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„EMLÉKEZZÜNK A HŐSÖKRE, AKIK HARCOLTAK 
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A DVTK-ARÉNA LETT AZ ÉV STADIONJA  
A NEMZETKÖZI SZAVAZÁSON 

MAGYAR STADION ILYEN SIKERT MÉG NEM ÉRT EL

A HAZA MINDEN ELŐTT!
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A szabadságharc miskolci kötődései
Március 15-én emlékezik az ország, hiszen 1848-ban ezen a 
napon kezdődött Magyarország újkori történetének egyik 
meghatározó eseménye, ami a mai napig a nemzeti identitás 
egyik alapkövének tekinthető. Az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc szerves része volt az európai forradalmi hul-
lámoknak, azok közül viszont az egyetlen, mely sikeres kato-
nai ellenállással bírt. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint-
hogy a szabadságharcot csak a cári Oroszország segítségével 
sikerült leverni, amely akkoriban Európa legnagyobb hadse-
regének számított.

A felvilágosult  
város

A pesti for-
radalomról és 
az azt köve-
tő országos 
események-
ről mindenki 
hallott az is-
kolapadban, 
azonban arról 
kevesebb szó 
esik, hogy mi 
történt Miskolcon 
és környékén ezekben 
az időkben. 

A 19. században a város el-
képesztő gyorsasággal indult 
fejlődésnek. A felvilágosodás 
és a reformeszmék terjedésé-

nek kiváló táptalajt biztosí-
tott a nagyszámú köznemes-
ség, ezzel átalakítva az egyén 
és a közösség gondolkodás-
módját. A reformok-
kal járó gazdasági, 
infrastrukturális 
fejlődés a vá-
rost sem ke-
rülte el. Mis-
kolc építette 
az ország első 
k ő s z í n h á -
zát (1823), 
létrejött az 
első nyomda 
(1812) és napi-
lap (1842), a szel-
lemi és közösségi élet 
helyszíneként létrehozták 
a Nemzeti Casinot, a pezs-
gő gazdasági élet bizonyítéka 
az első pénzintézet alapítá-
sa (1845), és a kereskedelem 
szempontjából óriási jelentő-
séggel bírt a Miskolc-Debre-
cen vasútvonal (1859) meg-
nyitása is.

Miskolc annak ellenére vált 
az ország egyik legfontosabb 
közlekedési csomópontjává, 
hogy a században több csapás 

is érte a várost: 1831-
ben kolerajárvány, 

1843-ban tűz-
vész, 1845-ben 
árvíz pusztí-
totta a lakos-
ságot.

Miskolc és a 
szabadság-

harc
Az 1848-49-

es szabadság-
harcban fontos 

szerep jutott Miskolc-
nak, hiszen „Felső-Magyar-

ország székvárosa”, a fegy-
vergyártás hátországa volt. A 
polgári közigazgatás irányítói, 
kormánybiztosok, a katonákat 

vezénylő tisztek és táborno-
kok nagy számban fordultak 
meg a városban. Az 1848-
1849. évi polgári forradalom 

és szabadságharc ki-
törése után a had-

műveletek egyre 
közeledtek Mis-

kolc felé.
A város 

1 8 4 8 - 1 8 4 9 
fordulóján ke-
rült közvetle-
nül fronthely-
zetbe. 1848 

decemberében 
a Mészáros Lá-

zár vezette ma-
gyar sereg súlyos ve-

reséget szenvedett Kassa 
mellett, így Galícia irányából 
megnyílt az út az osztrákok 
számára Miskolc és Debrecen 
felé. Ekkor tette át ide székhe-
lyét a régió szülötte, Szemere 
Bertalan, Magyarország kor-
mánybiztosa, aki Diósgyőrben 
szuronygyárat létesített. Sze-
mere innen irányította a Fel-
vidék biztosítására létrehozott 
felső-tiszai hadtestet és terem-
tette meg a dicsőséges tava-

szi hadjárat gazdasági hátte-
rét. Mészáros lemondása után 
a felső-tiszai hadtest vezetését 
Klapka Györgyre bízták.

1849. január 25. és febru-
ár 5. között került először 
a város császári megszállás 
alá. A Miskolc visszafogla-
lása utáni időszak a nagy el-
lentmondások, nézeteltérések 
és a „találkozások” időszaka. 
A főparancsnok Dembinsky 
visszarendelte Tokajból Mis-
kolcra Klapkát és hadtestét, 
majd ugyancsak ide vezényel-
te a branyiszkói csata és a kas-
sai bevonulás után Schlicket 
hátba támadni készülő Gör-
geyt és hadtestét. 1849. feb-
ruár 21-23. között egy időben 
volt Miskolcon Görgey, Au-
lich, Klapka, Guyon, Kmety 
és Dembinsky (valamennyien 
ekkor vagy később honvédtá-
bornokok).

A szabadságharc  
harmadik szakasza

Miskolcról és környékéről 
vonultak tehát a honvéd csa-
patok a kápolnai, majd Dem-

binsky visszavonulása után a 
mezőkövesdi csatába. A kö-
vetkezmény: a magyarok a 
tiszafüredi főhadiszállás irá-
nyába kitértek, s így szabaddá 
vált az út osztrákok számára, 
akik másodszor is ellenállás 
nélkül vonulhattak be a vá-
rosba (1849. március 3-15). A 
második császári megszállást 
Görgey Artúr honvédtábor-
nok bevonulása számolta fel, 

ismét visszatért Szemere is a 
városba, hogy innen szervezze 
meg a nemzetőri védsereget, 
mely 9 megyére kiterjedő mű-
ködését és Felsőmagyarország 
védelmét szolgálta. Ennek kö-
szönhetően Miskolc néhány 
hétre kikerült a hadizónából. 
Április végén a vármegye bi-
zottmányi ülésén kihirdették 
a Függetlenségi Nyilatkoza-
tot, ami a Habsburg-háztól 
történő elszakadást jelentette. 
Május 2-tól a miskolci kötődé-
sű Szemere Bertalan lett az or-
szág miniszterelnöke.

Miskolc és Borsod megye te-
lepülései, lakói számára 1849. 
június elején elkezdődött a sza-
badságharc harmadik szaka-
sza, amely a császáriak után 
az orosz megszállást hozta 
magával. Ferenc József május 
1-jén kért hivatalosan segítsé-
get Miklós cártól. Május 21-én, 
Varsóban Ferenc József térdre 
borulva kezet csókolt Miklós 
cárnak, a magyar szabadság-
harc sorsa így véglegesen meg-
pecsételődött. Miskolc lakos-
sága is ettől tartott hónapok 
óta. Bár a Wisoczki József ve-
zette 3000 fős lengyel sereg je-
lenléte még lelkesedést adott a 
városnak, de a fáradtság és a fé-
lelem már nagyobb volt. 

Paszkevics 1849. június 
6-15. között az orosz fősereg 
zömével átlépte Dukla tájékán 
a határt, majd Eperjes-Kas-
sa-Miskolc vonalon nyomult 
előre. Kétszázezer fős sere-
ge nagyobb volt, mint Hay-
nau osztrák hadteste, így Wi-
soczki folyamatos hátrálásra 
kényszerült. Az orosz sereg 

szinte ellenállás nélkül vet-
te be a várost. A fősereg Mis-
kolc környékén június 29. és 
július 7. között tartózkodott, 
magukkal hozva egy súlyos 
kolerajárványt is. Ezt köve-
tően az orosz fősereg 
tovább vonult, de 
továbbra is Mis-
kolcon állo-
másozott egy 
orosz-oszt-
rák helyőr-
ség. Az első 
orosz meg-
szállás jú-
nius 29-től 
július 20-ig 
tartott, ám ek-
kor ismét Görgey 
érkezett a város fel-
szabadítására, ismét sike-
resen.  

A magyarok és az oro-
szok nem tudták, hogy mi-
lyen nagyságú erőkkel néznek 
szembe. Görgey például annak 
tudatában vállalt csatát, hogy 
a főerőkkel ütközik. Így ke-
rült sor Vatta-Harsány-Bükk-
aranyos térségében, majd Zsol-
cán is összecsapásra. A zsolcai 
csatát követően szinte az egész 
falu leégett, viszont Gózon La-
jos és katonái nagy érdemeket 
szereztek az orosz ágyúk „el-
hallgattatásában”.

Amikor utoljára láttak 
magyar sereget

Ezt követően az oroszok 
Miskolcra vonulnak vissza, 
Görgeyék pedig Tokajba, így 
került a város másodszorra is 
orosz kéz alá 1849. július 24-
én, az akkori történetírók sza-

vaival: „ez azon a nevezetes 
nap, melyen utoljára láttuk a 
magyar sereget”. A megszál-
lás szeptember 2-ig tartott. Az 
Aradra menekülő kormány-
tagok augusztus 11-én Paló-

czy László korelnök 
vezetésével megtar-

tották utolsó ülé-
süket. Ekkor az 
elnök bejelen-
tette Kossuth 
lemondását és 
Görgey kine-
vezését, majd 
a magyar or-

s z á g g y ű l é s t 
„ b i z o n y t a l a n 

időre” felfüggesz-
tette. Végül augusz-

tus 13-án, Világosnál a 
megmaradt magyar haderők 
letették a fegyvert.  

Miskolcra augusztus 17-
én érkeztek meg az első hírek 
a szabadságharc bukásáról, 
majd megindult − osztrák el-
lenőrzés alatt − a közigazgatás 
újraszervezése a városban. Ez-
zel Miskolc, mint minden más 
magyar város, tudomásul vet-
te a szabadságharc bukását.

Érdekesség, hogy 1849. októ-
ber 6-án a városi jegyzőkönyv-
be ezt írták: „A haza több váro-
saiban tartott ünnepély itt sem 
maradt el, mely alkalommal 
ebéd, tánc, kivilágítás rendel-
tetett, de a tánczvigalomban 
egy-két nő volt jelen.” Mint 
tudjuk, ezen a napon végezték 
ki Aradon a 13 vértanút, és a 
városi lakosságnak sejtése sem 
volt arról, hogy tulajdonkép-
pen Haynau az aradi eseményt 
„ünnepelteti meg” a levert for-
radalom túlélőivel...

Hogy milyen szerepet ját-
szott a város a szabadságharc-
ban? Nehéz megítélni, de tény, 
hogy fontos döntések színtere 
volt Miskolc. Mint ahogy az is 
vitathatatlan, hogy az 1848-
49-es események számos ve-
zér alakja miskolci, illetve bor-
sodi gyökerű. 

Emlékezzünk a hősökre, 
akik harcoltak és életüket ál-
dozták a szabadságért, az or-
szágért és Miskolcért, hiszen 
megyénk szülötte, Kossuth 
Lajos mondta egykor: „A haza 
örök, s nem csak az iránt tar-
tozunk felelősséggel, amely 
van, hanem az iránt is, amely 
lehet, s lesz”.

Ünnep
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Március 14-én felvonták az országzászlót Diósgyőrben a 
’48-as forradalom és szabadságharc 171. évfordulója alkal-
mából. Az ünnepi megemlékezésen a Szent Ferenc Általános 
Iskola diákjai adtak műsort. Hubay György országgyűlési 
képviselő ünnepi beszédében úgy fogalmazott: ma is a sza-
bad, önálló, magyar hazáért kell harcolnunk.

A kormánypárti politikus ki-
emelte: a nemzeti ünnepünk a 
nemzetről szól. Rólunk, a nem-
zet alkotóiról. És szól azokról a 
küzdelmekről, amelyek nem-
zetté tették a magyar népet. – 
Ma azokra a hazafiakra emlé-
kezünk, akik 1848. forradalmi 
időszakában elkötelezettséget 
vállaltak a nemzetért, majd 1849. 
szabadságharcában az életüket 
adták érte. Emlékezünk azok-
ra, akik felelős politikusokként 
békét kötöttek és kiegyezésre 
vitték az állam önállósodásáért 
folytatott küzdelmet, akik aztán 
nagy igazgatási és gazdasági re-
formintézkedéseikkel új alapok-
ra építették az országot. Szólunk 
azokról is, akik egyszerű ember-

ként előbb szabadságukat, majd 
életüket áldozták a nemzetté vá-
lás küzdelmében – emelte ki Hu-
bay György. 

– A mi forradalmunk annyi-
ban volt más ’48-ban, hogy Ma-
gyarország nem volt független 
állam, egy birodalom részei vol-
tunk. Alkotórész, jogok nélkül.  
Az 1848-as magyar forradalom 
ezért más; ezért különleges és 
nagyszerű, ezért tisztelik más 
nemzetek. Mi akkor a függet-
lenségünkért is harcoltunk, nem 
pusztán a polgári jogokért, a vá-
lasztójogért, a sajtószabadságért, 
az önrendelkezésért, az önálló 
kormányért. A szabad magyar 
hazáért harcoltunk – húzta alá a 
képviselő. 

A magyar szabadságot azon-
ban soha nem adták ingyen. Ösz-
szehangolt támadást indítottak 
ellenünk, felbérelt zsoldosokat 
küldtek a magyarok leverésére, 
és szabadságharcra kényszerítet-
ték a magyar nemzetet. Majd jött 
a megtorlás, és a magyar nem-
zetnek közel másfél évszázadot 
kellett arra várnia, hogy valóban 
független és szabad legyen a 20. 
század végére – emlékeztetett 
Hubay György. 

Mint mondta, ma újabb biro-
dalom terjeszkedik. Ennek nyil-
vánosan is vállalt célja, hogy 
eltörölje a nem-
zetek Európáját, 
és létrehozza az 
Európai Egye-
sült Államokat, 
ahol az európai 
nemzetek ismét 
egy birodalmi 
központ hatal-
mi és pénzügyi 
érdekei alá len-
nének rendelve. 
1848-ban a sza-
bad, önálló, ma-
gyar hazáért küzdöttünk – és ma 
ismét ezért kell harcolnunk. 

Hubay György kiemelte a 
megemlékezés helyszínének je-
lentőségét. – A magyar zász-
ló alatt ünnepeljük nemzetünk 
önállóságát, függetlenségét. A 
magyar zászló és címer napja 
2014. óta hivatalos emléknap, 
holnapután ünnepeljük, kötő-
dően a márciusi forradalom ün-
nepnapjához. Mert ez is 1848-
hoz kötődik. 

1848-ban fo-
gadták el a hi-
vatalos magyar 
zászlót, és tet-
ték kötelezővé 
a kihelyezését a 
nemzeti ünne-
pek alkalmával 
közintézmények-
re. A nemzeti lo-

bogó itt, a téren, s mindenütt az 
országban egyet hirdet: azt, hogy 
a magyar nemzet egysége való-
ságos egység, államhatárok fe-
letti, megbonthatatlan összesség 
– emelte ki az országgyűlési kép-
viselő.

A zászló alatt ünnepeljük a 
nemzet szabadságát, és azt, hogy 
a mai európai politikai forgatag-
ban is szabad, önálló magyar ál-
lam vagyunk. Azt ünnepeljük, 
hogy a nemzet erős, egységes és 

tudja, hogy ma is vállalnia kell 
a küzdelmet azért, hogy ez ne 
változzon meg. Ez a nemzet sok 
viszályt túlélt, számos véráldo-
zattal. A cél és felelősség pedig 
mindig az volt, hogy „a haza 
minden előtt!” – zárta szavait 
Hubay György. Az ünnepi beszé-

det követően a Diósgyőri Szent 
Ferenc Római Katolikus Általá-
nos Iskola tanulói adtak műsort, 
majd az emlékezés és kegyelet 
virágait, koszorúit helyezték el 
az országzászlónál a város, intéz-
mények, politikai pártok és civil 
szervezetek képviselői.

HUBAY GYÖRGY:

Idén is meghirdette „Ma-
gyar vagyok… Határta-
lanul” című nemzetközi 
rajzpályázatát a Komlóste-
tői Általános Iskola. Közel 
400 rajzot kaptak, ennek 
mintegy felét állították ki a 
Művészetek Háza galériájá-
ban. Félszáz alkotó díjat is 
átvehetett a szerdai tárlat-
megnyitón.

– Számomra fontos a ma-
gyarságunk megélése. Fiatal 
alkotóként azt mondom, érez-
nünk kell, hová is tartozunk és 
büszkének kell lennünk arra, 
hogy magyarok és miskolciak 
vagyunk – mondta el érdeklő-
désünkre Gönczi Petra Virág, 
az Avasi Gimnázium 11. évfo-
lyamos diákja, aki harmadik 
alkalommal vett részt a pá-
lyázaton. A Diósgyőri várat és 
Nagy Lajos királyt ábrázoló ké-
pét kiállították, a szakmai zsűri 
tetszését is elnyerte az alkotás. 

– Rendszeresen beadom a 
képeimet kiállításokra. Leg-
utóbb például a Téli tárlaton 
szerepelt egy alkotásom, a fel-
nőttek, köztük a mesterem ké-
pei között. Óriási megtisztelte-
tés ez számomra – mondta el 
Petra.

A „Magyar vagyok… Ha-
tártalanul” című rajzpályázat 
és kiállítás az 1848/49-es for-

radalom és szabadságharc em-
lékére 22 évvel ezelőtt indult 
útjára, azóta évről évre a már-
cius 15-i ünnepségek kísérő-
je. Témájában kapcsolódik a 
korabeli magyar történelem 
helyszíneihez, eseményeihez, 
az akkor élt híres magyar em-
berekhez, népművészetünk-
höz. A 2012/2013-as tanévtől 
a Komlóstetői Általános Isko-
la szervezi. Eredetileg miskolci 

iskolák számára hirdettek meg, 
de aztán idővel külhoni intéz-
ményeket is bevontak. A pá-
lyázók szabadon választják ki 
a technikát, a kiállítás hetedik 
éve a Miskolc városi március 
15-i ünnepségsorozat nyitóren-
dezvénye.

Szendrei Gyula, a Komlós-
tetői Általános Iskola igazga-
tója kiemelte, nagy örömükre 
szolgál, hogy minden évben 
rengeteg pályamunka érkezik 

be, idén közel 400 rajzot kap-
tak, 113-at külhonból, össze-
sen 30 intézményből. A 202 
kiállított képből mintegy fél-
százat díjazott a szakmai zsű-
ri. A legjobbak részt vehetnek a 
rajzpályázat nemzetközi nyári 
alkotótáborában, a Komlóste-
tői Általános Iskolában. 

