyelv-ápo-
lásért, identitásának megőrzéséért, a 
miskolci német kisebbségi közéletben 
kifejtett tevékenységéért.

níVóDíj
juhász nóra magas színvonalú szak-
mai munkájáért, a városban a gazdasá-
gi fejlesztés, a munkahelyteremtés ér-
dekében végzett tevékenységéért.
podhorányi lászló magas színvonalú 
szakmai munkájáért, a városban a gaz-
dasági fejlesztés, a munkahelyterem-
tés érdekében végzett tevékenységé-
ért.
Molnár pál magas színvonalú szakmai 
munkájáért, a város közéletében vég-
zett tevékenységéért.
Herpainé Velkey Klára hivatásszere-
tetéért, Miskolc közéleti, művészeti és 
pedagógiai hagyományainak ápolásá-
ért, példaadásáért.  
Katona tamásné lelkiismeretes, nagy 
szakértelemmel végzett szakápolói 
munkájáért, az egészségfejlesztés te-
rén elért eredményeiért.
sáray lászló a Tokaji Írótáborok szer-
vezéséért, a magyar irodalom népsze-
rűsítéséért, a megyében és Miskolcon 
működő kiadók, kulturális intézmé-
nyek munkájának segítéséért.
A Musical Műhely Miskolc a város kul-
turális életének gazdagításáért, kultu-
rális értékeinek megőrzéséért, a város 
hírnevének öregbítéséért.
Váraljai zoltánné nagy csilla közéle-
ti munkájáért, karitatív tevékenységé-
ért.

szentpálI IstVán KAMArAI Díj
török Antal, a HŐKER Kft. ügyvezető-
je kimagasló szakmai teljesítményéért.

geoFIl Díj
Kecskeméti tibor, a Magyar Ter-
mészettudományi Múzeum címze-
tes főigazgató-helyettese a miskolci 
természettudományos muzeológia tá-
mogatása terén szerzett érdemeiért.

Miskolc város 2014-es díjazottjai

Miskolc Város napján
„egyén és közösség egysége így válik teljessé”

Családi prograMok,

Számtalan színes program várta a miskolciakat a város napján. Reggel mazsorettek ver-
ték fel a csendet a belvárosban, a Szent István téri forgatagban pedig mindenki találhatott 
kedvére való szórakozást: a kézműves és gasztronómiai vásártól kezdve a magyar viseletek 
bemutatóján át akár a néptáncig, közelharc-bemutatóig. Zenés programokban sem volt hi-
ány – fellépett pl. a Kiss Kata zenekar, Bíborszél, Homonyik Sándor, Varga Miklós, a Magna 
Cum Laude – a parkolóban „Zöld sátorral”, az Erzsébet téren pedig egészségnappal várták az 
érdeklődőket.



Múlt és jelen

Az igazságügyi palota mellett, öt, korábbi városi telken 1912-ben épí-
tették fel az eredeti, kétemeletesre tervezett palotát. Az egy évtized múl-
va szükségessé vált emeletráépítést változatlan tetőszerkezettel és díszíté-
sekkel oldották meg. A világháború alatt kórházként működött az épület, 
majd megyei és városi hivataloknak, intézményeknek adott helyet. Mások 
mellett itt van a megyei levéltár központi gyűjteménye. A szemközti épü-
let egykor Bottlik József országgyűlési képviselő, megyei főispán lakóháza 
volt. A lakótelep építésekor az 1970-es évek elején bontották le.

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

akkor...

...és Most

Miskolci napló8
GörGey artúr szobra és 
eMLékMúzeuMa MIskoLcon

(befejezés)

A szoboravatás után a 
MÁV-bérház falán nagyméretű 
márványtáblát helyeztek el az 
alábbi szöveggel: „Görgey Artúr 
1818. I. 30–1916. V. 21. a magyar 
szabadságharc legnagyobb had-
vezére. Honvédeivel első ízben a 
bányavárosokból 
jövet, 1849. feb-
ruár 22–24. közt 
vonult át váro-
sunkon Kápolna 
felé. Majd már-
cius derekán, a 
diadalmas tava-
szi hadjárat kü-
szöbén vezette 
vitéz hadait erre. 
Végül seregével 
Komáromból a 
Tiszántúlra tart-
va, július 23–28. 
közt, a vidéken 
vívta ki lánge-
szével túlerős 
orosz ellenfele 
maradandó cso-
dálatát. Dicső 
névadója emlékére a m. kir. Görgey 
Artúr 13. honvéd gyalogezred. Mis-
kolc, 1934. V. 21.” 

A táblának ismeretlen időben nyo-
ma veszett, s a szoborral ellentétben 
nem került a múzeumba, nem sike-
rült a nyomára bukkanni. Ez azért is 

meglepő, mert a bérháznak 
ebben a földszinti traktusá-
ban fűszerbolt üzemelt az 
1990-es évek elejéig. Tehát 
arra gondolhatunk, hogy 
az a generáció, amely em-
lékezhetett a tábla törté-
netére, már eltávozott kö-
rünkből. Ugyanez történt a 

Görgey-emlékmúzeum anyagával is, 
azzal a különbséggel, hogy megnyitá-
sakor a kiállított tárgyakról lista ké-
szült, amely fennmaradt. A Rudolf 
laktanya ma már meg nem állapít-
ható helyén elkészített „Görgey Mú-
zeum és Könyvtár”-ban látható volt 

a tábornok halotti maszkja, családi 
címere, addig vezetett családfája és 
számos fénykép. Köztük nyolc olyan 
kép, amelyek a miskolci szobor lelep-
lezésekor készültek, naplótöredékek 
a szabadságharc eseményeiről, ko-
szorúszalagok a budapesti sírról és a 
miskolci szoboravatásról. A lajstrom 
tartalmazza a múzeumban fellelhető 
relikviákat, főleg Szemere és Görgey 
levelezését, Görgey dedikált fényké-
pét, amelyet Lévay Józsefnek küldött, 
s Doleschall Gábor honvédorvossal 
folytatott levelezését, amelyben őt Vi-
segrádra invitálja egy eszmecserére.

 Dobrossy István

Az Avas borkultúráját bemutató ki-
állítás is nyílt szombaton a Papsze-
ren, Kassa és Miskolc összefogásával 
mintegy 51 ezer eurós forrás felhasz-
nálásával. Perhác Ladislav, a Kassai 
Magisztrátus projektosztályának mun-
katársa elmondta, a két város koráb-
ban is több sikeres projektben dolgozott 
már együtt. A Tokaji Borút keretében 
megnyílt kiállítás újabb lehetőség az 
együttműködésre. 

– Az avasi borangolás célja a tradici-
onális miskolci pincekultúra hagyomá-
nyainak felélesztése – nemcsak a jó bo-
rokkal, ételekkel, zenével, hanem egy 
ilyen kiállítással is, amely bemutatja az 
Avas emlékeit – mondta el Némedi Var-
ga Zoltán szervező. Kriza Ákos polgár-
mester kiemelte, egyre-másra újulnak 
meg a pincék az Avason. – Természe-
tesen az önkormányzat is hozzáteszi 
azt, amit a maga erejéből hozzá tud 
tenni – hangsúlyozta. – Felújítottuk 
az utakat, megújítottuk a környeze-
tet, elindítottunk egy határon átívelő 
programot – tette hozzá. 

Az idei borangoláshoz a finom borok-
ról a helyi gazdákon kívül Magyarország 
jelentős borvidékeiről meghívott borá-
szatok is gondoskodtak. A finom étele-
ket helyi vendéglátóhelyek biztosították, 
a jó hangulatot pedig miskolci zeneka-
rok pinceprodukciói fokozták.

Fellépett mások mellett a Számadó ze-
nekar, Barsi Csaba és az Agyagbanda, 
Czakó Péter, Petrány Mihály, Michael 
Vigula gitárművész és persze nem ma-

radt el a klasszikus cigányze-
ne sem. A PalacsintaHáz és 
Borklubban idén megálmod-
ták és elkészítették az Avas 
palacsintáját. Oszlánczi Réka 
tulajdonos, étteremvezető el-
mondta, a palacsinta panko-
morzsában 

sült, ropogós, fűszeres csirkemájat tartal-
maz, baconnal és füstölt sajttal. Mindezt 
palacsintaoszlopokban tálalták, majoné-
zes kukoricasaláta talapzaton. – Ritka 
az olyan település, ahol a belvárosban 
emelkedik egy hegy, borospincékkel. 
Ezt a jellegzetességet kívántuk kiemelni 
a palacsinta megalkotásánál. Benne van 
ugyanakkor a pincesor vadregényessé-
ge, a miskolciak dacossága és sokszínű-
sége is. Ugyanakkor elegáns és tekintélyt 

sugárzó az Avas palacsin-
tája – mondta el Oszlánczi 
Réka. Kísérő rendezvény-
ként most első alkalom-
mal rendeztek jótékony-
sági borestet a borangolás 
kísérő rendezvényeként, a 
Miskolc-Avasi Református 
Egyházközség Papszer ut-
cai gyülekezeti termében. 
Az egyházközség és a Mis-
kolczi Pincék Asztaltár-
sasága úgy tervezi, hogy 

évente legalább kétszer megrendezik ezt, 
egyszer egy külhoni, egyszer pedig egy 
helyi, megyei intézmény támogatására 
gyűjtenének.

A borangolás napján aztán interne-
tes licitet indítottak, mely egészen június 
közepéig tart. A gyűjtésekkel a Böjte atya 
által alapított Dévai Szent Ferenc Alapít-
ványt kívánják támogatni, így összekap-
csolva a külhoni magyarságot és Miskolc 
történelmi borkultúráját. 

A MÁV-bérház, amelynek falán az emléktábla volt (korabeli felvétel)

Görgey síremléke

Finom borok, ízletes ételek – jókedvű borangolás az Avason!
Az idei – immár harmadik – Avasi Borangolás minden eddiginél gazdagabb prog-
ram- és borkínálattal várta az érdeklődőket múlt szombaton. A „boros napok” kö-
zött is unikumnak számító miskolci rendezvényen több mint húsz nyitott pincébe 
várták az érdeklődőket, zenészekkel, nyolc magyar borvidék finom nedűivel.
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Futsal
9–3-as vereséget szenvedett hazai pályán a DVTK-Vénusz vasárnap a női futsal NB I fel-

sőági rájátszásának 8. fordulójában. A hazaiaknál nem lépett pályára két meghatározó játé-
kos, Bernáth Csilla és Kovács Aliz. A volt diósgyőri Újvári Krisztina négyszer talált be ne-
velőegyesülete kapujába. A DVTK 36 ponttal a negyedik helyen áll a tabellán, egy egységgel 
megelőzve a Debrecent. Vasárnap, az utolsó előtti fordulóban a Dunakeszi vendégei lesznek 
19 órától Sárréti Gézáék.

Női NB I, Felső-ág, 8. forduló. DVTK-Vénusz – Rába ETO 3–9. Gól: Kresák, Váradi, Mi-
liczki, illetve Újvári 4, Podova 3, Manzinger, Jakab R.

Vízilabda
Tatabányára látogatott szombaton a Miskolci Vízilabdaclub az OB I/B 17. fordulójában. Az 

alapszakaszbeli utolsó idegenbeli fellépésen sikerült nyerni, így a gárda megszerezte tizen-
ötödik idei győzelmét is. A tabellát magabiztosan vezeti a mindössze egy vereséget számlá-
ló MVLC, 11 ponttal megelőzve a második helyezett BVSC-t. A záró körben az utolsó előtti 
helyen álló Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület lesz Binder Szabolcsék vendége.