Alakszai Zoltán jegyző meg-
nyitó beszédében úgy fogal-
mazott, sokak számára talán 
egyszerűnek tűnik kimondani 

azt, hogy „magyar vagyok”. A 
pályázat és a kiállítás anyagát 
nézegetve viszont nagyszerű 
érzés látni, hogy általános és 
középiskolás magyar gyerme-
kek mennyire sokszínűen élik 
meg és ábrázolják ezt.  – Külön 
öröm látni, hogy Felvidékről és 
Délvidékről is érkeztek pálya-
munkák, s hogy azon a vidéken 
is ugyanazzal a szívvel mond-
hatják ki testvéreink, hogy 
„magyar vagyok”. Nekünk pe-
dig felelősségünk van abban, 
hogy ez az identitás erősödjön 
– hangsúlyozta a jegyző, hoz-
zátéve: a pályázat és kiállítás 
több mint két évtizede Miskolc 
egyik védjegyévé vált a március 
15-i ünnep kapcsán.

A kiállítás április 8-áig te-
kinthető meg a Művészetek 
Háza galériájában. 

„ÉREZNÜNK KELL, HOVÁ IS TARTOZUNK…!”
Határtalanul magyar fiatalok

 „1848-ban a szabad, önálló, magyar hazáért  
küzdöttünk – és ma ismét ezért kell harcolnunk”

Nyilvános ünnepi Egyete-
mi Szenátusüléssel emléke-
zett csütörtökön a Miskolci 
Egyetem az 1848/49-es for-
radalom és szabadságharc 
171. évfordulójára.  

Torma András, a Mis-
kolci Egyetem rektora kö-
szöntőjében úgy fogalma-
zott, az intézmény számára 
rendkívül fontos ez a nem-
zeti ünnep. 1848-ban való-
ban forradalmi események 
zajlottak Magyarországon, 
a bécsi és az azt megelőző 
párizsi történéseket köve-
tően nagyon gyorsan bekö-
vetkeztek a történelmi ese-
mények nálunk is, március 
15-én. A történelem akkor 
is bebizonyította, hogy a fi-
atalság mindig a forradal-
mak, az átalakulások haj-
tóereje. 

Pfliegler Péter, Miskolc 
alpolgármestere érdeklődé-

sünkre elmondta, a város és 
az egyetem szoros együtt-
működésben dolgozik egy-
mással. – Fontos, hogy a 
város együtt tudjon gondol-
kodni az egyetemmel. Kö-
zösen találjuk ki, valósítjuk 
meg azokat a fejlesztéseket, 
amelyek a város érdeké-
ben történnek.  A Miskolci 
Egyetem a vidék egyik leg-
jobb egyeteme, közel tízezer 
polgára van, akik fontosak 
Miskolc számára – emelte 
ki az alpolgármester. 

Ünnepi szenátusülés 
a Miskolci Egyetemen



Tájékoztató a 2019. I. félévi adófizetési kötelezettségekről és a folyószámla ér-
tesítőről 

A helyi adók (építmények 
utáni építményadó, reklám-
hordozók utáni építmény-
adó, a helyi iparűzési adó/
adóelőleg, február hónap-
ban beszedett idegenforgal-
mi adó), valamint a gépjár-
műadó első félévre esedékes 
összegeit 2019. március 18-
ig fizethetik meg az adózók 
pótlékmentesen.

A Polgármesteri Hivatal 
Adó Osztálya 2019. február 
végén és március elején érte-
sítette levélben és elektroni-
kus úton az adózókat a 2019. 
március 18-ig esedékessé 
váló, az idei első félévre vo-
natkozó fizetési kötelezettsé-
gekről.

Az önkormányzati adóha-
tóság az egyenlegértesítőt az 
adószámla 2019. február 8. 

napi állapotáról bocsátja ki. 
A folyószámla értesítő tájé-
koztatást ad az adózók részé-
re valamennyi adónem tekin-
tetében az adóelőírásokról, 
befizetésekről, az esetlegesen 
fennálló túlfizetésekről és a 
tartozásokról.

A fizetési kötelezettsé-
geket az egyenlegértesítő-
ben megadott számlákra és 
számlaszámokra kell meg-
fizetni. A fizetési kötelezett-
séget a pénzforgalmi bank-
számlanyitásra kötelezett 
adózónak belföldi pénzfor-
galmi bankszámlájáról tör-
ténő átutalással, pénzforgal-
mi bankszámlanyitásra nem 
kötelezett adózónak postai 
készpénz-átutalási megbí-
zással (csekk) vagy belföl-
di bankszámlájáról történő 

átutalással kell teljesítenie. 
Lehetőség van bankkártyás 
fizetésre is az Adó Osztály 
központi ügyfélszolgálatán – 
Miskolc, Városház tér 8. szám 
alatt.

Felhívjuk a figyelmet, hogy 
az előírt adókat az esedékes-
ségi határidőkig az adózó/
adóalany köteles megfizetni! 
Javasoljuk a fizetési kötele-
zettség rendezését az esedé-
kességi határidőig, a további 
késedelmi pótlék felszámítás, 
illetve az esetleges végrehaj-
tási eljárás és - költség elke-
rülésének érdekében.

Adózóink az adóügyekről 
a www.miskolc.hu honlapon 
is tájékozódhatnak
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS 

POLGÁRMESTERI HIVATALA
ADÓ OSZTÁLY

Minimum egy, de jobb eset-
ben akár két-három man-
dátumot is szerezhet a Mi 
Hazánk Mozgalom az EP-vá-
lasztáson. Borsod pedig újra 
fellegvára lehet az egykor a 
MIÉP, majd a korai Jobbik 
által képviselt radikális poli-
tikai vonalnak – hangoztatta 
Toroczkai László pártelnök 
országjárásának miskolci 
állomásán, a Tudomány és 
Technika Házában. 

A rendezvényen elhangzott, 
a Mi Hazánk Mozgalom valós 
alternatívát szeretne kínálni 
mindazoknak, akik nem kér-
nek a kormánypártokból, és 
ugyanígy a DK-tól az MSZP-n 
át a Jobbikig terjedő balliberá-
lis ellenzékből sem. Toroczkai 
László – aki pártjuk EP-listá-
ját vezeti – úgy fogalmazott: 
májusban szeretnének áttörést 
elérni, ami óriási lökést adna 
a Mi Hazánk Mozgalomnak 
akár az őszi, helyhatósági vá-
lasztásokra is. Bíznak abban, 
hogy lesznek képviselőik a me-
gyei önkormányzatokban és a 

meglévő településeket meg-
tartva, újabbakban is átvehe-
tik a vezetést. 2022-re pedig 
szeretnének megkerülhetetlen 
erővé válni a parlamentben.

A jelenlegi magyar belpo-
litikai helyzetet elemezve a 
pártelnök úgy fogalmazott: 
Magyarországon kétpólusú-
vá vált a politika. A Fidesszel 
szemben ott van egy egyesült 
bal-liberális tömb, az MSZP-
vel, a Jobbikkal, a DK-val, a 
Momentummal, az LMP-vel 
és sok apró párttal. Teljesen 
nyilvánvaló az is – folytatta 
–, hogy ennek a két tömbnek 
megvan az erős, karakteres, 
karizmatikus vezetője Orbán 
Viktor, valamint Gyurcsány 
Ferenc személyében. Utóbbi 
Toroczkai meglátása szerint 
miniszterelnök-jelöltje is le-
het az egyesült baloldali pár-
toknak 2022-ben.

Az elmúlt hónapokban 
ugyanakkor megszületett egy 
új politikai erő, a Mi Hazánk 
Mozgalom, amely gyorsan 
építkezve, immár valameny-
nyi megyében és fővárosi ke-

rületben rendelkezik alap-
szervezetekkel. Ez a fejlődés 
a pártelnök szerint a tagok és 
az aktivisták lelkesedésének, 
valamint a több mint két év-
tizedes politikai tapasztalat-
tal rendelkező bajtársi közös-
ségnek köszönhető. – 23 éve 
a MIÉP ifjúsági tagozatában 
kezdtem a politikai pályafu-
tásomat, mi töretlenül ugyan-
azt képviseljük – hangoztatta 
a Mi Hazánk Mozgalom veze-
tője. 

Emlékeztetett, nemrégiben 
szövetséget kötöttek két tör-
ténelmi párttal, a MIÉP-pel 
és a Független Kisgazda Párt-
tal, amelyeknek a hangja véle-
ményük szerint hosszú évek 
óta hiányzik az országgyűlés-
ből. – Ma egyetlen igazi vidéki 
gyökerű párt sincs. „Urbánu-
sok” vannak, a legszélsősége-
sebb példa erre a Momentum, 
amelynek a vezetése, sőt talán 
a tagsága is kizárólag a vidé-
ket mélyen lenéző, bel-pesti 
„hülyegyerekekből” áll. Ezért is 
szükség van egy harmadik pó-
lusra, ami az igazi vidéki Ma-

gyarországban gyökerezik – 
fogalmazott Toroczkai László. 

Pakusza Zoltán igen előkelő 
helyen, tizenkettedikként sze-
repel a Mi Hazánk Mozgalom 
EP-listáján. - Ez is annak a jele, 
hogy a magát a harmadik pó-
lusnak nevező pártszövetség a 
vidéki Magyarországban látja 
a gyökereit? Toroczkai László 
válaszában elmondta, Pakusza 
Zoltán jelölésének szimboli-
kus üzenete van. Nem csupán 
a vidék, hanem régiónk felé is, 
a mozgalom által képviselt ra-
dikális szellemiségnek ugyanis 
különösen fontos Borsod. 

– Szeretnénk visszaadni az 
embereknek a hitet, a bizal-

mat, ami elveszett. Bennem 
már semmilyen harag nincs a 
Jobbik iránt, de ha egy dolgot 
meg kellene neveznem, hogy 
mit rovok fel Vona Gáborék-
nak, akkor az az lenne, hogy 
tapasztalataim szerint a Jobbik 
pálfordulása miatt rendkívül 
bizalmatlanná váltak a radiális 
jobboldali szavazók. 

Szeretnének csatlakozni 
hozzánk, de ott van bennük a 
kérdés, mi lesz, ha mi is meg-
változunk? Erre csak azt tu-
dom mondani, hogy életutam 
egészen más, mint Vona Gá-
boré – szögezte le a pártelnök, 
hozzátéve: Borsodra kiemel-
ten figyelnek majd az önkor-

mányzati választásokon is. 
– Pakusza Zoltán az egyik leg-
erősebb lokális politikus, meg-
látásom szerint nem kérdés, 
hogy 2022-ben ország gyűlési 
képviselő lesz. A megye pedig 
újra fellegvárává válhat annak 
a szellemiségnek, amit mi sze-
retnénk képviselni az országy-
gyűlésben – szögezte le To-
roczkai László, kiemelve: ők 
nem pusztán egy virtuális párt, 
mélyen gyökereznek a magyar 
társadalomban. 

A Mozgalom megalapítói-
nak, akik kiléptek a hamarosan 
csúfos véget érő Jobbikból, ko-
moly politikai előéletük van – 
tette hozzá.

„Borsod újra fellegvára lehet a radikális  
politikai irányzatnak”

Közélet Miskolci Napló4
MI HAZÁNK MOZGALOM

Hamarosan lejár több helyi adó 
befizetési határidejeLevélírónk elvált férjétől, 

több, mint nyolc éve. Most 
rokkant lett, munkát nem 
kap, jövedelme a létfenn-
tartását sem fedezi, a volt 
házastársa viszont jól keres. 
Kérdezi, hogy házastársi tar-
tásdíjat kérhet volt férjétől?

A házastársi tartásra való jo-
gosultságot az új Polgári tör-
vény akként szabályozza, hogy 
volt házastársától tartást köve-
telhet az, aki magát önhibáján 
kívül nem képes eltartani.  Ha a 
volt házastárs a tartásra a házas-
sági életközösség megszűnését 
követő öt év eltelte után válik rá-
szorulttá, a tartást csak különös 
méltánylást érdemlő esetben le-
het követelni. Nem kizárt tehát 
az igényérvényesítés a házasság 
felbontása után öt éven túl sem, 
azonban szigorúbb feltéteknek 
kell megfelelnie az igénylőnek.

A Polgári törvénykönyv új 
szabálya, hogy ha a házastár-

sak között az életközösség egy 
évnél rövidebb ideig állt fenn, 
és a házasságból gyermek nem 
született, a volt házastársat rá-
szorultsága esetén az életkö-
zösség időtartamával egyező 
időre illeti meg a tartás. A bí-
róság különös méltánylást ér-
demlő esetben a tartást ennél 
hosszabb időre is elrendelheti.

A jogosult rászorultsága ese-
tén sem jár azonban minden 
esetben a házastársi tartás. Ér-
demtelen a tartásra az a volt 
házastárs, akinek súlyosan ki-
fogásolható magatartása vagy 
életvitele járult hozzá alapve-
tően a házasság teljes és hely-
rehozhatatlan megromlásához. 

A törvény alapján, érdemte-
len az is, aki a házassági élet-
közösség megszűnését köve-
tően, volt házastársának, vagy 
vele együtt élő hozzátartozó-
jának érdekeit durván sértő 
magatartást tanúsított. Nem 
köteles házastársát eltartani az, 

aki ezál-
tal a sa-
ját szükséges 
tartását vagy 
g y e r m e k e 
tartását ve-
szélyeztetné.

A házastársak közokiratban 
vagy ügyvéd által ellenjegyzett 
magánokiratban megállapod-
hatnak abban, hogy a tartásra 
köteles házastárs tartási kötele-
zettségének megfelelő vagyon-
tárgy vagy pénzösszeg egyszeri 
juttatásával tesz eleget. Ebben 
az esetben a juttatásban ré-
szesített házastárs a jövőben 
tartási követeléssel akkor sem 
léphet fel, ha arra e törvény 
alapján jogosulttá válna.

Fontos szabály továbbá, hogy 
a házastársi tartáshoz való jog 
megszűnik akkor, ha az arra 
jogosult újabb házasságot köt, 
vagy élettársi kapcsolatot létesít.

DR. STRASSBURGER GYULA 
ÜGYVÉD

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Házastársi tartás 

Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata tájékoztat-
ja a tisztelt lakosságot, hogy 
Miskolc Megyei Jogú Város 
Településrendezési Eszkö-
zeinek – Településszerkezeti 
Tervének, Helyi Építési Sza-
bályzatának és Szabályozá-
si Tervének – felülvizsgálata 
elindult. A tervezési terület 
Miskolc Megyei Jogú Város 
teljes közigazgatási területe. 
A tulajdonában álló ingatlan 
hatályos építési szabályainak 
megismeréséhez szeretnénk 
segítséget nyújtani. 

A hetey.tibor@miskolc.hu 
e-mail címre küldött, az in-
gatlan adatait (cím, helyrajzi 

szám) tartalmazó e-mailjére 
válaszolva megküldjük az in-
gatlan beépítési lehetőségeit 
és korlátozásait felsoroló ada-
tokat, amely alapján eldönt-
heti, hogy van-e módosítá-
si kérése, változtatási igénye. 
A felülvizsgálattal kapcsola-
tos kéréseiket, észrevételei-
ket jelen felhívástól számítva, 
2019. március 22-ig írásban 
Kriza Ákos polgármester úr 
nevére címezve tehetik meg 
a Miskolc Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatal Vá-
rosépítészeti Főosztály 3525 
Miskolc, Városház tér 8. cí-
men, vagy e-mailben a varo-
sepites@miskolc.hu címen.

Március 15-17 között a Ti-
szai pályaudvaron 06:00-
tól 21:00 óráig, a Búza téren 
06:00-tól 19:00 óráig, az Új-
győri főtéren és Felső-Majlát-
hon 07:00 és 14:00 óra között 
várják a bérletpénztárak az 
utasokat. Március 15-én 07:00 
és 14:00 óra között az Avas 
városközpontban lévő bérlet-
pénztár is nyitva tart. Az ügy-
félszolgálati iroda (Szemere 
Bertalan u. 5.) a hosszú hétvé-
ge alatt zárva lesz

Aki a márciusi hosszú hét-
végén az MVK hétvégi csa-
ládi jegyével utazik, egy na-
pot ajándékba kap. A hétvégi 
családi jegy a márciusi hosz-

szú hétvégén 3 napon keresz-
tül, pénteken, szombaton és 
vasárnap érvényes. Igénybe-
vételére annak érvényességi 
ideje alatt egy vagy két felnőtt, 
és legalább egy, de legfeljebb 
három tizennégy éven alu-
li gyermek együtt jogosult. A 
hat éven felüli gyermek uta-
zásakor az érvényes magyar 
diák- vagy személyi igazol-
ványt fel kell mutatni. A hét-
végi családi jegy 2900 Ft és az 
MVK Zrt. menetrend szerinti 
járatain korlátlan számú uta-
zásra érvényes Miskolc város 
közigazgatási határán belül, a 
7-es viszonylat esetében a Ke-
leti kapu megállóig.

Közérdekű közlemény KÖZLEKEDÉSI INFORMÁCIÓK 



A Miskolci Nemzeti Színházban rendezte meg múlt szomba-
ton az idén harmincéves Országos Diákszínjátszó Egyesület 
Észak-Magyarországi Regionális Találkozóját. A Játékszínben 
a régió öt diákszínjátszó csoportja mutatta be produkcióját.

Az Országos Diákszínjátszó 
Egyesület idén tavasszal is meg-
hirdette a magyarországi és ha-
táron túli magyar nyelvű diák-
színjátszó csoportok felmenő 
rendszerű találkozóit. A feszti-
vál a hagyományoknak meg-
felelően kétlépcsős formában 

valósul meg, az első lépcsőt a 
regionális találkozók képezik. A 
találkozók elsődleges célja egy-
más produkcióinak megtekinté-
se, a zsűrivel és a többi csoport-
tal történő szakmai beszélgetés, 
egyeztetés. A regionális talál-
kozókon jól szereplő előadások 
később lehetőséget kapnak arra, 
hogy megmutatkozzanak az 
Országos Diákszínházi Feszti-

válon, illetve az Országos Diák-
színjátszó Találkozón.

Az Észak-Magyarországi 
Regionális Találkozót szomba-
ton, a Miskolci Nemzeti Szín-
házban rendezték meg, ahol a 
Játékszínben a régió öt diák-
színjátszó csoportja mutatta be 

produkcióját. Színpadra lépett 
a Főnix, a Földes és a Lévay 
Diákszínpad, bemutatkoztak 
a Zrínyi Ilona Gimnázium ti-
zenegyedikes diákszínjátszói, a 
KOMISZAK fiataljai pedig két 
darabot is előadtak.