OB I/B, A csoport, 17. forduló. Tatabányai Vízmű – Pannergy-MVLC 5–8 (2–0, 0–1, 1–2, 
2–5). MVLC: Nébald – Keresztes (2), Bánhidy (1), Jakab Damján (1), Jakab Dániel (1), Párká-
nyi (2), Eamon (1), Török, Halmos, Markovics. Edző: Binder Szabolcs.

Hírek, eredmények

Remekül kezdte a diósgyőri stadi-
onban rendezett Ligakupa-döntőt a 
DVTK. A 9. percben Senad Husić ha-
talmas sprintje után Zoran Kostić talált 
a kapuba, majd három perc elteltével 
Futács Márkó góljával már 2–0 állt az 
eredményjelzőn. A Videoton végig töb-
bet támadott, de a Diósgyőr kézben tar-

totta a mérkőzést, többek között Ivan 
Radoš bravúrjainak köszönhetően. A 
fordulás után szépítettek a fehérváriak 
Juhász Roland lesgyanús találatával, de 
a végén a piros-fehérek örülhettek tör-
ténelmük első Ligakupa-sikerének.

Tomiszlav Szivics, a DVTK vezető-
edzője így nyilatkozott a lefújás után:

– Azt gondo-
lom, megleptük 

a fehérváriakat. 
Visszahúzódtunk, 

két kontrából betalál-
tunk, és szépen kinyitot-

tuk a mérkőzést. Uralták a já-
tékot, tény és való, de nem volt komoly 
helyzetük. Nyomtak végig, persze, de 
ha valaki négyből négyszer nem tud 
nyerni egyszer sem valaki ellen, akkor 
legalább az járna, hogy gratulálnak és 
megtanulnak viselkedni.

A Videoton vezetőedzője szerint re-
mek mérkőzést játszottak, ám kifogá-
solta Tomiszlav Szivics viselkedését. A 
DVTK trénere örömében a zakóját len-
gette, ezt tette szóvá a vendégek stábja.

– Néhányunkat bosszantotta az el-
lenfél edzőjének viselkedése. De nem 
ez a fontos, hanem az, hogy fantaszti-
kus mérkőzést játszottunk – mondta a 
Videoton szakvezetője, José Gomes.

A lefújás után ötezernél is több 
DVTK-rajongó ünnepelte a klub újko-
ri történelmének első kupasikerét. Jövő 
hét vasárnap a Magyar Kupában, az Új-
pest ellen duplázhatnak Tomiszlav Szivi-
csék. Az eredetileg kiírt 20.30-as kezdés 

helyett másfél órával korábban, 19.00 
órától rendezik meg a finálét a Pus-
kás Ferenc stadionban. Előtte azonban 
szombaton 16 órától a Pécs ellen utolsó 
hazai mérkőzését játssza a bajnokságban 
a Diósgyőr.                         Fotó: MocSári L.

1735. – Selmecbányán ekkor 
alapította III. Károly a 
bányászati-kohászati 
tanintézetet, a Miskolci 
Egyetem jogelődjét. A szám 
most újabb jelentést kapott: 
összesen 1735 métert 
kellett ugyanis lefutnia 
a ME-HÖK, a Miskolci 
Egyetem EK Sportléte-
sítmények és Sportiro-
da, valamint a MEAFC 
által szervezett „Fut az 
egyetem” program részt-
vevőinek hétfőn. 

Boda Péter, a Miskolci Egyetem sportlétesítmé-
nyeinek vezetője, a futás szervezője elmondta, a 
program az egyetem „sportos” TÁMOP-pályáza-

tán belül valósult meg. A „Fut az egye-
tem” akció folytatása volt kedden 
a MEN sportnap, ahol 10 sportág-

ban mérhették össze a hallgatók tu-
dásukat és ügyességüket.

A rendkívül jó hangulatú fu-
táson a szervezők elmondása 

szerint több mint 400 hallga-
tó, oktató és egyetemi mun-
katárs vett részt. Amellett, 
hogy sportoltak, egy kö-
zösségi esemény részesei 
is lehettek, s a részvételt 

nyereményekkel is hono-
rálták a szervezők. A hall-

gatók között 10 MEN-bérle-
tet, illetve italkupont, az oktatók és dolgozók között 
pedig sportüzletben felhasználható vásárlási utal-
ványokat sorsoltak ki.                               K. i. | Fotó: V. cS.

Egy igazi „nehézbombázó” idegen-
légiós igazolt a Miskolci Jegesmed-
vékhez.

A Miskolci Jegesmedvék vezetői 
szeretnék minél előbb összeállíta-
ni a csapat keretét a szeptemberben 
kezdődő szezonra, így ez a hét az alá-
írások hete a klubnál. Ennek keretében 
máris megállapodtak egy új idegenlégi-
óssal, a magyar gyökerekkel is rendelkező 
kanadai Jesse Dudassal.

Jesse Dudas, mint a nevéből is ki-
tűnik, magyar felmenőkkel rendel-
kező, 26 éves kanadai védő. Az igen 
gólerős bekk a tavalyi szezonban a 

CHL-ben szereplő Wichita Thun-
derben játszott, és 54 mérkőzé-

sen lőtt 14 gólt és adott 24 gól-
passzt, így összesen 38 pont 
került a neve mellé. A CHL-
ben összesen 103 mérkőzésen 

77 pontja volt, 31 gól 46 asz-
sziszt megoszlásban.

Kanadai „bombázó” landol Miskolcon

Sporttal (is) építik a közösséget

Fociünnep Diósgyőrben!

Megnyerte 
a LigaKupát a DVTK!

34 év után nyert újra kupát a DVtK labdarúgócsapata. a diós-
győriek a Ligakupa Miskolcon rendezett keddi döntőjében 
2–1-re legyőzték a Videotont. Tomiszlav Szivics együttese 
taktikus játékkal tartotta otthon a trófeát, és készülhet a 
Magyar Kupa jövő heti fináléjára.
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10 Miskolci NaplóHirdetés

VÁLLALKOZÓT KeresünK,  
MisKOLcOn  

a Győri kapu és Vologda utca sarkán található 
MOBIL PETROL benzinkút üzemeltetésére.

Legalább középfokú kereskedelmi  
végzettséggel vagy tapasztalattal  

rendelkező és vendéglátásban jártas pályázók 
jelentkezését várjuk.

A jelentkezéseket a hirdetés megjelenését  
követő egy héten belül kérjük megküldeni  

az info@mobilpetrol.com e-mail címre.

l  BIRkafőző fEszTIváL kaRcagOn:  
június 28. – 3000 ft

l  JEsOLóI füRdőzés POsTOJnaI 
csEPPkőBaRLang-LáTOgaTássaL:  
július 4–6. – 43 000 ft

l  BaLaTOn köRnyékI BaRangO-
LásOk aug. 20-I TüzIJáTékkaL 
BudaPEsTEn :  augusztus 18–21. 
– 39 000 ft

l  kOROnázásI JáTékOk  
POzsOnyBan:  június 21. – 7000 ft

l  szEnT LászLó-naPOk nagy-
váRadOn: június 28. – 4000 ft

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

www.koruTak.hu

Ez a kuPOn 
500 fT-OT éR!  

1 ÚTRa 1 főnEk!

"

"

május 14–20.

KERESSE SZERDÁTÓL FANTASZTIKUS ÁRAINKAT!
Búza  

finomliszt 
1 kg

119 Ft

sonka  
vagdalt  

320 g 
(csak COOP ABC, Szuper) 

Egységár: 934 Ft/kg

299 Ft

cOOP  
nyári turista   

500 g 
Egységár: 1398 Ft/kg 

699 Ft/db

MÁJUs 18-iG MÉG AKciÓs ÁrOn KAPHATÓ:
Abaúj túró  250 g, egységár: 980 Ft/kg   245 Ft
Abaúj tejföl 20%  315 g, egységár: 634,74 Ft/kg  199 Ft

...és még számos egyéb termék.  
Megkezdődött május 14 – június 3-ig „Mi Neked szurkolunk!” nyereményjátékunk!

Nyerési lehetőség a 2000 Ft felett vásárlóknak!  
Részletes a szórólapokban és az üzletekben kihelyezett plakáton!

A fotó illusztráció.
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Május 17. | szoMbat
11.00, 15.00 | Mazsola és Tádé. Zenés 

bábjáték az Ametist Bábszínház elő
adásában. Ady Endre Művelődési Ház.

17.00 | Családbarát Európa – Család-
barát Munkahely. Miskolci Lévay Jó
zsef Református Gimnázium Diákottho
nának imaterme.

20.00 | Nyughatatlan @. Helynekem.

Május 18. | VASáRnAp
10.30 | Görömbölyi Kultúrpiac. Göröm

bölyi Művelődési Ház melletti tér.

Május 19. | héTfő
19.00 | A Miskolci Szimfonikus Zene-

kar 50. évfordulójának jubileu-
mi koncertje. Elhangzik Erkel Ferenc: 
Hunyadi László nyitánya, Liszt Ferenc: 
Magyar fantáziája és L. v. Beethoven: 
V. cmoll „Sors” szimfónia Op. 67. című 
műve. Miskolci Nemzeti Színház.

Május 21. | SZERdA
18.00 | Norvégia – Két keréken a fjordok 

között. Világjárók társasága. Ismeretter
jesztő előadás. Sajó Tamás és Orodán Ta
más vetítéses előadása. Ifjúsági Ház.

Május 22. | CSüTöRTöK
17.00 | Gonda Zoltán debreceni fes-

tőművész kiállítását megnyitja Kri-
za Ákos polgármester. Képcsarnok.

19.00 | A Helynekem Színházi labor 
harmadik bemutatója. Helynekem.

Május 23. | pénTEK
17.00 | A művészeti élet miskolci ki-

tüntetettjei 2014. Vendégségben 
a Múzsák kertjében. Miskolci Galé
ria, Feledyház.

Május 24. | szoMbat
10.00–12.00 | Mesterkedő. Képzőművé

szeti foglalkozás gyermekeknek. Mis
kolci Galéria, Rákócziház.

10.00–15.00 | Játék- és kerékpárbörze. 
Ifjúsági Ház.

15.00 | Családi nap. Projektzáró csalá
di nap kézműves gyerekfoglalkozással, 
bábszínházi előadással, kirakodóvásár
ral. Este koncertet ad a Mintha zenekar, 
majd Esztenás zenekar táncháza. Nyi
las Misi Ház.

20.00 | Halott Pénz + BeatKOHO. Hely
nekem.

Május 25. | VASáRnAp
09.00 | Gyereknapi zenés délelőtt. 

Krea tív, kézműves foglalkozások, 
11.00tól fellép Huzella Péter. Avasi 
Színházterem.

Kiállítás
Tízeset. Tízéves a Spanyolnátha művé

szeti folyóirat. Megtekinthető júniusig. 
Miskolci Galéria, Rákócziház.

Kovács Attila Roland miskolci junior 
festő 33. kiállítása. Megtekinthető 
május 31ig. Szabó Lőrinc Idegennyel
vű Könyvtár.

Május 19. | 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 Mis-
kolci Napló, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.17 Időjárásjelentés 19.20 
Sporthírek 19.23 ProgramPont 19.30 Magazin 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.17 Idő-
járásjelentés 20.20 Sporthírek 20.23 ProgramPont 20.30–06.00 Képújság.