Kertész Ádám, a találko-
zó szervezője elmondta, több 
szempontból is különleges ez 
az esemény. Egyrészt 2019-ben 

Miskolc nyitja a regionális ta-
lálkozók sorát, másrészt idén 
harmincéves az Országos Di-
ákszínjátszó Egyesület. - Az or-
szág egyik legrégebbi egyesü-
letének életében ez egy olyan 
évforduló, amit mindenkép-
pen meg kell ünnepelnünk. A 
jubileumi évben Vidnyánszky 
Attila, a Nemzeti Színház igaz-
gatója vállalta a fővédnökséget. 
Több mint 1300 diák mutatko-
zik be a hét regionális találko-
zón és a két országos fesztivá-
lon. Ezekből az előadásokból 
pedig külön fesztiválként négy 
előadás helyet kap ősszel a 
Nemzeti Színházban is, Buda-
pesten egy külön gála kereté-
ben – hangsúlyozta a szerve-
ző. Kertész Ádám arra is kitért, 
hogy az Észak-Magyarországi 
Regionális Találkozó minden 
évben kiváló hangulatban zaj-
lik, nagyon lelkesek a résztvevő 
fiatalok. Fontos, hogy a diákok 
profi színházi körülmények kö-
zött tudják bemutatni előadá-
saikat, hála a Miskolci Nemzeti 
Színház együttműködésének.

Zuti Krisztián drámatanár, 
a rendezvény egyik zsűritag-
ja érdeklődésünkre kiemel-
te: az Országos Diákszínjátszó 
Egyesület találkozóin fellépő 
diákok évről évre ott vannak 
a Színművészeti Egyetem fel-
vételijén, az osztályokba is túl-
nyomórészt olyan gyerekek 

kerülnek be, akik középiskolás 
korukban elindultak egy-egy 
ilyen diákszínjátszó találko-
zón. Mint mondta, zsűritag-
ként elsősorban arra figyel, mit 

jelent a diákok számára az, 
hogy színpadon lehetnek.

– A diákszínjátszás nagymér-
tékben arról szól, hogyan találja 
meg a diák önmagát, a szemé-

lyiségét, a játékkedvét, energiá-
ját abban a feladatban, amit kap. 
A színházi szempontok ezek 
után jönnek – hangsúlyozta 
Zuti Krisztián. Hozzátette, an-
nak is nagyon örül, ha egy-egy 
kreatív színházi megoldás, ötlet 
felemeli az előadást, nem pe-
dig valamilyen teherként van 
a játszók vállán. - Mindig azt 
tapasztalom, hogy akik szín-
padra lépnek, azok igyekeznek 
a színházat is hozni. Mindezt 
pedig olyan energiával próbál-
ják megtenni, amiből árad a já-
ték öröme. A színház szeretete, 
a színház játékának a bűvölete 
áthatja az előadásokat – zárta 
gondolatait a drámapedagógus.

CZIFFRA ANDREA

Nagy volumenű felújítási 
munkálatok előkészítése 
kezdődik, ezért 2019. ápri-
lis 1-től ideiglenesen bezár 
a Herman Ottó Múzeum 
papszeri kiállítási épülete.

A jelenleg itt látható „Elit 
alakulat – A Kárpát-meden-
ce leggazdagabb honfogla-
lás kori temetői” című nagy 
sikerű, díjnyertes tárlatot, 
valamint az „Egy miskolci 
nemes az országos politiká-
ban - Szemere Bertalan pá-

lyaképe és pályatársai” című 
várostörténeti állandó kiál-

lításokat a múzeum mun-
katársai a felújítási munkák 

előkészítése és kivitelezése 
idejére visszabontják, a mű-
tárgyakat biztonságba he-
lyezik. 

Miskolc legrégebbi (15. szá-
zadi) iskolaépületén – amely 
1973-ig a Herman Ottó Mú-
zeum igazgatóságának is ott-
hont adott – az utóbbi év-
tizedekben csak részleges 
felújítási munkálatokat vé-
geztek. Teljes körű, korsze-
rűsítéssel is együtt járó állag-
megóvásra, felújításra ez ideig 
még nem került sor.
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Diákszínjátszók találkoztak a Játékszínben

A Miskolc Televízió Hívő-
Szó című műsorában már-
cius 17-én, 17 órai kezdettel 
a Győri kapui református 
templomból közvetítenek 
istentiszteletet, felvételről. 
Igét hirdet: Balajthy József 
lelkipásztor. 

Nagyböjti lelkigyakorlatok 
Miskolcon: Március 21. 22. 
23., 18 óra. Martin-kertváros. 
Tartja: Vitális Gábor SDB, c. 
apát, kazincbarcikai plébá-
nos. – Március 29. 30. 31., 18, 
18 és 11.30 óra Avas-déli je-
zsuita templom. Tartja: Hor-
váth József, a szombathelyi 
Martineum igazgatója. – Áp-
rilis 4., 5., 6. 17.30 óra. Szir-
mabesenyő római katolikus 
templom. Tartja: Lóczi Ta-
más, a Fráter György Katoli-
kus Gimnázium és Kollégi-
um igazgatója. – Április 4. 5. 

6., 18 óra minorita templom. 
Tartja: Maksó Péter, diósgyőri 
káplán. – Április 4., 5., 6. 18.30 
óra diósgyőri római katolikus 

templom. Tartja: Rigó Jenő 
SJ, plébános. – Április 5., 6., 7. 
18 óra selyemréti Szent Ist-
ván templom. Tartja: Skub-
lics Máté atya. – Április 5., 6., 
7. 18.30 óra mindszenti temp-
lom. Tartja: dr. Lukács László 
piarista, a Vigília főszerkesztő-

je. – Április 8–9., 18 óra Szir-
ma, római katolikus templom. 
Tartja: Kovács József káplán. – 
Április 10–11., 18 óra Göröm-

böly, római katolikus temp-
lom. Tartja: Kovács József 
káplán. – Április 14. 15. 16., 
18 óra Szent Anna templom. 
Tartja: Galo Gábor szirma-
besenyői plébános. Nagyböjt 
második vasárnapján, márci-
us 17-én 10.50 órától a Szent 

Liturgiát Görömbölyről köz-
vetíti élőben a Duna Televízió. 
A minorita templomban min-
den nap 15 órától az irgalmas-
ság rózsafüzért imádkozzák az 
irgalmasság vasárnapjáig.

A Keresztény Pedagógiai 
Műhely következő előadására, 
melyet dr. Berkes László ka-
nonok, újgyőri plébános tart, 
március 20-án, szerdán, 17 
órától kerül sor a Millenniu-
mi-teremben. Idén is köszön-
tötte együttműködő partnere-
it a Tiszáninneni Református 
Egyházkerület (TIREK) el-
nöksége miskolci székházának 
nagytermében (képünkön). 
Csomós József tiszáninneni 
református püspök köszöntő-
jében úgy fogalmazott: nem-
csak a megújult épületet, ha-
nem az egyházkerület tavalyi 
eredményeit is a stabilitás és a 
tisztaság jellemezte.

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK
Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere – nem-
zeti ünnepünk alkalmából – Magyar Érdemrend Lo-
vagkereszt, Magyar Érdemrend Tisztikereszt, Érdemes 
Művész, Kiváló Művész és Babérkoszorú-díjakat adott át 
kedden a Várkert Bazárban.

Kiemelkedő színvona-
lú munkájáért Magyar Ér-
demrend Lovagkereszt pol-
gári tagozat kitüntetésben 
részesült Kocziszky György, 
a Miskolci Egyetem Gazda-
ságtudományi Kar Világ- és 
Regionális Gazdaságtan In-
tézete Regionális Gazdaság-
tan Tanszékének egyetemi 
tanára.

Kiemelkedő színvonalú 
munkájáért Magyar Érdem-
rend Lovagkereszt polgári 
tagozat kitüntetésben része-
sült Béres Attila rendező, a 
Miskolci Nemzeti Színház 

ügyvezető igazgatója. A di-
rektor a kitüntetés kapcsán 
úgy nyilatkozott, nagyon 
örül az elismerésnek, nagy 
megtiszteltetésnek tartja. – 

Az elismerés a színháznak 
szól; amikor egy vezetőt ju-
talmaznak, akkor azt nézik, 
hogyan működik az intéz-
mény, milyen munkát végez-
nek. Úgy gondolom, minden 
miskolci lakos és színházi 

néző sajátjának érezheti a 
kitüntetést, hiszen az ő sze-
retetük az, ami 195 éve lét-
rehozta, és azóta is életben 
tartja ezt a színházat. Mi 
pedig ezt a szeretetet hálál-
juk meg mindennapi mun-
kánkkal és előadásainkkal – 
hangsúlyozta. 

Béres Attila nagy siker-
ként értékeli, hogy az ország-
ban talán a Miskolci Nemze-
ti Színházban van a legtöbb 
fiatal diplomás színész. Mint 
mondta, ez nagyon fontos, 
hiszen ők a letéteményesei 
a jövőbeni miskolci szín-
háznak. –  Arra is büszke va-
gyok, hogy sok kortárs dara-
bot írattunk, mutattunk be. 
Egy nemzeti színház életé-
ben a nagy magyar nemzeti 
művek bemutatása és mű-
soron tartása mellett ugyan-
olyan fontossággal bír az is, 
hogy a mai magyar írókat  
ösztönözzük – tette hozzá 
Béres Attila. 

Állami elismerések

PIHENŐBEN AZ „ELIT ALAKULAT”  
– bezár a papszeri kiállítási épület

Kocziszky György 

Béres Attila
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Csaknem négyezer néző előtt 
fogadta a DVTK múlt szom-
bat délután a Puskás Akadé-
miát az OTP Bank Liga 24. 
fordulójában. Mindkét kiesés 
elől menekülő együttesnek 
nagyon fontos volt a győze-
lem, a Diósgyőrnek végül 
sikerült itthon tartania a há-
rom pontot.

A közepes iramú mérkő-
zésen nagyjából két azonos 
képességű csapat próbálgat-
ta egymást, igazából az volt a 
kérdéses, melyiküknek sikerül 
valahogy „találnia” egy gólt. Az 
első félidőben a magabiztosab-
ban játszó DVTK többet táma-
dott, de igazi ziccerig nem si-
került eljutniuk.

A második félidőben sem 
pörgött fel különösebben az 
iram, továbbra is a Diósgyőr-
nél beszélhettünk valamifé-
le mezőnyfölényről, amelyből 
a 63. percben végül találat is 
született. A 63. percben Juhar 
hosszú és jó ütemben érkező 
indítását jól vette át a védők 
között kilépő Florent Hasani, 
és ballal a kapus lába között 
hosszú alsó sarokba lőtt, (1-0).

A gólt követően nagyon 
visszavett a DVTK, sok volt a 
könnyelmű megoldás, a Pus-
kás pedig szinte folyamato-
san jött előre. Többször is a 
kapufa segített a hazaiaknak, 
volt, hogy a vendég támadók 
hibáztak helyzetben. Mindez 
a rendes játékidőn túl, a 92. 
percben bosszulta meg ma-
gát: a gólhelyzetben kapu-
ra törő Radó Andrást Tamás 
Márk buktatta a tizenhatoson 
belül. 

Tamást kiállították, a Puskás 
pedig egy bónusz-tizenegyes-
hez jutott a mérkőzés végén, 
ezt azonban Liridon Latifinak 
nem sikerült értékesítenie. An-
tal Botond kivédte a büntetőt, 
ezzel pedig kétségkívül ő lett a 
mérkőzés hőse - itthon tartot-
ta a három pontot a DVTK-
nak, amely ezzel ismét feljebb 
került a kieső zónából. (OTP 
Bank Liga 24. forduló: Diósgyőri 
VTK - Puskás Akadémia FC 1-0 
(0-0))

Nagyszabású, show-műsor 
jellegű sajtótájékoztatón jelen-
tették be kedden, Budapesten a 
40. Tour de Hongrie program-
ját, állomásait. A rendezvé-
nyen jelen voltak a versenyben 
résztvevő városok képviselői 
is, Miskolcot Pfliegler Péter 
alpolgármester és Rakaczki 
Zoltán sport ért felelős polgár-
mesteri biztos képviselte. 

A június 11-én kezdődő, 890 
kilométeres össztávú Tour de 
Hongrie-ra már négy prokon-
tinentális csapat jelezte rész-
vételét: a francia Cofidis, az 
olasz Androni Giocattoli-Si-
dermec, az izraeli Israel Cycling 
Academy és az olasz Neri Sot-
toli-Selle Italia-KTM. A 2.1-es 
kategóriájú nemzetközi verseny 
mezőnye június 16-án ér célba.

Révész Máriusz, az aktív Ma-
gyarországért felelős kormány-
biztos köszöntőjében úgy fogal-
mazott, a magyar kerékpározás 
történetében korszakváltás kö-
vetkezett be az elmúlt pár év-
ben. – Amikor történelmi idő-
ket élünk, nem mindig vesszük 
ezt észre – hangoztatta, felvá-
zolva a közelmúlt jelentős ese-
ményeit. 2014-ben alakult meg 
az egységes magyar kerékpá-
ros szövetség, majd 2015-ben 
újból útjára indulhatott a Tour 
de Hongrie. Ebben nagy szere-
pe volt Áder János köztársasági 
elnöknek, akit az esemény fő-
védnökének kértek fel. A tavalyi 
évben nagy sikerrel indították 
útjára a „Bringázz a munká-
ba” programot, idén a kormány 
megközelítőleg 150 milliárdot 
fordít kerékpáros fejlesztésekre. 

Az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumának sportért fele-
lős államtitkára, Szabó Tünde 
szerint a Tour de Hongrie vég-
re méltó helyére került. – Iga-
zán különleges és méltó körül-
mények között mutathatjuk 
be ennek a nemzetközileg is 
népszerű verseny állomásait, 
küzdelmeit. 1925 óta megvál-
toztak a technikai feltételek, az 
embert próbáló kilométerek 
azonban nem. Ahogy a verseny 
képletesen körülöleli Magyar-
országot úgy, öleljük mi is ma-
gunkhoz ezt a versenyt, amely 
egyre népszerűbb. Mi is lehe-
tünk olyan büszkék erre a ke-
rékpáros-megmérettetésünkre, 
mint a franciák, olaszok vagy a 
spanyolok az övékre – a Tour 
de Hongrie azonban sok tekin-
tetben egyedülálló – hangsú-
lyozta az államtitkár.

Miskolc immár 31 alkalom-
mal szerepel rajt vagy cél hely-
színként a verseny történeté-
ben, már az első alkalommal, 
1926-ban is járt itt a Magyar 
Körverseny mezőnye. A keddi 
sajtótájékoztatón Pfliegler Pé-
ter alpolgármester és Rakaczki 

 Zoltán sportért felelős polgár-
mesteri biztos képviselte a vá-
rost. Pfliegler Péter elmondta: 
az első megkereséskor megfon-
tolták a részvételt, hiszen ez be-
fektetést és rengeteg szervezést 
igényel.

Több szempontból is rendkí-
vül jó ötletnek bizonyult, hogy a 
város akkor belevágott. – Negy-
venedik alkalommal kerül meg-
rendezésre a Tour de Hongrie és 
a verseny újkori történelmében 
harmadik alkalommal vehetünk 
részt a szervezésben. Miskolc lé-
nyeges szereplője a versenynek, 
az egyik itteni útvonal a 2018-as 
versenyben nem csupán a leg-
érdekesebb, de a legizzasztóbb 
etap is volt – hangoztatta az al-
polgármester, hozzátéve, hogy a 
versennyel kapcsolatban három 
tényezőt tart fontosnak hang-
súlyozni. Egyrészt azt, hogy a 
verseny kiemelkedő teljesít-
ményt kíván meg a sportolók-
tól, másrészt a turisztikai hatást, 
reklám értéket, harmadrészt pe-
dig a közlekedésbiztonságot, 
amely óriási jelentőségű.  

Pfliegler Péter arról is szólt, 
hogy a városvezetés fontolóra 

veszi további kiegészítő rendez-
vények szervezését is, a mezőny 
Miskolcra érkezésekor. A Bike 
Day programot többször nagy si-
kerrel szervezték már meg, tavaly 
több mint 5000 fő vett részt raj-
ta. – Örömmel vettük a 2019-es 
részvételre való felkérést, azt hi-
szem a rendezvény arra is újabb 
bizonyítékot jelent, hogy Miskolc 
egy igazi sportváros – emelte ki 
az alpolgármester. Guller  Zoltán 

a Magyar Turisztikai Ügynök-
ség vezérigazgatója a sajtótájé-
koztatón video-üzenetben fejtet-
te ki, mennyire sokat jelent egy 
ilyen nívós verseny az ország-
imázs szempontjából. – A Tour 
de Hongrie 2018-ban került elő-
ször az Eurosport képernyőjére, 
amely azt jelentette, hogy 1200 
ország láthatta országunk kincse-
it a verseny követése során. 

A várhatóan mintegy 140 
fős versenyen 12 magyar ke-
rékpáros indul, természetesen 
amatőrként is lesz lehetőség 
a versenyzésre a pilisi, bükki 
és kékestetői-hegyi szakaszo-
kon. Az első napon a prológ – 
és egyéni verseny – indul Sió-
fok ikonikus víztornyától. A 
következő napon, első szakasz 

során 194 kilométert tesznek 
majd meg a bringások Velencé-
től Esztergomig, az útvonalon 
4 gyorsasági szakasz is találha-
tó. Június 13-án rajtol második 

szakasz Balassagyarmatról, a 
cél pedig Miskolc lesz. 201 kilo-
méteren 3 gyors és 3 hegyi sza-
kasz várja majd itt a verseny-
zőket. A negyedik napon két 
félszakasz következik – a 115 
kilométeres Kazincbarcika-Ti-
szafüred és a 69 kilométeres 
Tiszafüred-Hadúszoboszló. Ezt 
követi június 15-én a negye-
dik szakasz, mely Karcagtól in-
dul és 138 kilométer megtétele 
után Gyöngyös-Kékestetőn ér 
véget. Végül az ötödik, befejező 
szakasz Kecskemét és Székesfe-
hérvár között lesz majd.

„Ez a verseny kiemelkedő  
teljesítményt kíván meg  
a sportolóktól”

Sikerült itthon tartania a 
DVTK-nak a három pontot

Tour de Hongrie 2019 - Miskolc idén is a célok között

Női labdarúgás
Március 10-én, a JET Sol 

Liga 13. fordulójában Hanna 
Marie Barker duplájával ide-
genben győzött a DVTK női 
csapata a bajnoki címvédő 

MTK ellen és három pontra 
feljött a második helyen álló 
kék-fehérek mögé. (MTK - 
DVTK 0-2 (0-2) )

Leány Junior Kosárlabda 
Március 7-10 között Pé-

csett rendezték meg a Leány 
Junior Kosárlabda idei nyol-
cas döntőjét. A DVTK Aka-

démia csapata a negyedik he-
lyen végzett a tornán.