Május 20. | 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 Időjárásjelentés 19.20 Sporthírek 
19.23 ProgramPont 19.30 Sportközvetítés felvételről 21.00–06.00 Képújság.

Május 21. | 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 Időjárásjelen-
tés 20.20 Sporthírek 20.23 ProgramPont 20.30 Magazin 22.35–06.00 Képújság.

Május 22. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Mis-
kolc Ma, hírműsor  18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 ProgramPont 
18.30 Promenád, a Miskolc Televízió kulturális magazinja 19.00 Miskolc Ma (ism.) 
19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthírek 19.23 ProgramPont 19.30 Úton-útfélen 
20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.17 Időjárásjelentés 20.20 Sporthírek 20.23 Program-
Pont 20.30–06.00 Képújság.

Május 23. | péntek 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 
Egészségpercek 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthírek 
19.23 ProgramPont 19.25 Magazin 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.17 Időjárásjelentés 
20.20 Sporthírek 20.23 ProgramPont 20.30–06.00 Képújság.

Május 24. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 18.00 Miskolc 
Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.25 Miskolci Napló, közéleti magazin 19.00 
Miskolc Ma (ism.) 19.17 Időjárásjelentés 19.25 Sportpercek (ism.) 20.00 Miskolc 
Ma (ism.) 20.17 Időjárásjelentés 20.30–07.00 Képújság.

Május 25. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 15.00 Mérkő-
zés 18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 18.25 Promenád, kulturális magazin 19.00 
Krónika, hírösszefoglaló 19.25 Egészségpercek (ism.) 20.00 Krónika, hírösszefog-
laló 20.25 Honvéd7 21.00 Film 21.45–07.00 Képújság. 

pROgRAMAjánLÓ

Az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma megbízá-
sából a Nemzeti Család- és 
Szociálpolitikai Intézet pá-
lyázatot hirdetett a Kábító-
szerügyi Egyeztető Fóru-
mok (KEF-ek) működési 
feltételeinek biztosítására, 
valamint a kábítószer-prob-
léma kezelését célzó helyi 
stratégiák megvalósulásá-
nak előmozdítására.

A miskolci Kábító-
szerügyi Egyeztető Fórum 
2012–2013-as adatokra tá-
maszkodva elkészítette azt 
a helyzetelemzést, mely-

re építve megkezdődhet 
Miskolc Megyei Jogú Vá-
ros Drogstratégiájának el-
készítése. A készülő stra-
tégia a 2013 októberében 
elfogadott „Tiszta tudat 
és józanság, küzdelem a 
kábítószer-bűnözés ellen” 
című dokumentumban 
megfogalmazott célokkal 
összhangban áll. Fókuszá-
ban az egészségfejlesztés, a 
közösségek erősítése, a ke-
reslet- és kínálatcsökken-
tés, valamint a felépülést 
segítő folyamatok erősíté-
se áll.

Bazin géza önkormányzati képviselő lakossági fogadóórát 
tart 2014. május 19-én 16.30–18.00 óráig a Perecesi Közösségi 
Házban (Bollóalja u. 160.).

Fodor zoltán önkormányzati képviselő lakossági fogadó-
órát tart 2014. május 26-án 17 órától a Széchenyi István Álta-
lános Iskolában (Hajós u. 5.).

Varga gergő és tompa sándor önkormányzati képviselők 
utcai lakossági fórumra hívják a miskolciakat 2014. május 20-
án 17 órától a Művészetek Háza (Rákóczi utca 5.) előtti térre. 
Vendég: Gyurcsány Ferenc országgyűlési képviselő, EP-jelölt.

seresné Horváth zsuzsanna önkormányzati képviselő la-
kossági bejárást tart a Városgazda Kft. és a Városüzemeltetési 
Osztály referenseivel május 22-én 11 órakor a Dél-Kiliánban, 
az Otthon téren, 13 órakor a Pálosok park jában.

dROgSTRATégIA, hELyZETELEMZéS

LAKOSSágI BEjáRáS, fOgAdÓÓRAMájus 17. | szombat | K | 19.00 VESZETT FEJSZE – Latino-
vits (Arany) bérlet | J | 17.00 KILÉPŐ – Improszínház – A 
Miskolci Nemzeti Színház beugrója

Május 18. | vasárnap | N | 11.00 HOLDBELI CSÓNA-
KOS – Családi bérlet | K | 19.00 SIRÁLY – Bérletszünet  
| CS | 19.00 PÁROS/PÁRATLAN – A Miskolci Balett 
előadása

Május 19. | hétfő | N | 19.00 50 A KONCERT – A Miskolci 
Szimfonikus Zenekar hangversenye

Május 20. kedd | J | 19.00 C’EST LA VIE
Május 21. | szerda | N | 19.00 DON GIOVANNI – Lehár 

(Alap, Arany, Ezüst) bérlet | J | 14.00 HOVÁ LETT A CI-
PELLŐM?; 19.00 A KOPASZ ÉNEKESNŐ | CS | 15.00 
KOKAINFUTÁR – Beavató színházi előadás – SziVi

Május 22. | csütörtök | N | 14.00 HOLDBELI CSÓNAKOS 
– Nemecsek bérlet | K | 19.00 ROSMERSHOLM – Utolsó 
előadás! | J | 17.00 EGY ÓRA VERSEK KÖZT – Művé-
szeink társaságában | CS | 19.00 SIRÁLY

Május 23. | péntek | N | 19.00 KÉZRŐL KÉZRE – Upor 
(Alap, Arany, Ezüst) bérlet | K | 20.00 DOORS-KON-
CERT HOBÓVAL | J | 18.00 WOYZECK

Május 24. | szombat | N | 15.00 A PADLÁS – Bérletszünet  
| K | 19.00 VESZETT FEJSZE / Egressy (Arany) bérlet

További programok www.mnsz.eu, facebook/miskolcinem-
zetiszinhaz

Jelmagyarázat: N – Nagyszínház, K – Kamaraszínház, J – 
Játék/szín, CS – Csarnok.