Judo
Az MVSC-Miskolci Sport-

iskola színeit képviselő 
Sáfrány Péter a dobogó leg-
magasabb fokára állhatott fel 

a március második hétvégé-
jén, Zágrábban megrendezett 
ifjúsági korcsoportos judo 
Európa-kupán. Kikuchi Jun-

na és Bartha Ákos tanítványa 
a 81 kg-os súlycsoportban 
valamennyi mérkőzésén ip-
ponnal diadalmaskodott!

Vízilabda
Az E.ON Férfibajnokság 

középszakaszának harmadik 
fordulójának felsőházi rang-
adóján a Miskolc és a Ferenc-
város nézett farkasszemet 
egymással múlt szombaton. 

Sike József csapata kiváló-
an tartotta a lépést a magyar 
bajnokkal szemben, az első 
játékrész 1-1-es, a második 
felvonás 5-5-ös döntetlennél 
zárult. 

Sokáig úgy tűnt, hogy a 
harmadik etap is egyenlő ál-
lásnál ér véget, ám a hajrában 
Vámos Márton emberelőny-
ben értékesített találatával át-

vette a vezetést a Fradi (7-9). 
Noha a miskolciak a negye-
dik negyedben sem adták fel, 
nem sikerült megállítaniuk 
a címvédőt. A zöld-fehérek 

fordulatos és végletekig kié-
lezett csatában, megnyerték 
a találkozót. (PannErgy-Mis-
kolc-FTC-Telekom Waterpolo 
11-12)

Hírek, eredmények

Révész Máriusz

Szabó Tünde



Az utóbbi időben kicsit kevesebbet jártunk a miskolci étter-
mek háza táján, hiszen a farsangon kielégíthettük a gasztro-
nómia iránti szenvedélyünket - igazán adhattunk az élvezet-
nek, az exkluzív kóstolgatást, falatozást illetően is. 

Aztán pedig csak ámultunk 
és bámultunk a díjesőn, mely-
ben városunk vendéglátósai ré-
szesültek, tegyük hozzá: nagyon 
is megérdemelten. Viszont most 
már tényleg itt az ideje, hogy régi 
jó szokásunkhoz híven, ismét 
bemutassunk egy gyöngysze-
met városunk vendéglátó-palet-
tájától és együnk egy igazán jót, 
amúgy „miskolciasan”.

Itt van mindjárt az a belvá-
rosi épület, amelyből a sze-
münk láttára lett négycsillagos 
szálloda. Aztán mellé „nőtt”egy 
étterem, amelyből idővel egy 
igazi bisztró alakult ki. A Drót 
Bisztró eleinte csupán a szállo-
da vendégeit volt hivatva ellát-
ni finomabbnál-finomabb fa-
latokkal, aztán viszont kitágult 
a vendégkör, jó ideje a miskol-
ciak és a Miskolc környékiek is 
tetszés szerint falatozhatnak a 
hangulatos helyen. 

Honnan az elnevezés?
– Kellett egy könnyen meg-

jegyezhető név – nyilatkozta 
Veres László, a Drót Bisztró és 
City Hotel kommunikációs 
vezetője. Mint mondta, a tu-
lajdonos Barkóczi István ká-
belgyára kapcsán eleve adott 
volt a „drót”, ezért lett a ven-
déglátóhely neve Drót Biszt-
ró. – Ha megnézzük a beren-
dezési tárgyakat, akkor az 
asztalok valójában kábeldo-
bok – hívta fel a figyelmemet 
Veres László.

Lokálpatrióták lévén, ala-
posan utánanéztünk, milyen 
környékbeli alapanyagok 
vannak, amelyek regioná-
lis ételekként hasznosítható-
ak. A bükki gomba, a vad, a 
pisztráng – ilyen alapanya-
gokból kezdtünk el dolgozni. 
Azon voltunk, hogy tovább 
öregbítsük a város hírnevét, 

még jobban megismertessük, 
megszerettethessük Miskolc 
gasztronómiáját – tette hozzá 
Veres László. 

Mint mondta, Barkóczi Ist-
vánnak az volt 
a kérése, hogy 
ez az étterem 
igazi közös-
ségi hellyé 
váljon. Min-
den pénteken 
élő zene van, 
szoktak lenni 
borestek, nyá-
ron pedig egy 
terasz is mű-
ködik itt.

Mit lehet itt enni?
Az étterem specialitásai oly-

annyira helyiek, hogy még egy 
saját „gazdaságuk” is van Tar-
calon, ahol különböző zöld-
ségeket, gyümölcsöket term-
esztenek. Innen biztosítják a 
bisztró nyersanyag-szükség-
letének jelentős részét. – Viga 
Gyula írt egy könyvet Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyéről. 
Ebben külön kitér a borsodiak 
étkezési szokásaira is, tájegy-
ségenként ismertetve a recep-
teket. Ezek szolgálnak nekünk 
is alapul – hangoztatta Veres 
László. 

Még saját kávéval is rendel-
kezik a bisztró, melyet a Tokaji 
Kávépörkölő Manufaktúra se-
gítségével alakítottak ki: ez az 
úgynevezett Drót kávé.  

Az étlap negyedévente vál-
tozik, mindig figyelembe ve-
szik a szezonalitást – ezt már 
Komáromi József séf nyilat-
kozta. Mint megtudtuk, most 

jön majd pél-
dául a spárga, 
és valószínű-
leg felkerül 
az étlapra egy 

kis kucsmagomba is. Kapcso-
latban vannak a környékbeli 
termelőkkel, árulnak például 
mádi sajtokat, és kecskesajtjuk 
is van egy közeli termelőtől. 
Mindig van az étlapon vala-
milyen vadétel, hiszen Miskolc 
mégis csak a Bükk lábánál he-
lyezkedik el. Ugyanígy nem 
hiányozhatnak az étlapról a 
Lillafüredi Pisztrángtelep kü-
lönlegességei sem. 

Megízleltük a Miskolc 
környéki alapanyagokat

Úgy döntöttünk, mi is egy 
ilyen könnyű, ugyanakkor 
friss, ízletes és egészséges fo-
gást próbálunk ki. A roston 
sült pisztráng alapvetően az 
egyik kedvenc fogásom, hi-
szen ez az a hal, aminek soha 
nincs pocsolya-íze. Szóval 
adott egy tökéletes hal - amit 
aranybarnára sütött nekünk 
a Drót Bisztró séfje - és olyan 
friss, tavaszi, illatos körettel tá-

lalt elém, hogy már nézni is él-
mény volt. Aztán pedig persze 
meg is kóstoltam… 

Ahogy közeledik a tavasz, 
egyre jobban vágyom azokra 
az ételekre, amelyek nem túl 
nehezek, amitől nem érzem 
úgy, hogy 40 kilós tömböket 
cipelek magammal – viszont 
ízletesek és laktatóak. Nos, ez 
a fogás minden ilyen általam 

állított, tavaszi „kritériumom-
nak” megfelelt. A gomba és 
a koktélparadicsom rendkí-
vül passzolt egymáshoz, nem 
is értem, hogy nem jutott ed-
dig eszembe, hogy így együtt, 
kéz a kézben fogyasszam őket. 
Fantasztikus kiegészítése volt 
a köret a ropogósra sült piszt-
rángnak.

MUNTYÁN BERNADETT

A miskolci konyhaművészet csillagai

DRÓT BISZTRÓ: HELYI ÍZEK,  
KÖRNYÉKBELI ALAPANYAGOK 

A szőlő és a vendéglátás 
már gyerekkorában is érde-
kelte, iskolái elvégzése után 
dolgozott koktélbárban, de 
számításait igazán az Ava-
lon Parkban és a nemrégi-
ben megnyílt DiVino Mis-
kolcban találta meg Németh 
Ádám. Olyannyira, hogy 
munkájáért elnyerte „A leg-
jobb borbáros” díjat.

– Már általános iskolás ko-
rom óta vendéglátással szeret-
tem volna foglalkozni. Akkor 
is dolgoztam szőlészetben, 
tőkét kötözgettem, kapáltam 
stb. – mondta el Ádám. Miu-
tán elvégezte a Berzeviczyben 
a vendéglátó technikus kép-
zést, előbb belvárosi koktélbá-
rokban, majd az Avalon Park-

ban dolgozott. – Itt találtam 
meg igazán a számításomat. 
Nagyon tetszik az étterem, s 
az is, hogy van előrelépési le-
hetőség. Ez nagy motiváció 
volt a számomra. Közel há-
rom évig dolgoztam ott, az-
tán jött az ötlet, hogy nyitnak 
egy DiVinót Miskolcon. Itt le-
hettem üzletvezető, amit nagy 
örömmel vállaltam Mindig 
érdeklődtem a borok iránt, 
az Avalonban kb. 140-félével 
foglalkozunk – tette hozzá 

Ádám olyannyira felhívta 
magára a figyelmet borbáros 
munkájával, hogy a DiVino 
magyar franchise borbárhá-
lózat nemrégiben megtartott 
évnyitó rendezvényén nem-
régiben neki ítélték oda „Az 
év borbárosa” díjat. – Nagyon 

meglepődtem, hiszen csak ta-
valy októberben nyitottunk 
ki. Az elismerést a franchise 
tulajdonosai és a magyar Ju-
nibor Egyesület tagjai ítélik 
oda. Miskolcról most engem 
emeltek ki, aminek nagyon 
örültem – nyilatkozta.

De mit is takar a borbáros 
kifejezés? – Mi, a DiVinónál 
azt valljuk, hogy nem pultosa-
ink vannak, ez a munka sok-
kal többről szól. Nem vagyunk 
ugyan borászok, de a vendé-
geink azt szeretnék, hogy egy 
nagyon jó helyen, kellemes 
környezetben fogyaszthassák 
el a finom bort. Legyen, aki 
eligazítja őket a borok között. 
Ehhez kell egy jó borbáros, 
akinek fel kell tudnia mérni a 
vendégek igényeit, meg kell ta-
lálnia a közös nevezőt. Ez ál-
talában egy pár perces beszél-
getés után menni is szokott 
– magyarázta Ádám.

Mint mondtam szerencsé-
re rengeteg olyan vendég van, 
aki rábízza magát a szaktu-
dásukra, kéri a segítségüket. 
– Egy rozéval szoktunk in-
dulni, de ha valaki esetleg ezt 
ki szeretné hagyni, akkor egy 
könnyedebb, majd egy teste-
sebb fehérbort kóstolunk. Az-
tán ezt is tudjuk fokozni egy 
hordós érlelt borral. Később 

jöhet egy laza vörös, merlot 
vagy kadarka, és szépen las-
san eljutunk egy Caberne sa-
uvignon-hoz vagy egy Caber-
ne franc-hoz. Mindig megvan 
persze a lehetőség - ha valaki-
nek esetleg nem ízlik, akkor 
nem kötelező elfogyasztania 
az adott bort. De ilyennel még 
nem találkoztunk, mindig si-
kerül „eltalálnunk” a vendég 
ízlését, kedvét – ecsetelte a 
borbáros. 

A DiVino Miskolcban új-
donságokkal is készültek 
2019-re: két hete új étla-
pot vezettek be, amin a már 
megszokott sajtok, sonkák és 
nemzetek konyhái mellett – a 
séf ötletét követve – igazi ma-
gyar ételeket is kínálnak a bo-
rok mellé. A klasszikus ízek 
a spájzból – tepertő, kolbász, 
zöldségek, házikenyér, teper-
tő- és padlizsánkrém – mellé 
felkerültek klasszikus magyar 

fogások is a kínálatba: magya-
ros szűzérme, paprikás csirke 
nokedlivel stb.

– Úgy gondolom, mára el-
értük: a péntek-szombat es-
téken mi vagyunk Miskolc 
fénypontja, nagyon sok ven-
dég jár hozzánk hétről hétre. 
Ha van színházi előadás, ak-
kor előtte-utána szívesen tér-
nek be ide egy-egy tál ételre, 
egy-egy pohár borra – zárta 
szavait Németh Ádám.
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DiVino: közös nevezőn a vendégekkel

Aki esetleg otthon is ki szeretné ezt próbálni, 
annak íme a recept:

A pisztrángot meg-
tisztítjuk, sózzuk, bor-
sozzuk, zsemlemor-
zsába forgatjuk, majd 
kevés zsiradékban (olaj, 
zsír, olívaolaj, kókuszs-
zsír) majd mind a két oldalát megpirítjuk. Ezt követően be-
tesszük a sütőbe, 8 percre 200 fokon. 

Közben el tudjuk készíteni a köretet is. A finomra, vagy 
metéltre vágott póréhagymát forró olívaolajos serpenyőben 
megpirítjuk, sózzuk, borsozzuk. Erre tesszük rá a tisztított 
champion gombát, majd 1-2 perc múlva erdei gombát is ke-
verhetünk hozzá. Erős tűzön 2-3 percig sütjük, majd cik-
kekre vágott paradicsomot dobunk rá. Kicsit összerázzuk és 
készen is van. Ha ínyencek vagyunk, szúrjuk meg finomra 
vágott petrezselyemmel és már tálalhatjuk is a pisztránggal. 



Az új diósgyőri stadiont 
2018 május 5-én adták át. A 
létesítmény a korábban ter-
vezett 4,5 milliárd forint he-
lyett, az újabb állami támo-
gatásoknak köszönhetően, 
végül összesen 13,1milliárd 
forintból épülhetett meg.

A Diósgyőri Stadionre-
konstrukciós Kft. 2016. októ-
ber 28-án írta alá az új DVTK 
stadion kivitelezési szerződé-
sét. A nyílt európai közbeszer-
zési eljárás nyertese a Market 
Építő Zrt. lett, így generálki-

vitelezőként ők építhették fel a 
DVTK új otthonát. 

A régi sporttelepet a Ferenc-
város ellen (2-3) búcsúztatta 
Miskolc sportszerető közön-
sége 2016. október 29-én, a 
bontási munkálatok november 
2-án kezdődtek meg. A Csáki 
és a nyugdíjas szektor, a tribün, 
a Napos oldal, a bástyalelátók 
betonlépcsői véglegesen átad-
ták helyüket valami újnak.

Az új aréna messziről egy 
„Ezüst Kehely” formáját idé-
zi. A hosszan kinyúló tető és a 
lépcsős lelátó kívülről könnyű-
fém burkolatot kapott, így téve 
egyedivé a stadion megjelené-
sét. A lelátó külső világító sáv-
jainak köszönhetően esténként 
fénnyel rajzolódik ki a stadion 
struktúrája. A látványt fokozza, 
hogy a lelátó tetején körbefutó 
mellvédről nagy teljesítményű 

lámpákkal lehet a könnyűfém 
burkolatot megvilágítani, így a 
tető esténként hatalmas fény-
vetőként világítja be a környé-
ket.

A főépület földszintjén a 
csapatok öltözői, a bírói, or-
vosi és más kiegészítő helyi-
ségek kaptak helyet. Az első 
emeleten mobil falakkal oszt-
ható rendezvénytér épült, egy 
pályára nyíló, nagy terasszal. A 
második emeleten alakították 
ki az úgynevezett sky-boxokat, 
a hozzájuk tartozó társalgóval. 
Erre a szintre kerültek még az 
irodák, a stadionfelügyelet he-
lyiségei és a média stúdiók. A 
főépület legfelső szintjén, ami 
lényegét tekintve egy járható 
tető, helyezhetők el a média 
közvetítő állások.

A lelátó vasbeton szerkezet-
ből készült, a nézőteret össze-

sen 18 helyen tudják a nézők 
megközelíteni. A lelátók alatt 
szurkolói büfék és mosdók 
kapnak helyet. A város felőli 
északi, rövid oldal földszintes 
épületében vannak a pénztá-
rak, a söröző és az ajándékbolt.

A labdarúgó pálya alulról 
fűthető, vízelvezetését alácsö-
vezéssel oldották meg, a füvet 
egyebek között automata locso-
ló-berendezéssel tartják karban. 
A pályát műfüves sáv veszi kö-
rül, ahol nézőtéri menekülő lép-
csők, akadálymentes nézőtéri 
pódiumok épültek. Itt vannak a 
cserepadok, itt közlekedhetnek 
a karbantartó és a rendezvénye-
ket kiszolgáló járművek.

A stadion küzdőtere és a fő-
épület helyiségei is többféle 
célra használhatók, így sport- 
és kulturális rendezvényt, csa-
ládi vagy más eseményt is 
lehet bennük rendezni. A sta-
dion multifunkcionalitása az 
alapja annak, hogy az aréna 
hosszú távon is fenntartható 
legyen.

Az egyre növekvő nézőszám és a DVTK jó szereplése szük-
ségessé tette egy új stadion építését az 1930-as években. Lu-
csányszky Gézát, az atlétikai szakosztály elnökét berlini ta-
nulmányútja – az 1936-os berlini olimpiára épített stadion 
– ihlette. Így a diósgyőri stadion füves pályájának méretei 
azonosak lettek a berlini stadionéval, főbejáratnak pedig 
maratoni kaput építettek. A stadion főépülete lelátóként 
és klubházként is funkcionált. Az ünnepélyes pályaavatóra 
1939. június 25-én került sor.

A hatvanas évek derekán 
időszerűvé vált a DVTK stadi-
onjának bővítése, 1967. szep-
tember végén Dézsi János ké-
sőbbi Ybl-díjas tervezőmérnök 
és Kovács Lehel statikus tervei 
alapján kezdődtek el a korsze-
rűsítési és bővítési munkála-
tok. Érdekes adalék, hogy míg 
az 1939-es stadion terveit a 
berlini, úgy ennek bővítését a 
montreali stadion terve ihlette. 
Ekkor készültek el azok az álló-
helyi, jellegzetes bástyaformájú 
szektorok, amelyek évtizedekre 
megalapozták a stadionképet. 
A következő évre elkészült a 

futópálya és az „eredményjelző 
villanyújság” is, valamint az ad-
digi deszkakerítéseket korsze-
rűbbre cserélték. 

Hivatalosan 1968. júni-
us 7-én, egy nemzetközi tor-
na keretében avattak fel az 
újjávarázsolt sporttelepet. 
A 2000-es évek elején a szó 
szoros értelmében viharos 
időszak következett. Az ez-
redforduló évének tavaszán 
hatalmas szélvihar söpört vé-
gig Miskolcon, ami megbon-
totta a tribün tetőszerkezetét. 