MISKOLCI nEMZETI SZÍnháZ 

program/kultúra

Szombaton, 17-én 15.30 
órai kezdettel mutat be szent-
misét Lillafüreden, a kidőlt 
Limpiászi kereszt oltáránál 
Kalna Zsolt minorita tarto-
mányfőnök Magyarországért.

Súlyosan beteg és moz-
gássérült gyermekek javára 
rendez hangversenyt a Páli 
Szent Vince Szeretetszolgá-
lat a Szent Anna-templom-
ban május 18-án, vasárnap, 
16 órától, Gyermekek a gyer-

mekekért címmel. A hang-
versenyt az Egressy Béni–
Erkel Ferenc Zeneiskola 
növendékei ajánlották fel. A 
belépés díjtalan, de pénzado-
mányt gyűjtenek a gyerme-
kek javára. 

találkozások szent életű 
pápákkal címmel tart előadást 
Palánki Ferenc püspök május 
22-én, csütörtökön, 17 órai 
kezdettel a Mindszenti plébá-
nia Millenniumi-termében.

hARAng-hÍREK

Miskolc város 21. heti lomtalanítási ütemterve
A lomtalanítás a meghirde-
tett napokon reggel 6 órától 
kezdődik Miskolcon, és a napi 
útvonaltervben szereplő utcák 
befejezéséig tart.

2014. 05. 19., hétfő – Mar-
tin-kertváros: Alkotmány, 
Babér, Bajza J., Balaton, Barkó-
czy F., Benkő S., Bodrog, Bor-
nemissza G., Dráva, Duna, For-
gács A., Franklin B., Garam, 
Gutenberg, Gyöngyösi I., Ipoly, 
Iskola tér, Istvánffy Gy., Kamil-
la, Kapos, Kőris, Kőrös, La-
borc, Lahner Gy., Lajta, Levél, 
Mező, Mura, Páncél, Poprád, 
Rába, Régész, Szénfy G., Szrog 
S., Takta, Tapoly, Tavirózsa, 
Temes, Tisza, Tóth P., Velence, 
Visó, Zala.

Tapolca: Abaúji, Bagoly, Bar-
lang, Bártfai, Denevér, Dési 
H., Enyedi Gy., Esze T., Fajdos, 
Fecske, Fürj, Gerle, Harkály, 
Hattyú, Késmárki, Kisbenedek, 
Kócsag, Külső csabai, Mérnök, 
Nagyszentbenedek dűlő, Pá-
kozd, Páva, Püspöklak, Sirály, 
Szitakötő, Tanító, Trencséni, 
Vadgalamb, Zárda.

2014. 05. 20., kedd – Mar-
tin-kertváros: Alföldi, Balassa, 
Berettyó, Berzsenyi D., Cse-
le, Csokonai, Csonka J., Eg-
ressy G., Fövényszer, Ganz Á., 
Gvadányi J., Hollán E., Jend-
rassik Gy., Jósva, Kisfaludy K., 
Koppány, Latorca, Lokomotív, 
Martin K., Ottlik G.,Pilinsz-
ky J., Pósa L., Radnóti M., Rét, 
Sík, Sió, Stromfeld A., Szalay 

L., Tarló, Templom tér, Zagyva, 
Zsedényi B.

2014. 05. 21., szerda – Avas 
pincesor: Csonka sor, Kisa-
vas második sor, Kisavas sor, 
Latabár sor, Lővei sor, Nagya-
vas alsósor, Nagyavas felsősor, 
Nagyavas közép sor, Petőfi sor.

Lyukó: Búzavirág, Gerbera, 
Jácint, Jégvirág, Liliom, Nehéz, 
Tulipán, Szegfű.

2014. 05. 22., csütörtök – Bel-
város: Bajcsy-Zs. 6–26., Bocskai 
I. társasházak, Hadirokkantak, 
Katalin, Király páratlan oldal, 
Vörösmarty M. 35–51., 66–86.

Bábonyibérc: Attila, Bruck-
ner Gy., Feszty Á. magánházak, 
Marjalaki, Mátyás kir. magán-
házak, Nimród, Nagy F., Szent 
L., Tinódi, Toldi M.

2014. 05. 23., péntek – Se-
lyemrét, Zsolcai kapu: Ady E., 
Állomás, Augusztus 20., Baj-
csy-Zs. páratlan oldal, Baj-
csy-Zs. 28.-tól, Baross G., 
Bethlen G., Bolyai J., Éder Gy., 
Eperjesi,, Hatvanötösök, Kő-
rösi Cs. S., Latabár E., Selyem-
rét, Soltész N. K. 1–3. és 2., 
Szendrei, Zamenhof, Zielinsky 
Sz., Zsolcai k.

József A. u. környéke: Buzo-
gány, Harmat, Hernád, József 
A., Kartács, Kruspér I., Pázsit, 
Sajó, Sajószigeti, Szekerész, 
Szinva, Szondy Gy., Tüzér, Vá-
sárhelyi P., Vásártéri, Víkend 
telep, Zsigmondy V.

Zsarnai környéke: Besenyői, 
Gyimesi, Halász, Repülőtéri, 
Tölgyesi, Tömösi, Vereckei.

Ezüst-fürtök nyugdíjasverseny  
Az előválogatók időpontjai:
1. VERSMONDÁS, PRÓ-

ZAMONDÁS, VERSÍRÁS, 
JELENETÍRÁS

Megnyitó. Időpont: 2014. 
május 28., 10 óra. Helyszín: 
Ady Művelődési Ház.