De nem csak ekkor került 
sor nem várt bontásra a sta-

dionban. Amikor 2001-ben 
a Dunaferr ellen kiesett a 
DFC, a szurkolók dühükben 
kezdtek hozzá a stadion „át-
rendezéséhez”. Sokáig ez volt 
az utolsó élvonalbeli mérkő-
zés a stadionban, ugyanis a 
klub rövid időn belül csődbe 
ment, majd megszűnt, hogy 

főnixmadárként éledjen újjá 
a szurkolók jóvoltából – a he-
tedosztályban… A gyors visz-
szakapaszkodást fúzióknak 
köszönhette a klub, így hama-
rosan újra a másodosztályban 
találta magát. Ebben a szezon-
ban került sor az első villany-
fényes mérkőzésre is. 2003. 
november 15-én a Kecskemét 
rontotta el az ünnepet: 10.000 
néző előtt rabolták el a 3 pon-
tot Miskolcról. 

2004 és 2010 között vi-
szonylag hosszabb ideig az 
élvonalban szerepelt a csapat. 
Ekkor került sor a stadionre-
konstrukció második fázisá-
ra, mely a klubház és a tribün 
teljes felújítását jelentette. A 
korzó nevű lelátórészt elbon-
tották, a tribünön a régi pa-

dokat pedig műanyag székek-
re cserélték, így valamelyest 
csökkent a stadion befoga-
dóképessége. A klubház tel-
jes külső és belső átalakításon 
esett át, szerkezete megerősí-
tésre került, a játékosoknak és 
a játékvezetőknek új öltözőket 
és vizesblokkokat alakítottak 
ki. Korszerűsítették a gépésze-
ti, erős- és gyengeáramú há-
lózatot, illetve megújult a csa-
tornarendszer is. A felújított 
épületet 2006. április 22-én a 
Ferencváros elleni mérkőzé-
sen (0-1) vehették birtokba a 
szurkolók.

2009. augusztus 10-én kap-
ta meg a kivitelező azt a te-
rületet a stadionban, ahol 7 
bástyaszektor elbontásával 
megkezdte az új, fedett lelátó 

építését, amit később Napos 
oldali lelátórésznek nevez-
tek el a szurkolók. A rekonst-
rukció keretében a 3.137 ülő-
hellyel, korszerű mosdókkal 
és büfével ellátott lelátórész 
komfortosabbá tette a stadi-
ont, viszont csökkent a léte-
sítmény kapacitása. A 2010. 
március 6-án átadott lelátót 
szintén vereséggel avatta a 
csapat a Videoton ellen (0-1). 
Ebben az évben ünnepelte a 
klub fennállásának 100. év-
fordulóját is. A centenáriumi 
szezonban a szurkolók nagy 
bánatára a csapat ismét kiesett 
az első osztályból, hogy egy év 
múlva, megerősödött tulajdo-
nosi háttérrel ismét visszajus-
son a legjobbak közé.

Bár az Andrássy úti stadi-
ont a 2000-es években sokat 
csinosítgatták, az 1939-ben 
átadott, majd 1968-ban ki-
bővített stadion sok esetben 
korszerűtlennek bizonyult. 
Ennek egyik legékesebb pél-
dája, hogy amikor a csapat a 
2013/14-es idényben kihar-
colta az Európa Ligában való 
indulás jogát, a selejtezők 
hazai mérkőzéseit kénytelen 
volt Debrecenben játszani, 
hiszen a diósgyőri stadion 
nem felelt meg az Európai 
Labdarúgó Szövetség mini-
mális elvárásainak sem. 2013 
decemberében a kormány 
kiemelt állami beruházás-
sá nyilvánította az új DVTK 
stadion építését. 

„Soha nem fordult még elő Miskolc történetében, 
hogy ekkora erőforrásokat koncentráljanak  
sportlétesítmény építésére”

BONTÁSOK ÉS ÉPÍTÉSEK - KIS DIÓSGYŐRI STADIONTÖRTÉNET 
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A tervezés, az építkezés ideje jó alkalom volt az összefogásra

Az új stadion számokban: 
Befogadó képesség: 14655 fő
Sky bokszok száma: 18 
VIP férőhely: 478 
Szurkolói feljárat: 18 
Büfék száma: 9

Kriza Ákos polgármester 
az új stadion átadásánál kö-
szöntőjében kiemelte: a diós-
győri labdarúgás fennállá-
sának 105. évfordulójának 
napjaiban, korszakos jelentő-
ségű döntést hozott Magyar-
ország kormánya: határozat-
ban döntöttek arról, hogy a 
felépülő új DVTK stadiont 
kiemelt jelentőségű beruhá-
zássá nyilvánítják. 

– De korszakos jelentőségű 
volt ez a döntés, az építkezé-

sek nagysága, hordereje miatt is. Hiszen soha, semmikor nem 
fordult még elő Miskolc város történetében, hogy ekkora, ilyen 
óriási állami erőforrásokat koncentráljanak itt, nálunk, sport-
létesítmény építésére – hangsúlyozta Miskolc polgármestere. 

Mint mondta, Vanger Vilmos, a DVTK alapító elnöke, még 
csak reménykedhetett abban, hogy „egyszer mi leszünk a leg-
nagyobbak”. - A hatalmas volumenű fejlesztések, sportberuhá-
zások megvalósulása után, nyugodtan kijelenthetjük: ebben a 
városban most már adottak a feltételek az igazán nagy tettek 
véghezviteléhez is – hangsúlyozta Kriza Ákos 

– A tervezés, az építkezés ideje jó alkalom volt az összefogás-
ra. Jó alkalom volt ez az időszak a párbeszédre, a vélemény-
cserére a szurkolókkal. A magam nevében mondom, hogy a 
számtalan egyeztetés, konzultáció eredménye is ez az impo-
záns, minden igényt kielégítő új szentélye városunk labdarúgó 
sportjának – hangsúlyozta Miskolc polgármestere az új stadi-
on átadásánál, megköszönve a tervezőknek a kreativitást, az 
empátiát, az építőknek a magas színvonalú munkát, a szurko-
lóknak pedig a türelmet.



A Diósgyőr otthonát választotta a Stadium Database weboldal 
nemzetközi szavazásán a 2018-ban átadott focistadionok kö-
zött a legszebbnek a szakmai építész-zsűri. A verseny történe-
tében először nyerte el magyar stadion az Év Stadionja díjat.  

A lengyel honlap kilenced-
szer hirdette meg a versenyt. 
Az eredeti mezőny 27 stadion-
ból állt, a listán egy másik ma-
gyar létesítmény, a MOL Aréna 
Sóstó is szerepelt. A top tízben 
végül a magyarok mellett négy 

orosz, két kínai, valamint egy-
egy török és ausztrál aréna ka-
pott még helyet. A StadiumDB 
építészekből álló zsűrije végül 
kivételesen magas pontszám-
mal (9,17 a 10 pontból) a Di-
ósgyőr új stadionjának adta az 

Év Stadionja díjat, ennyire ma-
gas pontszámot még egyetlen 
stadion sem kapott.

A verseny történetében elő-
ször nyerte el magyar stadi-
on ezt díjat.  A zsűri véleménye 
szerint a diósgyőri létesítmény 
minden elemében lenyűgöző 
és messze az összes többi jelölt 
előtt áll, annak ellenére, hogy az 
indulók között a legkisebb be-
fogadóképességgel rendelkező 

stadion. Korábban még egyszer 
sem végzett az élen ilyen kicsi 
létesítmény - 15 ezres -, mint 
a diósgyőri, de ha van stadion, 
amelyik megérdemli az első he-
lyet, akkor ez az. A szakemberek 
szerint a létesítmény kompakt és 
stílusos. A kivitelezés időben és 
a költségvetés tartásával valósult 
meg a megfelelő helyszínen, a 
közösség érdekét szem előtt tart-
va. A méltatás kitér arra is, hogy 

bár kicsit furcsa egy évvel a - 80 
ezres - moszkvai Luzsnyiki után 
egy ennyire kicsi stadiont dí-
jazni, de a DVTK-aréna az igé-
nyeknek megfelelő nagyszerű 
építészeti megvalósítás. Az egyik 
zsűritag a tervező vízióját és a 
stadion eleganciáját emelte ki, 
hozzátéve, hogy a létesítmény-
ben könnyen lehet közlekedni, 
a lelátónak pedig különleges at-
moszférája van.

A stadion 91,7 százalékot 
ért el az értékelésen: építészeti 
szempontból megkapta a ma-
ximális (40 százalék) pontszá-
mot, de innovációban (20-ból 
18,4 százalék) és funkcionali-
tásban (40-ből 33,3 százalék) 
is kiemelkedően teljesített. A 
szakmai értékelés mellett volt 
internetes szavazás is, ezen 35 
330 voks alapján a Volgograd 
Aréna nyert.
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Zaozhuang
A kínai Zaozhuang legnagyobb sport- és kul-

turális központja 30 ezer fő befogadására alkal-
mas, 57 ezer négyzetméternyi padlófelülettel 
rendelkezik. A létesítmény 100 millió dollárba, 
a teljes beruházás 460 millió dollárba került. A 
majdnem teljesen átlátszóra tervezett stadion 
összeköti a településtől délre fekvő hegyeket a 
modern északi városrészekkel. Tervezésekor ki-
hívást jelentett a hegyes domborzatra történő 
építkezés. A szintkülönbségből adódóan a dél-
ről érkező látogatók lefelé sétálnak a stadionba, 
míg az északról érkezőknek felfelé kell lépcsőz-
niük. A mintegy 50 hektáron elterülő stadion 
látogatói gyalogösvényeken, rámpákon tudják 
körbejárni a komplexumot. Különlegessége a 
tetőbe épített komplex húzókábel rendszer. A 
biciklikerékre hasonlító látvány egyedülálló volt 
a világon a tervezéskor. A látványos tetőrend-
szer lebegő tömeg benyomást kelti. 

Volgográd
A Volgograd Arénát tavaly áprilisban adták 

át, 45.568 fő befogadására alkalmas, 31.600 
négyzetméter padlófelülettel rendelkezik, a be-
ruházás összege 17,1 milliárd orosz rubel. Kör 
alapterületű, így bármely nézőpontból tökéle-
tesen szimmetrikus látványt nyújt. A vesszőfo-
nat hatást keltő acélszerkezet modern, elegáns 
látványt nyújt, a gyémánt alakú nyílások dina-
mikus elrendezést biztosítanak. A több mint 
20 hektáron elterülő komplexum egyik legkü-
lönlegesebb része a homlokzata. A szerkezet 
teljes súlya majdnem 5000 tonna és 43 méter 
magas. A tetőt 44 elrejtett oszlop tartja, a bel-
ső tetőszerkezetet 12 km acélkötél felhaszná-
lásával alakították ki, önmagában a kábeltető 
súlya 2100 tonna. Az aréna tetejének átmérője 
303 méter, 77.000 négyzetéter, magassága pe-
dig 49,5 méter, a stadion ezzel kiemelkedő lát-
ványosságnak számít a környezetében. 

Bursa Büyükşehir Stadyumu Timsah 
Arena

A törökországi Bursában található Timsah 
Aréna több mint 43 ezer fő befogadására al-
kalmas. A 40 hektáron elterülő komplexum 
kívülről egy pihenő krokodilra hasonlít. Bár 
Bursában egyetlen krokodil sem található, a 
Bursaspor csapatát Krokodiloknak is becé-
zik, innen a formavilág. A krokodil bőre zöld 
lemezborításból és üvegből készült, a stadion 
északi oldalára pedig egy hatalmas krokodilfe-
jet is építettek. Ez utóbbi igazi mérnöki kihívás 
volt, a tervek szerint ebben egy hatalmas aulát 
alakítanak ki.  Az aréna 190.000 négyzetméter 
padlófelülettel rendelkezik. A stadion alatt 640 
jármű parkolására alkalmas mélygarázst ala-
kítottak ki, a komplexumban 35 büfé és 789 
mosdó található. A be-és kiléptetésre 90 ka-
put alakítottak ki, a 44.000 látogató mindössze 
nyolc perc alatt el tudja hagyni a stadiont.

Suzhou Olympic Sports Centre Stadium
A kínai Sozhou-ban található nagyszabású 

olimpiai sportcentrum 41 ezer fő befogadásá-
ra alkalmas. Az amatőr és profi sportolóknak 
is otthont adó, már látványában is nagyon kü-
lönleges sport-komplexum 50 hektáron terül 
el, további 10 hektáron zöld övezetet alakítot-
tak ki körülötte. 

A kínai tradíciónak megfelelően a komp-
lexum három fő részből, egy stadionból, egy 
sportcsarnokból és uszodából áll, de jelentős 
területen alakítottak ki irodákat is. A komp-
lexum teljes padlófelülete több mint 421 ezer 
négyzetméter, ebből 150 ezer a föld alatt talál-
ható. A komplexum számos funkcióval ren-
delkezik, többek között bevásárlóközpontot, 
hotelt és kaszinót is kialakítottak benne. A 
stadion kábelszerkezete több mint 500 tonnát 
nyom és Svájcból importálták az építőanyagot 
hozzá.

Néhányan a versenytársak közül 

Magyar stadion ilyen sikert még nem ért el

TÖRTÉNELMET ÍRT A DVTK-ARÉNA



„Várak, kastélyok tűgobelinen” címmel nyílt kiállítás 
hétfő délután a Diósgyőri vár Lovagtermében. A látoga-
tók tizennyolc városképet, öt vár és kilenc kastély témá-
jú gobelinképet láthatnak a tárlaton. 

„Ha a gobelinről azt mond-
ják, a szépség és a türelem 
művészete, akkor erről a ki-
állításról nyugodtan kijelent-
hetjük, hogy itt a szépség, a 
művészet és a lokálpatrio-
tizmus találkozik” – vallják a 
Kazincbarcikai Gobelin Öltö-
getők Körének tagjai. – Meg-
mutatjuk, hogy ez a sokat em-
legetett „szürke Borsod” képes 
egy egyedi, különleges ötlettel 
előállni, s mindez 9 nyugdíjas 
hölgy keze munkája nyomán 
– fogalmaztak.

A képeken megelevenedik 
egyebek mellett a Diósgyőri 
vár is, ezért az alkotók úgy 
gondoltak, a vándorkiállí-
tás egyik helyszíne minden-
képpen Nagy Lajos egykori 
palotája legyen. – Amikor 
novemberben megtudtuk, 
hogy meghívnak minket a 

Diósgyőri várba, nagyon 
boldogok voltunk, hiszen 
megérkeztünk a gobelin 
bölcsőjébe – fogalmazott 
Kissné Király Piroska, a Ka-
zincbarcikai Gobelin Öltö-
getők Körének vezetője. 

Pfliegler Péter alpolgár-
mester nyitóbeszédében ki-
hangsúlyozta: ez a tárlat, be-
mutatja hazánk gyönyörű 
tájait a várakon és kastélyo-
kon keresztül. Bizonyítva: 
sok szép hely van a világon, 
de a legszebbek itthon van-
nak. 

Demeter Zoltán, országy-
gyűlési képviselő, a kiállítás 
fővédnöke úgy fogalmazott, 
nem csupán alkotások szü-
letnek akkor, amikor ezek a 
hölgyek összeülnek, hanem 
egy alkotó közösség ková-
csolódik össze. 
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Szent Liturgia keretében 
szentelte pappá március 
2-án a miskolci görögka-
tolikus székesegyházban 
Pásztor Gergely diakónust 
Orosz Atanáz püspök.

Pásztor Gergely 1979-ben 
született Miskolcon. Az álta-
lános és középiskolai tanul-
mányait szintén Miskolcon 
végezte. Érettségi után felvé-
telt nyert a Szent Atanáz Gö-
rögkatolikus Hittudományi 
Főiskolára, valamint a Nyír-
egyházi Papnevelő Intézetbe, 
amelynek előkészítő évét Vá-
cott töltötte.

Teológiai tanulmányaimat 
2004-ben fejeztem be Nyír-
egyházán, majd első szolgá-
latomat a Hajdúdorogi Gim-
náziumban és Kollégiumban 
kezdtem. 2005 szeptemberé-

től Kállósemjéni Parókia szol-
gálatában lelkipásztori kise-
gítőként teljesítettem a rám 
bízott feladatokat. – mondta 
el Pásztor Gergely. 2009 nya-
rán Fülöp püspök Kenézlőre 
helyezett szintén lelkipásztori 
kisegítőnek, melyet 2010 nya-
ráig teljesítettem.

Ezt követte három év szer-
tartói és irodai szolgálat a 
Miskolci Apostoli Exarchá-
tus (ma már Miskolci Egy-
házmegye) püspökségén. A 
2013/14-es tanévben a Fráter 
György Katolikus Gimnázi-
umban hitoktatóként dol-
goztam, majd 2014 augusz-
tusától ismét lelkipásztori 
kisegítőként szolgáltam a Ká-
nyi Görögkatolikus Parókián. 
2018. december 1-jén Ata-
náz püspök atya diakónussá 
szentelt – tette hozzá.

PAPSZENTELÉS  

A Keresztény Értelmisé-
giek Szövetsége (KÉSZ) 
negyedéves miskolci folyó-
iratának friss száma a na-
pokban került ki a nyom-
dából. 

A borítólapon az „ökume-
nikus kulturális folyóirat” 
felirat hirdeti, hogy a meg-
jelent írások nemcsak a vá-
ros keresztény közösségei-
nek eseményeiről és a helyi 
társadalom érdekében vég-
zett elkötelezett tevékenysé-
géről kívánnak beszámolni, 
hanem a tágabb értelemben 
vett hagyományőrzést és a 
kulturális értékeink ápolását 
is vállalják.    

A folyóirat 57. számának 
élén álló versrovatában Ady 
Endre halálának 100. évfor-
dulójáról emlékezünk két 
versével, valamint Kosztolá-
nyi Dezső Adyról szóló két 
rövid írásával. Major János 
„T.D.-nek” című verse Tan-
dori Dezső – a Nemzet Mű-
vésze – halálával kapott szo-
morú aktualitást. 

Az „Ünnepek – alkalmak” 
rovat élén a januári ökume-
nikus imahét miskolci ren-
dezvénysorozatának záró 
eseményéről szóló tudósítás 
áll. A belvárosi evangélikus 
templomban tartott záró is-
tentiszteleten négy keresz-
tény felekezet püspöke hir-
dette Isten igéjét. 

A következő év kiemelt 
egyházi eseménye lesz a Bu-
dapesten megrendezésre ke-
rülő Nemzetközi Eucharisz-
tikus Kongresszus, melyhez 

az „Egyházak – teológiák 
– hitvallások” rovat írásai 
kapcsolódnak. A kongresz-
szus előkészítése keretében 
Esztergomban konferenciát 
tartottak az eucharisztia té-
makörében. D. Szebik Imre 
püspök tanulmánya az úr-
vacsora evangélikus teoló-
giai felfogásával és egyházi 
gyakorlatával, míg Jeviczki 
Ferenc írása az eucharisz-
tia ortodox teológiájával és 
liturgiájával foglalkozik. A 
rovatban szerepel a Keresz-
tény Teológiai Műhelyben 
megtartott előadások közül 
Juhász Ferenc keresztény is-
tenképről, valamint Mikolai 
Vince keresztény emberkép-
ről szóló előadásának szöve-
ge, valamint Heidl György 
írása az életről és a halálról 
Szent Ágoston személye és 
munkássága alapján. 

Az „Egyházak és társa-
dalom” rovatban olvasható 
Kölnei Lívia interjúja Ben-
vin Sebastian Madassery 
SVD Magyarországon élő 
szerzetessel a Pápai Missziós 
Művekben végzett szolgála-
táról és tapasztalatairól. Ud-
vardy György püspök írása 
az egyházi gazdálkodás és 
egyház-finanszírozás téma-
körét járja körül tanulmá-
nyában. 

Az „Egyházak és történe-
lem” rovatban Sáry Pál írá-
sa a fegyveres katonai szol-
gálattal kapcsolatos ókori 
nézeteket ismerteti, míg 
Galambvári Péter a hely-
történeti és egyháztörténeti 
szempontból is érdeklődésre 

számot tartó írásában a Ta-
polcai Apátság javadalmáról 
és ennek kalandos sorsáról 
számol be. 

Az „Egyházak és kultú-
ra” rovat bevezető írásában 
András Csaba SJ a szent 
ignáci művészetfelfogás-
ról értekezik, Hideg Ágnes 
a Feszty testvérek nyomait 
tárta fel a miskolci egyház-
művészetben. Flach Antal 
„A haza szolgálatában” című 
írásában Egressy Béni sze-
mélyéhez kapcsolódó mis-
kolci eseményekről és emlé-
kekről szól, s ezzel az írással 
emlékezünk az1848/49-es 
forradalom és szabadság-
harc 170. évfordulójáról is. 
Dobos Marianne ismerte-
tője a Miskolcon szolgáló 
Adamczyk Bogdan OFM-
Conv Adalberto Topolinski 
életével és levelezésével fog-
lalkozó könyvet mutatja be. 
Adalberto Topolinski nem-
csak saját jogán (életének és 
mártíromságának okán), ha-
nem a miskolci Kelemen Di-
dák szentté avatási eljárásá-
nak kezdeményezőjeként is 
felkeltheti az olvasó érdek-
lődését. 

Külön öröm a folyóirat 
szerkesztői számára, ha fia-
tal szerzők írásait közölhet-
jük. E számunkban jelenik 
meg Szlifka Anna írása, a 
Fényi Gyula Jezsuita Gim-
názium végzős diákjaként 
az Eötvös József Tudomány-
egyetem Kossuth-szónok-
versenyén ért el előkelő he-
lyezést. „Egy marék hamu” 
című írásában osztja meg itt 

szerzett tapasztalatait a fo-
lyóirat olvasóival.

Sajnálatos módon a lap 
állandó rovataként műkö-
dik In memoriam rovatunk, 
melyben az elmúlt időszak-
ban elhunytakról emléke-
zünk. Seregély István érsek 
életéről székében követője-
ként Ternyák Csaba jelenlegi 
egri érsek emlékezett meg. 

P. Forrai Tamás SJ, toron-
tói plébános, volt miskolci 
iskolaigazgató emlékezett 
meg a külföldi magyar ka-
tolikusok lelkipásztoráról, a 
diósgyőri születésű Miklós-
házy Attila püspökről.     

Az immár másfél évtizedes 
múlt kötelezi a lap kiadásá-
ért felelős Eszmék és Értékek 
Alapítványt, hogy gondos-
kodjon a lap üzenetének ol-
vasótáborához megújult for-
mában történő eljuttatásához. 
Ennek érdekében jött létre a 
keresztenyszemle.huhonlap, 
melyen a folyóirat valameny-
nyi korábbi száma az alábbi 
linken elektronikus formában 
is hozzáférhető: http://keresz-
tenyszemle.hu/archivum/

A lap hagyományosan a 
miskolci történelmi egyhá-
zakon és az egyházi fenn-
tartású iskolákon keresztül 
jut el olvasóihoz. Kívánatos 
azonban, hogy az egyházak-
hoz közvetlenül nem kötődő 
érdeklődők is hozzájuthas-
sanak a laphoz, ezért a Mis-
kolc Széchenyi utcai antik-
váriumban (a Déryné utca 
sarkán) is megvásárolható 
friss számunk.  

DR. ZSUGYEL JÁNOS

Megjelent a Miskolci Keresztény 
Szemle 2019. évi első száma

Várak, kastélyok 
tűgobelinen 

Kartal Ernő minorita atyá-
ra emlékeztek vasárnap a 
miskolci Minorita temp-
lomban. A templom és a 
város híres egyházi szemé-
lyisége kilencven éve, 1929. 
március 11-én született.  

Szalkai Zoltán József mino-
rita plébániai kormányzó a 
megemlékezésen úgy fogal-
mazott, Ernő atya emblema-
tikus személye volt mind a 
Minorita Egyházközségnek, 
mind Miskolc városának. 

– A mai megemlékezésen 
megköszönjük a Jóistenek, 
hogy az egyházközségnek 
adta Ernő atyát. Jelenlétünk-
kel nem csak a tiszteletün-
ket nyilvánítjuk ki iránta, 
de összetartozásunkat is ki-
fejezzük. Legyünk hálásak, 
hogy ismerhettük Ernő atyát 
– hangsúlyozta a kormány-
zó. Hozzátette, az ő jóságáról, 
szelídségéről, odaadottságá-

ról hosszan lehet beszélni. 
Szintén fontos megemlíteni 
a szegényekhez való szeretet-
teljes viszonyát. 

Kartal Ernő minorita szer-
zetest 1951-ben szentelték 
pappá, 1991-ben tett mino-
rita örökfoga-
dalmat. Első 
plébánosi helye 
Bü k kszentke-
reszten volt, de 
később is Mis-
kolcon, vagy 
a város köze-
lében dolgo-
zott. 1975-ben 
helyezte fő-
pásztora temp-
lomigazgatónak 
a miskolci Nagyboldogasz-
szony templomba. Ő volt 
az, aki az új egyházközséget 
megszervezte, ő lett az első 
plébánosa a Mindszenti Egy-

h á z köz s é g b ől 
leválasztott te-
rületnek. Ká-
dár László ér-
sek 1984-ben 
Egerbe hívta, 
majd kinevezte 

a szeminárium tanárának és 
rektorának. Hat éven keresz-
tül vezette az intézetet, nevel-
te a papságra készülő fiatalo-
kat. Munkája elismeréseként 

kanonok, majd apát címmel 
tüntették ki. 

Rektori megbízatásának le-
járta egybe esett a rendszer-
váltással. Minden címéről 
lemondott, majd visszajött 
Miskolcra és belépett az új-
rainduló szerzetes közösség-
be, a Minorita Rendbe. Sere-
gély István érsek kinevezte a 
templom plébánosává, majd 
a rendi közösség 1997-ben őt 
választotta meg az Árpád-há-
zi Szent Erzsébetről neve-
zett magyarországi és erdélyi 
rendtartomány tartományfő-
nökévé. 2001-ben ünnepelte 
pappá szentelésének ötvene-
dik évfordulóját. Ugyaneb-
ben az évben egyház és társa-
dalomszervező tevékenysége 
elismeréseként Miskolc Város 
Díszpolgára címet adomá-
nyozott neki a város közgyű-
lése. 2006. december 13-án 
hunyt el.

Kartal Ernő atyára emlékeztek a minorita templomban

„Legyünk hálásak, hogy ismerhettük…”
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Idén ünnepli a Herman Ottó Múzeum, illetve annak jogelődje, a Borsod-Miskolczi Közművelődési 
és Múzeum Egyesület alapításának 120. évfordulóját. 1899-ben nem titkoltan azzal a céllal hozták 
létre az egyesületet, hogy egy intézmény keretein belül egyesítsék a múzeumi munkát – gyűjtést, 
feldolgozást és bemutatást –, illetve a gyűjteményekhez és kiállításokhoz szorosan kapcsolódó szín-
vonalas, tudományos igényű ismeretterjesztést és közművelődést. 

Ennek szellemében az utób-
bi években a múzeum jelen-
kori vezetése különösen nagy 
hangsúlyt fektetett arra, hogy 
az alapítók eredeti elképzelésé-
hez visszatérve, minél nagyobb 
szerep jusson az aktuális kiállí-
tásainkhoz kötődő közművelő-
dési rendezvényeknek. Ennek a 
folyamatnak az egyik elindítója 
volt a 2013-ban a Papszeri Kiál-
lítási Épületben a városvezetés 
támogatásával megnyílt „Egy 
miskolci nemes az országos po-
litikában – Szemere Bertalan 
pályaképe és pályatársai” című 
állandó kiállítás és a hozzá kap-
csolódó népszerű közművelődé-
si és zenei rendezvénysorozatok 
– Szemere-szalon, Szemere Ze-
nei Szalon – voltak. 

A szabadságharc 170. évfor-
dulója okán, az intézmény ez 
évi, március 15-ei megemléke-
zését rendhagyó módon, a fen-
tiek szellemében állították össze. 

A programok középpontjába az 
1849 tavaszi eseményeket he-
lyezték és három szempontot 
tartottak szem előtt: a Herman 
Ottó Múzeum alapításának 120. 
évfordulóját, a lengyel–magyar 
barátság napját (március 23.) és 
az említett rendezvénysoroza-
tok tapasztalatait. Előbbi kap-
csán a márciusi programok ki-
váló lehetőséget kínáltak arra, 
hogy tovább vigyék az év elején 
megrendezett „Lengyel Hét” 
szellemiségét, gondolatvilágát. 
Januárban a városháza aulájá-
ban mutatták be a „…siessünk 
segíteni a magyarokat a harc-
ban…” – Lengyelek az 1848–
49. évi magyar forradalomban 
című vándorkiállítást, szintén a 
szabadságharc évfordulója kap-
csán. Ugyanakkor a részben a 
múzeum közreműködésével 
megvalósult tárlatot, illetve a 
hozzá kapcsolódó rendezvénye-
ket arra is felhasználták, hogy a 

jubileumi évben ráirányítsák a 
figyelmet a múzeum nemzet-
közi együttműködéseire is, me-
lyek közül jelentőségét tekintve 
kiemelkednek a lengyel társin-
tézményekkel ápolt, hosszú év-
tizedekre visszanyúló kiváló 
szakmai és emberi kapcsolatok.

Ezen az úton szeretnének ta-
vasszal is továbbhaladni. A már-
cius két kiemelkedő dátuma: 
március 15. – továbbra is a sza-
badságharc 170. évfordulója je-
gyében –, illetve március 23., a 
lengyel–magyar barátság napja 
lesz. E két, időben egymáshoz 
közel eső eseményt különleges, 
egyedi, formabontó módon sze-
retnék összekötni. Tulajdonkép-
pen egy második „Lengyel He-
tet” rendeznek, újraértelmezve a 
januári programsorozatot, nem 
utolsósorban kitágítva annak 
kereteit, célkitűzéseit.

Mindenekelőtt egyszerre je-
lentek, jelennek meg saját színvo-
nalas múzeumi programjaikkal 
mind Miskolcon, mind Len-
gyelországban. Utóbbi esetében 
kiváló lehetőséget nyújt mind-
erre a lengyel–magyar barátság 
napja, melynek idén Kielce ad 
otthont. Az ünnepi rendezvény-
sorozaton két múzeumi szakág 
– képzőművészet, néprajz – há-
rom tárlatával mutatkozik be a 
Herman Ottó Múzeum. A Kor-
társ miskolci művészek című 
időszaki kiállítással, és az Ezüst 
négyszög – Festészeti Qadrienn-

álé Finissszázzsal. A négy nem-
zet – lengyel, magyar, román, 
szlovák – együttműködésében 
három évente megrendezésre 
kerülő, kortárs művészek alko-
tásait bemutató tárlaton többek 
között a Lengyelországban szá-
mos alkalommal díjazott kivá-
ló miskolci alkotó, Urbán Tibor 
művei is láthatók. A vándorki-
állításnak idén nyáron Miskolc 
ad majd otthont. A Hungaricum 
– A matyó népművészet című 
tárlat a múzeum saját anyagból 
készült, saját rendezésű vándor-
kiállítása a Varsói Magyar Inté-
zet szervezésében került bemu-
tatásra, KIelcében. 

Miskolcon a márciusi prog-
ramokban továbbra is fontos, 

kiemelt szerepet kap a lengye-
lek szerepvállalásának bemu-
tatása a szabadságharcban. E 
törekvést két módon szeret-
nék megvalósítani: egyrészt 
egy közművelődési előadással 
(„Lengyelek a szabadságharc 
csataterein” – előadó: Faze-
kas Csaba, Miskolci Egyetem) 
másrészt pedig a március 15-
ei múzeumpedagógiai foglal-
kozásokon keresztül. Utóbbin 
meghívott vendégként közre-
működik a Wysocki Légió Ha-
gyományőrző Egyesület.

Az elmúlt években a közmű-
velődési események rendezésé-
nek talán legfontosabb tanul-
ságaként megállapítható, hogy 
különösen nagy az érdeklődés 

a zenei programok iránt. Így az 
idei március 15-i rendezvények 
kiemelt eseménye az ünnepi 
koszorúzást követő komolyze-
nei koncert, melyen többek kö-
zött elhangzanak a lengyel és a 
magyar nép számára különö-
sen fontos nemzeti dallamok is. 
A koncert helyszínválasztása is 
tudatos, hiszen azon túl, hogy 
a Magyar Tudományos Akadé-
mia Miskolci Bizottsága szék-
házának díszterme a város egyik 
legszebb előadója, maga az épü-
let a ’70-es években rövid ideig 
a múzeumnak is otthont adott, 
így múzeumtörténeti jelentőség-
gel is bír.

A háromnapos megemlékezés 
részét képezi – nyitó esemény-
ként – egy kamarakiállítás is. 
Ezt a januári rendezvényekhez 
hasonlóan szintén a városháza 
aulájában rendezték meg. A tár-
laton a 120 éves Herman Ottó 
Múzeum Történeti Tárának do-
kumentációs és plakátgyűjtemé-
nyéből az 1849. január-március 
között készült különleges dara-
bokat állítják ki. A kiállítás ren-
dezésében segítséget nyújtott a 
MNL Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Levéltára, a múzeum ki-
emelt szakmai partnere.

A lengyel-magyar barátság napja jegyében 

A szlovákiai Podvihorlatská paleta alkotóközössége mu-
tatja be munkáit a Szabó Lőrinc Könyvtárban. A tárlat 
különlegessége, hogy minden kép nárciszt ábrázol – ez a 
virág ugyanis a remény szimbóluma, az alkotásokkal pe-
dig a rák elleni harcra szeretnék felhívni a figyelmet. 

Itt szinte napként ragyog 
egyetlen nárcisz portréja, ott 
alig látszik a mező zöldje a vi-
rágok sárga pöttyei között, van 
klasszikus csendélet csokor-
ral, finom akvarell, vastagon 
felrakott olaj – nem is gondol-
nánk, hogy egyetlen virágnak, 
a nárcisznak ilyen sok arca van. 
Olyan sok, mint magának a re-
ménynek. A nárcisz ugyanis 
Szlovákiában a remény szim-
bóluma, ezért a Rákellenes Liga 
szervezésében minden évben 
megtartják a nárciszok napját, 
amivel a rák elleni harcra sze-
retnék felhívni a figyelmet. A 
homonnai Podvihorlatská pa-
leta egyesület immár hét éve 
alkotói programokat szervez 
ezen a napon. A város neves 
személyiségei, professzionális 
alkotók, daganatos megbete-
gedéssel küzdők és a képzőmű-
vészet kedvelői ilyenkor együtt 
festenek nárciszokat. 

Az elmúlt években Európa 
több országában követőkre ta-

lált a projekt és a világ számos 
országából támogatják őket 
művészek egy-egy képpel. Az 
alkotásokból rendezett tárla-
tok pedig mindig lehetőséget 
teremtenek arra, hogy olyan té-
mákról is beszéljünk, melyek a 
hétköznapokban tabunak szá-
mítanak. 

A „Remény virágai” című 
miskolci nárciszkiállítást a ho-
monnai Podvihorlatská paleta 
projekt vezetője, Anna Šimku-
ličova újságíró, festő nyitotta 
meg. 

A miskolci nárciszkiállítás 
megnyerte partnernek a Rák-
ellenes Liga Miskolci Szerve-
zetét. A megnyitón köszöntőt 
mondott Virág Judit, a csoport 
vezetője. Ekkor adták át a szer-
vezet Rózsa-szín-világ című, 
hagyományosan a rákellenes 
világnap és az európai méh-

nyakrák megelőzési hét alkal-
mából meghirdetett pályázaton 
résztvevő iskolások díjait.

A megnyitó műsorában köz-
reműködött a Brighteyed Folks 
duó, valamint Üveges Tamás 
költő. A nárcisz-projekt mun-
kái március 30-ig tekinthetők 
meg. A női tematikához pedig 
egy újabb kiállítás is társul a 
„Tűz virágai” címmel: Szurdo-
ki Judit keramikus tűzzománc 
ékszereit mutatja be ez idő alatt 
a Szabó Lőrinc Idegennyelvi 
Könyvtárban.

A REMÉNY VIRÁGAI

MÁRCIUSI EMLÉKNAPOK A 120 ÉVES  
HERMAN OTTÓ MÚZEUMBAN

Nemzetközi rákellenes alkotóprojekt mutatkozik be Miskolcon
Március 15-étől  
nyári nyitva tartás 
 az Állatkertben

A Miskolci Állatkert és Kul-
túrparkban öt kontinens több 
mint 120 állatfajának közel 
700 egyedét mutatják be a lá-
togatóknak, különleges er-
dei környezetben, március 
15-étől már nyári nyitvatar-
tás szerint, azaz minden nap 
9:00-től 19:00 óráig várva a lá-
togatókat. Pénztárzárás 18:00 
órakor.