2. HANGSZER, TÁNC, 
SZÍNJÁTÉK

Időpont: 2014. június 11., 13 
óra. Helyszín: Ady Művelődé-
si Ház.

3. ÉNEK
Időpont: 2014. július 30., kó-

rus: 11 óra, szóló: 13 óra. Hely-
szín: Ady Művelődési Ház.

4. KÉZMŰVES
Időpont: 2014. szeptember 

8., 8–12 óra – zsűrizés. Hely-
szín: Városház tér 8.

2014. szeptember 10., 10 óra 
– kiállítás-megnyitó. Hely-
szín: Városház tér 8.

2014. szeptember 17., 12 óra 
– a kiállítás záró rendezvénye. 
Helyszín: Városház tér 8.

GÁLA – 2014. október 4., 14 
óra. Helyszín: Művészetek Háza.

Május 17–18-án rendezik 
meg a „Hétvágás” Baran-
ta Világkupát a Miskol-
ci Generáli Arénában. A 
tavalyi évekhez hasonlóan 
idén is nagy küzdelmek 
várhatóak, hogy eldönt-
sék, ki a legjobb összetett 
képességű harcos ebben 
az évben.

A név kötelez: a hét ver-
senyszámból álló, kétnapos 
versenyen pusztakezes küz-
delmeket, szablya- és lán-
dzsavívást, harci íjászatot, 
valamint páros fegyveres 
vívásbemutatót is láthat-
nak a látogatók – tájékoz-
tatott a Borsodi Magyar 
Közösségek Szövetsé-

ge és a MENTE Egyesület. 
A barantások jellemzően 
minden versenyszámban 
indulnak (a végső győze-
lemhez legalább 5 verseny-
számban indulni kell), ezen 
kívül judosok, birkózók, 
kempósok, vívók és íjá-
szok is indulnak a verse-
nyen, mindannyian a saját 
versenyszámukban. Szom-
baton a pusztakezes ver-
senyszámok keretein belül 
a FILA Grappling Magyar 
Bajnokság is lezajlik, vasár-
nap pedig a nagyon látvá-
nyos fegyveres küzdelmek 
kerülnek sorra. Ráadásként 
– magyar virtusként – be-

mutatkozik az ostor- és 
fokospárbaj is.

BARAnTA VILágKupA 
MISKOLCOn

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

MIndEnKIT éRhET jOgESET



Miskolcon vendégeskedett kedden a ClassFM rádió reg-
geli műsora, a Morning Show. Az egyik műsorvezető, Va-
don Jani (balról) Kiss Gábor alpolgármesterrel fát ültetett 
a főutcán. Kiss Gábor kiemelte, a városvezetés fontos cél-
kitűzése, hogy minél zöldebb legyen Miskolc. – A tűzfalak 
zöldítésétől kezdve a Zöld Nyíl programig rengeteg olyan 
kezdeményezés van, ami véleményünk szerint hozzájárul 
egy élhetőbb város kialakulásához – hangsúlyozta. 

Különleges vendégei voltak hétfőn az Avastetői Pattantyús Általános Iskolának. A DVTK aranycsapatának tagjai – Veréb 
György, Oláh Ferenc, Teodoru Borisz –, a ’90-es, 2000-es évek meghatározó játékosai (Kiser László, Vitelki Zoltán), illetve egy 
jelenlegi labdarúgó, a saját nevelésű Bacsa Patrik érkezett az intézménybe. A tanulók feltehették kérdéseiket, de volt autogram-
osztás és közös fotózkodás is. – Célunk a szülőváros megszerettetése, példaképek állítása, erkölcsi nevelés a sporton keresztül. 
A gyerekek érezhetik, hogy itthon is lehet nagy dolgokban részt venni, eredményeket elérni – nyilatkozta Soós Istvánné, az 
iskola testnevelője.                                                                                                                                                                Fotó: Végh Csaba

Viharkárok Miskolcon

Számtalan riasztást kaptak a tűzoltók Miskolcon is az elmúlt 
napokban, a vihar miatt. Szerdán este vízgépház tetejére dőlt két 
húszméteres fa, az épület teteje tizenkét négyzetméter területen 
beszakadt. A Csáti soron telefonvezetékre, a Feszty utcán útra 
dőlt fa eltávolításánál avatkoztak be. Az Olvasztár utcában elekt-
romos vezeték szakadt le a viharban egy általános iskola közelé-
ben. Csütörtökön délelőtt kidőlt fa miatt kellett lezárni a Soltész 
Nagy Kálmán utcát, a Görgeyn félpályás útlezárás volt érvény-
ben. Az Uitz Béla utcán egy ecetfa hasadt szét, a lehulló ágak a 
forgalmat akadályozták. A Miskolci Egyetem Körcsarnoka mel-
letti buszmegállónak a tetejét tépte meg a szél.

Eltűnt egy fiú Ongáról
Titokzatos körülmények között eltűnt má-

jus 11-én hajnalban a 17 éves Lencsés Bence, 
aki egy baráti társaságtól indult haza az on-
gai tavaktól – azóta nem látták. Információ-
ink szerint Bence egy baráti társasággal ment 
ki a tavakhoz szórakozni szombat este, és va-
sárnap hajnalban két óra körül indult haza, 
Ongára. Családjának reggel feltűnt, hogy 

nem aludt otthon, hívták 
telefonon, de ki volt kap-
csolva a mobilja. Barátai 
elmondták, hogy velük 
volt, de két óra körül haza-

indult. Mivel Bence továbbra sem jelentkezett, a család vasárnap 
délután értesítette a rendőrséget. Több tucat helybeli fésülte át a 
környéket, hétfőn a Spider mentőcsoport búvárai is bekapcsolód-
tak a keresésbe – eredménytelenül. Lencsés Bence mintegy 180 
cm magas, vékony fiatalember, eltűnésekor sötét kabátot, feke-
te sportcipőt, barna nadrágot viselt. Kérik, hogy aki információ-
val rendelkezik a hollétéről, vagy látta azóta, jelezze ezt a 30/334-
2191-es telefonszámon.