Parkolás március 15-én
2019. március 15-én, pén-

teken a Miskolci Városgazda 
Nonprofit Kft. üzemeltetésé-
ben lévő felszíni fizető vára-

kozási területeken, és a Ré-
giposta utcai parkolóházban 
díjmentes a parkolás. Az Eu-
rópa téri, Patak utcai és Hő-
sök tere mélygarázsban általá-
nos rend szerint kell fizetni az 
igénybevételért.

Piacok
Március 15-én, pénteken a 

Búza téri őstermelői piac és a 
Vasgyári piac zárva tart.

Március 16-án, szombaton 
a megszokott nyitvatartás sze-
rint üzemelnek a városi fenn-
tartású piacok, a Búza téri ős-
termelői és a Vasgyári piac 
5:00-tól 14:00 óráig, a Zsarnai 
piac 6:00-tól 14:00 óráig nyit-
va tart.

Nagy Ákos önkormányzati képviselő, lakossá-
gi fogadóórát tart 2019. március 26-án (kedden), 
17 órától a Bársony János úti Általános Iskolában 
(Bársony J. u. 27/A.). Meghívott vendégek: Czumbil 
Péter körzeti rendész, illetve a Városgazda Kft. munkatársai.

Kovács László önkormányzati képviselő lakossá-
gi fogadóórát tart 2019. március 22-én (pénteken) 
17 órai kezdettel az Ady Endre Művelődési Házban. 
Minden érdeklődőt szeretettel vár. 

LAKOSSÁGI FOGADÓÓRA

KÖZÉRDEKŰ 
KÖZLEMÉNYEK 

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulója és a lengyel-magyar barát-
ság napja alkalmából nyílt szerdán időszaki kiállítás a polgármesteri hivatal aulájában. A 
kiállítást Nagy Réka polgármesteri biztos és Szolyák Péter, a Herman Ottó Múzeum meg-
bízott igazgatója nyitotta meg. 

Január végén ugyancsak a városházán nyílt lengyel-ma-
gyar kiállítás „…Siessünk segíteni a magyarokat a harc-
ban…” – címmel. 



Valaki Önarcképe címmel 
nyílt tárlat a Rákóczi Házban 
Kondor Béla monotípiái-
ból. A kiállításhoz a Ma-
gyar Nemzeti Galériától, és a 
Nemzeti Bank gyűjteményé-
ből is kölcsönöztek műveket. 
A kiállítás június 8-ig látható 
a galériában.

– Kondor Béla magyar 
grafika legfontosabb alakjai 
közé tartozik. Neve nem csak 
Miskolccal fonódott össze, ha-
nem a teljes szakmával is. Ne-
hezen találni olyan grafikust, 
aki nem került vele kapcsolat-
ba valamilyen módon. A fiata-
labb generációknál már nem 
mindig ismert, felelősségünk, 
hogy felkínálhassuk számuk-
ra, mint példaképet – mondta 
el a megnyitón Kónya Ábel, a 
Miskolci Galéria vezetője. 

A kiállítást Marosvölgyi Gá-
bor művészettörténész nyi-

totta meg. Kiemelte, Kondor 
Béla a modern magyar mű-
vészet stílus- és iskolateremtő 
mestere festő szakon kezdte 
a Képzőművészeti Főiskolát 
1950-ben, majd grafikusként 
fejezte be 1956-ban. Már dip-
lomamunkája – a Dózsa-so-
rozat – is óriási visszhangot 
keltett: nemcsak művésztársai 
figyeltek fel rá, hanem a kri-
tikusok is, így Németh Lajos, 
aki az első cikket és az első 
monográfiát írta róla. Dolgo-
zott a kecskeméti és a miskolci 
művésztelepen, járt tanulmá-
nyúton Franciaországban, a 
Szovjetunióban, beutazta a ke-
let-európai régiót.

Rajzait 1958-tól rendsze-
resen közölték folyóiratok; 
mintegy húszkötetnyi szép-
irodalmi műhöz készített il-
lusztrációt. 1959 után monu-
mentális freskó-, pannó- és 
üvegablak-pályázatokon vett 

részt. Festői életművét ugyan-
az a mesterségbeli tudás, ele-
ven formakészség, elbeszélői 
alapállás, egyéni motívum- és 
szimbólumrendszer jellemzi, 
mint grafikáit. 1970 táján fo-
tósorozatokat is készített. Ki-
válóan orgonált, verseket írt, 
költeményei, 1971-ben jelen-
tek meg először.

 A tárlat kurátora Barkóczi 
Ákos, kérdésünkre elmond-
ta, ez az ötlet már egy korábbi 
Kondor-kiállítás során felme-
rült benne, de akkoriban nem 
erre a vonalra koncentráltak. 
Nem merült feledésbe a gon-
dolat. Miskolcon hagyomá-

nya van a Kondor Béla tárla-
toknak, így a Dózsa-sorozat 
kiállítása után, ez a tárlat is 
megvalósulhatott. Csupán 
hat lap került be a Herman 
Ottó Múzeumból, a közel fél-
száz művet felölelő kiállítás 
további képeit más közgyűj-
teményekből kölcsönözték. 
A Magyar Nemzeti Galériá-
ból 32 lap, a veszprémi Lackó 
Dezső Múzeumból nyolc mű, 
a székesfehérvári múzeumból 
kettő, a Kovács Gábor Mű-
vészeti Alapítványtól és az 
MKB bank gyűjteményéből 
egy-egy jelentős monotípia 
látható a tárlaton. 

Petőfi Sándor elbeszélő költeménye, a János vitéz elevenedik 
meg a Miskolci Nemzeti Színházban. A kalandokkal és sze-
relemmel teli történet ezúttal mesebalett formájában kerül 
a gyerekek elé a Miskolci Balett előadásában. Huszárokkal, 
óriásokkal, tündérekkel, boszorkányokkal és számos más 
mesehőssel találkozhatnak március 6-tól a legkisebbek a Ka-
maraszínházban.

Kozma Attila rendező-ko-
reográfus látványos és izgal-
mas előadást ígért a nézőknek. 
– Igazi mesevilágot igyekszünk 
teremteni a gyerekek számára. 
A vizuális háttér, a látványos 
jelmezek és figurák segítségé-
vel igyekszünk a tánc, a színház 

világát közelebb hozni a kicsik-
hez. Egy rendkívül kalandos, 
izgalmas történetet mesélünk 
el nekik, és egy varázslatos vi-
lágba juthatnak el János vitéz 
kalandozásai során. Az előa-
dás érdekessége, hogy egyfajta 
össz művészeti produkcióként 

is leírható. A tánc, a test kifeje-
zőeszközei mellett a táncosoktól 
elhangzanak Petőfi Sándor vers-
sorai, de báboznak, zenélnek 
is az együttes tagjai – mondja 
a rendező. – A Miskolci Balett 
egy nagyon nyitott és tehetséges 
csapat, él bennük a kíváncsiság 
minden előadásban az új lehe-
tőségek és formák iránt. Emel-
lett pedig a gyerekközönségnek 
mindig ajándék előadást készí-
teni. Azt látom a táncosokon is, 
hogy jutalomjáték számukra ez 
a mesebalett. Rengeteg komoly 
feladaton vannak idén túl, és 
bőven vár is még rájuk munka 
ebben az évadban, most viszont 
játszhatnak, elengedhetik ma-
gukat, ők is felszabadulhatnak 
ebben a mesevilágban – árulta 
el Kozma Attila.

Szűcs Boglárkát láthatja a 
közönség Iluska szerepében, 
aki korábban már több mese-
balettben is színpadra állt. A 
táncművész szerint sok ener-
giát tud adni az, hogy a gyer-
mekek igazán őszinte közön-
ség. – Azonnali és természetes 
reakció érkezik felőlük egy-egy 
előadás során. Nem félnek ki-
nyilvánítani a véleményüket és 
tetszésüket, ami nekünk is jó 

érzés – mondja. A szerep kap-
csán elárulta, könnyen tudott 
azonosulni szerepével. – Iluska 
megformálásában igyekszem a 
mesebeli tiszta szívű, szerény, 
kedves lányt megjeleníteni. Az 
egyik kedvencem a Tündéror-
szág jelenet, ahol minden örök 
és tökéletes, eltűnnek a problé-

mák, minden, ami rossz vagy 
gonosz és csak a természe-
tes szépség vesz körül minket. 
Máig tudok hinni a meséknek 
ebben a tökéletes világában, 
bármennyire is naivan hangzik, 
a lelkem mélyén mindig ott él-
nek a mesék. Azt gondolom, 
hogy a gyerekeknek és felnőt-

teknek is szüksége van mesékre 
és csodákra – fűzi hozzá Szűcs 
Boglárka.

A címszereplőt alakító Dra-
gos Dániel elárulta, a János vi-
téz kedvenc meséje volt, gyer-
mekként nem telhetett el hét 
anélkül, hogy ne nézte volna 
meg a Petőfi Sándor elbeszé-
lő költeménye alapján született 
mesét. – Még ma is kívülről tu-
dom a verssorokat, így szeren-
csém volt, nem kellett sok idő 
a szövegtanulásra – mondta el 
a táncművész. – János Vitéz szá-
momra az igazi hős karakterét 
testesíti meg, aki bátorságával, 
erős lelkével és kitartó szerelmé-
vel leküzdi a vándorlása során 
elé kerülő akadályokat – meséli. 
– Izgalmas élmény a tánc mel-
lett szöveggel és zenével is dol-
gozni ebben a darabban. Azt 
gondolom, mindannyiunknak 
új élmény, és nagy kihívás ez 
az előadás – teszi hozzá Dragos 
Dániel.
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Március 21-én, délután 
17 órai kezdettel tartják a 
Miskolci Galéria Rákóczi 
Házában Barabás Márton 
Munkácsy-díjas képzőmű-
vész „Nyitány” című kiál-
lításának megnyitóját. 

– Bár az elmúlt 40 év idő-
szerűvé teszi a visszatekintést, 
az életmű-kiállításra még vár-
ni kell. A most kiállított anyag 
zöme az elmúlt négy-öt évben 
készült – írta a táraltáról Ba-
rabás Márton. – A pianinó és 
zongora belső mechanikáiból 
összeállított spirál alakú sík-
plasztikák a rövid dallam- és 
ritmusképletek ismétlődésén 
alapuló repetitív zenéhez ha-
sonlíthatók. A könyvtárgyak a 
digitalizáció kapcsán megvál-
tozott helyzetű könyvről szól-
nak. Egy részükön régi kotta-
füzetek borítólapját láthatjuk 
igazi zongorabillentyűkkel, 
nagyítólencsékkel, más tár-
gyakkal együtt. Ilyen a meghí-
vón és plakáton látható „Ou-
verturen” című kottakönyv, 
amin négy kisebb nagyítólen-
cse fog közre három végsőkig 
redukált zongorabillentyűt. A 
zongorát valaha látott ember 
számára a három billentyű 
felidézi a hangszert. A na-
gyítók a „könnyebb áttekint-

hetőséget” és a kottaborító 
grafikájára rímelő körformák 
beemelését teszik lehetővé.

Újabb könyvtárgyaim for-
rásai a 80-as évektől az ez-
redfordulóig összegyűjtött 
katalógusok, folyóiratok, mű-
vészeti könyvek, meghívók. 
Sok minden a felszínre buk-
kan a lapok mélyéről. A le-
letekből úgy komponálok, 
ahogy a képeimen. A felszín-
re jutott, juttatott színekből, 
betű-töredékekből, adat-frag-
mentumokból áll össze a 
„kép”.

Összekapcsolja a legkoráb-
bi munkáimat és az idén ké-
szült „Billenő végtelen” című 
szobromat az alapanyag, 
vagyis a zongora és a zenei 
képzettársítások lehetősége. 
Hasonló kapocs a színesség 
és a fekete képmező jelen-
léte a festményeknél vagy a 
síkplasztikák hátterében. A 
zenében magától értetődő a 
többszólamúság. Törekvé-
sem, hogy a képi-plasztikai 
jelenségek egymás melletti, 
egymás alatti „vonulása” egy 
közös, ritmikailag, fogalmi-
lag is értelmezhető képisé-
get eredményezzen. Ebből áll 
össze a nyitányom 2019-ben, 
a Miskolci Galériában – írta 
a művész. 

A legkisebbeket várja a Miskolci Balett új előadása

JÁNOS VITÉZ KALANDJAIBÓL  
SZÜLETETT MESEBALETT

„Nyitány” a Miskolci 
Galériában 

VALAKI ÖNARCKÉPE 

Petőfi Sándor: János vitéz (mesebalett 12 éves korig)
Amíg Kukorica Jancsi Iluskát öleli a folyópar-

ton, az őrzésére bízott nyáj szétszéled. Ezért Jan-
csit elüldözi gazdája a faluból. A fiú vándorlása 
alatt találkozik zsiványokkal, óriásokkal, beáll 
lovashuszárnak, harcol a háborúban, ahol meg-
menti a francia király lányát, meglesi a boszor-

kányok gyűlését, még a sárkánykígyót is legyőzi, 
hogy végül János vitézként beléphessen Tündér-
országba és ott újra ölelhesse kedvesét.  A ka-
landokkal teli előadás játékosan hozza közel a 
gyerekekhez a tánc, a színház és Petőfi Sándor 
klasszikusának világát.



A miskolci Igazságügyi Palota 
megépítésének ötlete éppen 
125 évvel ezelőtt, 1894-ben 
merült fel, arról először a Bor-
sod című napilap hasábjain 
olvashatott a város lakossága. 
„Építessék fel az Igazságügyi 
Palota, ott legyen, ahol van a 
vármegye, a város, az árva-
szék, az adóhivatal” – fogal-
maztak a cikkben. 

A Miskolci Törvényszék, a 
Miskolci Járásbíróság és Miskol-
ci Közigazgatási és Munkaügyi 
Bíróság székhelyéül szolgáló 
monumentális épületet öt évvel 
később, 1899-ben adták át a bí-
róság és a jogkereső közönség 
számára, biztosítva ezzel, hogy 
Miskolcon „az igazságszolgálta-
tás méltó helyére kerülhessen”.  

A város egyik szimbólumá-
vá vált épület fennállásának 

120 éves és az újkori bírásko-
dás megteremtésének 150 éves 
évfordulója tiszteletére a Mis-
kolci Törvényszék a 2019-es 
évet emlékévvé nyilvánította, 
az ünnepet múltidéző rendez-
vényekkel kívánja emlékeze-
tessé tenni. 

A Miskolci Törvényszék évek 
óta kiemelt figyelmet fordít a bí-
róságtörténeti hagyományok és 
a jogászi hivatás szakmai érté-
keinek összegyűjtésére és ápolá-
sára. E törekvés részeként a tör-
vényszék épületében kialakításra 
került a múlt század hangulatát 

idéző bírói dolgozószoba, mely-
nek korhű berendezési tárgyai 
– a restaurált telekkönyvi táro-
ló, az antik íróasztal, az írógép, a 
bírói kalapács, a páncélszekrény 
az érdeklődő közönség számá-
ra is megtekinthetők. Tavaly az 
Edelényi Kastélyszigeten szerve-
zett kiállításon az egykori Edelé-
nyi Királyi Járásbíróság története 
és Regula Ede edelényi rablógyil-
kos históriája elevenedett meg, 
idén pedig az Igazságügyi Palota, 
a miskolci jogászképzés története 
és a város jogászéletének kiemel-
kedő képviselői kerülnek majd 
bemutatásra egy rangos kiállítás 
és konferencia keretében.

Az eseményre az Országos Bí-
rósági Hivatal által meghirdetett 
Ráth György bírósági történelem 
és hagyományápolás pályázat ke-
retében és annak támogatásával, 
a jogászi hivatás elméleti és gya-
korlati szakembereinek részvéte-
lével várhatóan 2019 év nyarán 
kerül majd sor.
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SZÁZHÚSZ ÉVES A TÖRVÉNYSZÉK 
ÉPÜLETE

Folytatódik a bíróságtörténeti emlékek feltárása Miskolcon 

Hirdetés

FELVÁSÁRLÁS!  
Pannónia Hotel  

Miskolc, Kossuth u. 2.   
március 19., április 9.,  

április 30., május 28. 10-14 óráig.
Törtarany-fazonarany, briliáns 

ékszerek, karórák-zsebórák, ezüsttárgyak, 
festmények, antik bútorok, 
forgalomból kivont valuták,  

régi lakástextíliák (horgolások, csipkék, 
hímzések), hagyaték. 

louisgaleria.hu, email: lakatos@mconet.hu, 
tel.: 06-30/944-7935

A 2018 júniusában de-
bütált a négy végponttal 
működő Via Video táv-
meghallgatási rendszer 
hatékonyságának köszön-
hetően a Miskolci Tör-
vényszéken február hónap-
ban 16 alkalommal vették 
igénybe a hálózat nyújtot-
ta lehetőségeket.

A rendszer sikerét iga-
zolja, hogy már nem csak 
a büntető, hanem az úgy-
nevezett civilisztikai ügy-
szakban is egyre gyakoribb 
a használata. A Via Video 
rendszer gördülékeny mű-
ködéséhez azonban nem 
elegendő kizárólag a techni-
kai feltételek biztosítása, an-
nak pontos és mechanikus 
kezelése is elengedhetetlen.

Éppen ezért a Miskolci 
Törvényszék öt napos kép-
zés keretében, mintegy 98 
bíró számára nyújt segítsé-
get a hálózat teljes és részle-
tes megismerésében. A kon-

zultációk során Pabis Attila 
és Tasnádi Zoltán, a Mis-
kolci Törvényszék bünte-
tő ügyszakos bírái, - „e-per 
kapcsolattartók” - ismer-
tetik a távmeghallgatásra 
és a tárgyalótermi kép- és 
hangrögzítésre vonatkozó 
technikai szabályokat és egy 
szimulált tárgyaláson ke-
resztül be is mutatják annak 
működését. A résztvevők az 
oktatások alkalmával teszt-
kapcsolat létesítésén keresz-
tül próbálhatják ki a hálózat 
működését, így azonnal vá-
laszt kaphatnak a felmerülő 
kérdéseikre.

A Miskolci Törvényszék 
a képzéssel nem csak azt a 
célt tűzte ki maga elé, hogy 
a bírák készségszintű tu-
dást szerezzenek a rendszer 
használatát illetően, hanem 
azt is, hogy rendszeres al-
kalmazásával tudatosítsa a 
felhasználókban a XXI. szá-
zadi bíróság valódi arcula-
tát.