Rendőrségi autó és tűzoltójármű ütközött
Rendőrségi autó és egy tűzoltójármű ütközött május 15-én dél-

előtt Miskolcon, a városi rendőrkapitányság előtt, a Fábián kapu-
ban. Úgy tudjuk, a balesetben ketten sérültek. Az ütközésben két 
további, civil gépjármű is érintve volt. A helyszínelés, műszaki 
mentés több órán át tartott, az érintett útszakaszt lezárták, a for-
galmat a Kis-Hunyad utca irányába terelték. A sérültek állapota 
állítólag nem volt súlyos, három mentőautót riasztottak a hely-
színre.
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heti horoszkóp
Kos (03. 21–04. 20.) Hivatása kiteljesedik, elismerik a munkáját, 
így végre olyan kihívásokat is kap, amelyek komolyabb figyelmet 
és hozzáértést igényelnek. Maga körül olyan meghitt és bensősé-

ges légkört tud teremteni, hogy sokan érzik, Ön szívesen meghallgatja őket.

Bika (04. 21–05. 21.) Nem minden sikerül úgy, ahogy eltervez-
te, ezért könnyen elveszíti lelkesedését. Hajlamos feladni a harcot 
nehéz helyzetekben, vagy átengedni az irányítást. Párkapcsola-

tában a féltékenység feszültségeket gerjeszt és veszekedésekhez vezethet. 

Ikrek (05. 22–06. 21.) Munkája sokkal intenzívebben igénybe 
veszi, mint eddig. A több stresszt sajnos csak több kikapcsolódás-
sal lehet levezetni.  Folyamatos elégedetlenkedésének hangot is 

ad a munkahelyén, de szerencséjére felettesei jól tolerálják véleményét. 

Rák (06. 22–07. 22.) Máris közelebb jut tervei megvalósításá-
hoz, ha megbeszéli őket valakivel. Valamilyen régi problémája 
ismét megtalálja a múltból, talán előző párjával még nem zárt le 

minden vitás kérdést, vagy a jelenlegivel kapcsolatban merülhetnek fel titkok.

Oroszlán (07. 23–08. 23.) Továbbra is keményen dolgozik, ezért 
kezdi elhanyagolni a többi teendőjét. Elege van a szabályokból, a 
kötöttségekből, úgy érzi, nem ott kellene lennie, ahol van. Álmai 

és lehetőségei között szakadék tátong. Kedvesével legyen türelmesebb.

Szűz (08. 24–09. 23.) A héten fontosabb kérdésekben kell dön-
tenie, amelyek a további életére jelentősen hathatnak, viszont Ön 
nagyon nehezen változtat. Viszont jó eséllyel a megfelelő megol-

dást fogja választani. Partnere megérdemelne több figyelmességet.

Mérleg (09. 24–10. 23.) Ideje felfrissíteni pár régi, de fontos 
kapcsolatát, mert bármikor jól jöhet a segítség. Felettesei új elvá-
rásokat támasztanak Önnel szemben. A kihívások szakmai sike-

rekhez vezethetnek. Családjára viszont több figyelmet kellene fordítania.

Skorpió (10. 24–11. 22.) Nehezen indul ez a hét. Úgy érzi, felhal-
mozódott munkái sosem készülnek el. Átgondoltabb szervezéssel 
könnyebbé teheti munkavégzését, így kevésbé fárad el. Az így 

nyert szabadidejét töltse családjával, gyermekeivel és feltöltődhet energiával. 

Nyilas (11. 23–12. 21.) A következő időszakban a kiegyensúlyo-
zottság lesz jellemző Önre. A mélyebb szintű gondolkodás, a rész-
letek elemzése azt az eredményt hozza, hogy nem csak a szak-

mai, hanem a magánéleti kérdéseket is rendkívül jól kezeli és oldja meg.

Bak (12. 22–01. 20.) Valamiért nem minden sikerül mostaná-
ban úgy az életében, ahogy eltervezte, többnyire akadályokba 
ütközik. Valamin változtatnia kell, feltehetően ezért történnek 

így a dolgok. Ha sikerül lezárnia a múltat, máris boldogabb lesz.

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Eredményes időszak következik, mind 
magánéletében, mind a hivatásában. Tele van energiával, ambí-
cióval és szépen sorban valósítja meg elképzeléseit. Családja biz-

tosítja a nyugodt hátteret és a kiegyensúlyozott napokat tervei eléréséhez.

Halak (02. 20–03. 20.) A türelem és nyugalom legyen a jelsza-
va, amennyiben eredményeket szeretne elérni. Túl nagy a felelős-
sége ahhoz, hogy az aktuális, de hosszabb távra szóló döntéseket 

elkapkodja. Régóta halogatott teendőit ideje befejeznie.

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

Fotók: Végh Cs., MoCsári L.

Forró nyomon

Herman Ottó

Új, négyrészes rejtvényünkben Herman 
Ottó néhány fontos művének témáit rej-
tettük el. Kérjük, a megfejtéseket együtt, 
legkésőbb május 27-én éjfélig juttas-
sák el a MIKOM Miskolci Kommunikáci-

ós Nonprofit Kft. címére: 3525 Miskolc, 
Kis-Hunyad u. 9., vagy e-mailben az info@
mikom.hu címre. A helyes megfejtők kö-
zött négy családi belépőt sorsolunk ki a 
Miskolci Állatkert és Kultúrparkba.
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MúLt, 
jeLen, 
jövő

A  hét  fotója
MoCsári L. FeLVéteLe

a sétáLóutCán

Class- 
faültetés
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