Digitális képzés 
a törvényszéken

Nemrégiben negyedik alkalommal tartottak perszimulá-
ciós versenyt a Miskolci Törvényszék Dózsa György utcai 
épületében. A játékos tárgyaláson a büntetőeljárás szerep-
lői közül a vádlott, az ügyész, a védő, a tanúk, valamint az 
igazságügyi szakértők szerepét középiskolás diákok alakí-
tották. A bírói tevékenységet a Miskolci Törvényszék hiva-
tásos bírái látták el.

A diákok ezúttal Regula Ede 
edelényi asztaloslegény perét 
jelenítették meg, aki 1911-ben 
három gyilkosságot követett 
el egy rablás során. A fiatal-

ember szerelmes lett, de nem 
volt vagyona megházasodni, 
ezért kirabolta a kocsmárost. 
Közben azonban a házban 
lakó három személy felébredt, 

őket baltával meggyilkolta. A 
hírhedt ügy a XX. század ele-
jén a nemzetközi sajtó figyel-
mét is felkeltette.  Tóth Imre, a 
Miskolci Törvényszék Polgá-
ri-Közigazgatási-Munkaügyi 
Kollégiumának vezetője kö-
szöntő beszédében elmondta, 
nagyon fontos, hogy a bírósá-
gok tartsák a kapcsolatot az 
emberekkel is. A lakosság ál-
talában idegenkedik a törvény-
hozástól, félelemmel tölti el 

őket, ha be kell menniük a bí-
róság épületébe. Ezt a szemlé-
letet szeretnék megváltoztatni, 
ezért hirdették meg a „Nyitott 
bíróság” programot. Az ehhez 
kapcsolódó perszimulációs 
verseny célja, hogy az érdek-
lődő diákok betekintést nyer-
jenek az igazságszolgáltatás 
munkájába. Ez tehát nemcsak 
pályaorientáció, hanem erősí-
ti a bíróság iránti bizalmat is – 
hangoztatta Tóth Imre.

Regula Ede büntetőperét jelenítették meg a perszimulációs versenyen

Apróhirdetés
50-80 m2 barkácsműhelynek 
megfelelő épületet és ennek 
fenntartásához társat keresek 
Miskolcon. Tel.: 70/5270-646.
Nem italozó, önállóan dolgoz-
ni tudó ácsot és korábban ács 
mellett dolgozó segédmunkást 
keresek Miskolc és környékére, 
nem csak tetőn végzendő mun-
kákra. Tel.: 06-20/460-6775. 
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Miskolc önkormányzata 
minden nyáron megrendezi 
testvérvárosi táborát, amely-
ben kilenc testvérváros tíz 
diákja és két kísérőtanára 
együtt táborozik miskolci 
diákokkal. A tábor eszmei-
ségét egyre több testvérváros 
veszi át, és hív meg miskolci 
diákokat viszonzásul.

Ennek köszönhetően jártak 
már a miskolci Földes, Herman 
és Avasi gimnáziumok diákjai 

a dél-koreai Asanban, a Fényi 
Gyula Jezsuita Gimnázium és 
az Andrássy Szakgimnázium 
diákjai a bulgáriai Burgasban 
valamint számos miskolci diák 
különböző eseményeken Ka-
towicében.

Idén Kassáról érkezett meg-
hívás Kriza Ákos miskolci 
polgármesterhez Kassa vá-
ros főpolgármesterétől: ha-
gyományteremtő szándék-
kal 15 miskolci diák részére 
kassai diákokkal közös sítá-

bort és szabadidős programo-
kat szerveztek Jahodnán. A 
résztvevő diákok és két kísé-
rőtanáruk minden felmerülő 
költségét Kassa város önkor-
mányzata vállalta. Az utazás 
költségét Miskolc önkormány-
zata is támogatta. Szerdán, a 
történelmi városházán Lucia 
 Gurbáľová főpolgármester-he-
lyettes fogadta a miskolci diá-
kokat többségében a Gyarmati 
Dezső Sport Általános Iskola 
diákjait.

Kampányzáró terepfutóversenyt és túrával egybekötött 
adománygyűjtési akciót rendeztek vasárnap délelőtt a Csa-
nyikban. Az összegyűlt mintegy 6 millió forintból egy 60 
négyzetméteres edzőparkot alakítanak ki június végéig.

Mint arról korábban beszá-
moltunk, 2018 októberében 
a kondipark megálmodói 
adománygyűjtő kampányba 
kezdtek azzal a céllal, hogy 
szabadtéri edzőparkot hoz-
zanak létre a Csanyikban. Az 
utóbbi öt hónapban több mil-
lió forint felajánlás érkezett, 
az akció kampányzáró futó-
versenyét vasárnap délelőtt 
rendezték meg a Csanyikban. 
A résztvevők három távon és 
egy túraútvonalon indulhat-
tak, a verseny útvonala érin-
tette a Vadaspark területét is, 
így egy szakaszt egészen kü-
lönleges környezetben tették 
meg a sportolni vágyók. 

Népes mezőny – több 
mint 200 fő – indult a hétvé-
gi megmérettetésen. Érdek-
lődésünkre Makai András, 
a Diósgyőri Tájékozódási 
Futó Club elnöke elmond-
ta, hogy a korábban össze-
gyűlt adomány mintegy fél-
millió forinttal gyarapodott 
a kampányzáró futóverseny-
nek köszönhetően. A kon-
dipark létrejöttét az Auchan 
Magyarország Zrt. további 
hárommillió forinttal támo-
gatja. A tervek szerint június 
végéig alakítják ki a 60 négy-
zetméteres szabadtéri edző-
parkot, amit egyszerre 8-10 
ember tud majd használni.

A KONDIPARKÉRT  
FUTOTTAK  
A CSANYIKBAN

Az egészségkultúra fejlesz-
tésére, az egészség megőr-
zésére hívja fel a figyelmet 
az Idősek Tanácsa által 
szervezett több program 
Miskolcon. A vízi tornák 
után bükki túrákat is szer-
veznek.

Kiss János alpolgármes-
ter, az Idősek Tanácsa elnö-
ke azt hangsúlyozta, hogy a 
szemléletváltásra ösztönző 
programmal azt szeretnék 

tudatosítani a miskolci szép-
korúakban: soha nem késő 
mozogni, sportolni, egyszóval 
egészségesen élni. A most in-
duló bükki túrákat a Miskol-
ci Helyiipari Természetbarát 
Egyesülettel karöltve szervezi 
az Idősek Tanácsa.  

A rendszeres túrázók aján-
lása alapján a legfontosabb 
a kényelmes túracipő. A há-
tizsákba pedig lehetőség sze-
rint kerüljön szendvicssze-
rű hideg élelem és bőséges 

mennyiségű ivóvíz, valamint 
esőkabát. 

A túrákra nem kell jelent-
kezni, elengedő az adott alkal-
makkor az adott helyszínen 
és időpontban megjelenni. Az 

egyes túrákon egymástól füg-
getlenül is részt lehet venni. 
Természetesen még hatéko-
nyabb a szabadidő aktív eltöl-
tése, ha mind az öt túrán részt 
tudnak venni az érdeklődők.

Állásbörzét szervez a 
Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatal. 

Időpontja: 2019. márci-
us 27-e 10:00 órától 15:00 
óráig. 

Helyszíne: ITC Nemzet-
közi Kereskedelmi Köz-
pont (Miskolc, Mindszent 

tér 1.) A rendezvényen a 
munkábahelyezés elősegí-
tése érdekében lehetőség 
nyílik a munkáltatók és ál-
láskeresők közvetlen talál-
kozására, a kormányhivatal 
munkaerőpiaci programja-
inak bemutatására. 

Kérik, hogy az érdeklő-
dők önéletrajzot vigyenek 

magukkal, de a kormány-
hivatal munkatársai a hely-
színen is segítséget nyúj-
tanak egyéni önéletrajzok 
elkészítéséhez. 

A rendezvényen közel 
100 munkáltató és szolgál-
tató várja az álláskeresőket 
Miskolcról, és a megye já-
rásaiból.

Bükki túrák az Idősek  
Tanácsa szervezésében

Az alábbi alkalmakkor és helyszíneken várják a szervezők az érdeklődőket:
1. 2019. március 17. vasárnap
Útvonal: Miskolctapolca – Szikla 
kápolna – Szt. Kereszt-hegy – Vár-hegy 
– Miskolctapolca

Táv: 5 kilométer, Szint: 150 méter
Indulás: Miskolctapolca autóbusz-
végállomás, 9.00 óra

2. 2019. április 10. szerda
Útvonal: Hollóstető – Bükkszentkereszt 
kilátó – Bükkszentkereszt gyógyító kövek 
– Bükkszentkereszt
Táv: 6 kilométer, Szint: 150 méter
Indulás: a Búza térről a 8.30-kor induló 
távolsági busszal

3. 2019. május 15. szerda
Útvonal: Komlóstető – Poklos-tető – 
Nagy-Száraz-völgy – Miskolctapolca
Táv: 5 kilométer, Szint: 100 méter
Indulás: az Újgyőri főtérről 8.00-kor 19. 
sz. autóbusszal

4. 2019. június 5. szerda
Útvonal: Garadna – Három-kúti-völgy 
– Bánkúti út – Turista Emlékpark – 
Helyiipari-forrás – Közép-Garadna
Táv: 3 kilométer, Szint: 100 méter
Indulás: a Felső-Majláthról 9.20-kor 
induló 15. sz. autóbusszal

5. 2019. október 8. kedd
Útvonal: Felső-Hámor – Magyarok 
Nagyasszonya templom – vízesés – 
Palotaszálló függőkert – Kálvária 
kápolna – Magyarok Nagyasszonya 
kápolna – Limpiászi kereszt – Lillafüred
Táv: 5,5 kilométer, Szint: 180 méter
Indulás: a Felső-Majláthról 8.15-kor 
induló 5. sz. autóbusszal

Sítábort rendeztek Kassán 
miskolci diákok részére

Kormányhivatali állásbörze
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l  EGER GAZDAGON   

2019. 04. 06.: 4.900 Ft/fő

l  A DUNAKANYAR GYÖNGYSZEMEI 
2019. 04. 06.: 7.900 Ft/fő

l  ZÁGRÁB-PLITVICEI TAVAK 
2019. 05. 01-02.: 39.000 Ft/fő

l  KÁRPÁTALJAI KIRÁNDULÁS   
2019. 08. 18-22.: 59.000 Ft/fő

l  BETLÉR-DOBSINA  
2019. 05. 18.: 5.500 Ft/fő

l  A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA  
BUDAPESTEN 
2019. 04. 11.: 5.900 Ft/fő

TOVÁBBI TAVASZI AJÁNLATAINKRÓL 
ÉRDEKLŐDJÖN IRODÁNKBAN  

VAGY HONLAPUNKON!

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

WWW.KOLOMBUSZTOURS.HU

Apróhirdetés
Otthoni munka! Ajándék termék 
összeállítások, csomagolások: 06-
90/603-905 (audiopress.iwk.hu, 635 Ft/
min, 06-1/222-8397,06-20/496-3980)  

Ingyenes lakossági egészségügyi 
szűrőnap március 24-én 10-14 óra kö-
zött a Célpont Közösségi Térben. Anya-
jegy szűrés, EKG, általános állapotfel-
mérés. Cím: 3530 Miskolc, Arany János 
29-35., 46/509-959.

Ács-, tetőfedő munkák, gipsz kar-
to no zás, lambé riázás, filagóriák, elő-
tetők, kerítések, kerti házak és egyéb 
famunkák készítése; Ve lux ablakok 
beépítése, cseréje; íves fedések és 
hajlatok készítése; tetők szellőzteté-
se. www.kerekgyarto-acs.hu. Tel.: 06-
20/460-6775.

Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 
65 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók 
(műanyag, fa, alumínium), garázska-
puk cseréje óriási kedvezménnyel, tel-
jeskörű árnyékolástechnikával. Tel./
fax: 46/402-292, mobil: 30/336-5528, 
web: www.aluport.hupont.hu, be-
mutatóterem: Miskolc, Bükk áruház 
I. emelet. Nyitva: h-p: 9–14 óráig, szo: 
9–12 óráig.

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

Az akció érvényes: 
2019. 03. 16-tól 03. 22-ig.

TTix mosógél, 3 l, 366 Ft/l 999 Ft
Bonus felmosófej, 160 g 349 Ft
Garden légfrissítő aer., 300 ml, 896 Ft/l 269 Ft
Silan textil öblítő, 1850 ml, 540 Ft/l 999 Ft
Vademecum fogkrém, 75 ml, 3986 Ft/l 299 Ft
Fa dezodor női, férfi széles választékban,  
   150 ml, 3459 Ft/l 519 Ft
Gillette blue II. borotva, 2 db 319 Ft
Lifebuoy antibakteriális szappan,  
   90 g, 2435 Ft/kg 219 Ft
Clin pump ablaktisztító, 500 ml, 938 Ft/l 469 Ft
Clin ablaktisztító utántöltő, 500 ml, 718 Ft/l 359 Ft
Tomi mosópor, 4,2 kg, 595 Ft/kg 2499 Ft
Tide mosópor, 1,5 kg  
   (színes ruhához), 666 Ft/kg 999 Ft
Ultra Daisy mosogatószer, új, 500 ml, 578 Ft/l 289 Ft
Székpárna duci, 35x35 cm 449 Ft

A Joyson Safety Systems a világ autóipari biztonsági berendezé-
seinek piacvezető gyártója, 6,4 milliárd EURO árbevétellel és vi-
lágszerte több, mint 50 000 munkavállalóval.

A Joyson Safety Systems-nél erősen elkötelezettek vagyunk az 
innováció és a fejlődés iránt. Az autóipar megbízható és hozzá-
értő partnereként biztonsági rendszereket és alkatrészeket fej-
lesztünk és gyártunk, melyeket a járművekben világszerte hasz-
nálnak. 

www.joysonsafety.com

We are Joyshon Safety Systems –
A Mobility Safety Company

Küldetésünk: Csúcskategóriás  
autóbiztonsági rendszerek. 
Már 100 éve és a jövő generációinak. 

Nagyon sokat teszünk ezen célunk érdekében és tudjuk, 
hogy ezt a küldetést csak egy erős Csapattal tudjuk meg-
valósítani.

Nagyon izgalmas karrierlehetőséget biztosítunk a 
 

• termelési, 
• projektmenedzsment, 
• mérnöki, 
• minőségügyi, 
• pénzügyi és controlling, 
• valamint logisztikai 

 
területeken friss diplomásoknak és tapasztalt szak-
embereknek is.

Készen áll arra, hogy minden tehetségét a biztonságos 
jövő irányába terelje? Ha igen, akkor örömmel várjuk je-
lentkezését! 

További információkat az alábbi elérhetőségen találhat: 
http://hr.eu.joysonsafety.com  
és https://joysonsafety.hrmaster.hu/allasok.html

Joyson Safety Systems Hungary Kft.
Human Resources/Humán erőforrás
3516 Miskolc, Joyson út 1.
+36 46 408-256 — jobs.miskolc@eu.joysonsafety.com  
www.joysonsafety.com/careers



Ha nem kapják meg időben lapunkat, ha terjesztési problémát tapasztalnak, 
kérjük, jelezzék ezt a 30/352-8040-es telefonszámon, hétfőtől csütörtökig, 13-
17 óra között.

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

MINDENKIT ÉRHET JOGESET

Ásványkülönlegességek, drágakövek, ősmaradványok, oknyomozó bemutató, földtudományi játszóház, tematikus kiállítások 
és számos más érdekesség várta a múlt hétvégén a 37. Miskolci Nemzetközi Ásványfesztivál látogatóit a Miskolci Egyetemen. 
Közép-Európa egyik legjelentősebb ásványfesztiválja idén is érdekes, interaktív programokkal várta a kicsiket és nagyokat. A 
rendezvényen több mint száz hazai és külföldi kiállító 300 asztalon mutatta be a természet csodáit: ásványokat, drágaköveket és 
ősmaradványokat. Emellett feldolgozott formában is számos asztalnál láthattunk szebbnél szebb ásványokat és kőzeteket, éksze-
rekben és dísztárgyakban. Vasárnap ingyenes ásvány- és drágakő-meghatározást is igénybe vehettek az érdeklődők.   

FOTÓ: MOCSÁRI LÁSZLÓ 

Kigyulladt egy autó az 
Avason 

Kigyulladt egy autó hétfőn reggel Miskolcon, az avasi városrész-
ben, az Ifjúság úton. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a 
tüzet valószínűleg műszaki meghibásodás okozta, bűncselekmény 
gyanúja nem merült fel. A hivatásos tűzoltók hamar eloltották a lán-
gokat, személyi sérülés nem történt. 

Holttestet találtak
Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy körülbelül hatvan 

négyzetméter alapterületű lakóépület Füzérkomlóson, a Rakodó-
közben március 10-én délután. A tűzesethez a sátoraljaújhelyi és a 
gönci hivatásos tűzoltókat riasztották, akik négy vízsugárral eloltot-
ták a lángokat. Az egységek az ingatlan átvizsgálása során egy holt-
testet találtak.

Tizennégy hétvégi házba tört be a miskolci férfi
Lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folyta-

tott büntetőeljárást a Miskolci Rendőrkapitányság G. Szabolcs 25 
éves helyi lakossal szemben. A gyanúsított az elmúlt hónapokban 
összesen tizennégy miskolci hétvégi házba tört be, ahonnan kü-
lönböző használati tárgyakat, például szőnyegeket, gázpalackot, 
poharakat, hősugárzót, rádiót, baltát, porszívót vagy éppen met-
szőollókat tulajdonított el. A Miskolci Rendőrkapitányság az ügy-
ben szükséges eljárási cselekményeket elvégezte és az iratokat átad-
ta az ügyészségnek.

Ki akart rabolni egy 
pékséget Alsózsolcán

Ki akarta rabolni a he-
lyi pékséget egy 16 éves fiú 
március 9-én Alsózsolcán. 

A bűncselekmény az alkalmazott bátor magatartása miatt meghi-
úsult, a rablót hamar elfogták. A rabló Alsózsolcán március 9-én 19 
óra után ment be egy helyi pékségbe, majd a pultra ugorva minden 
előzmény nélkül megütötte az eladót. Az alkalmazottól a kasszában 
lévő pénz átadását követelte, ennek a nő nem tett eleget, ezért a fiú 
tettét félbehagyva elmenekült az üzletből.

A rendőrök az adatgyűjtést követően még az utcában elfogták a 
fiút, akit a Miskolci Rendőrkapitányságon gyanúsítotti kihallgatása 
után őrizetbe vettek. A 16 éves alsózsolcai személlyel szemben rablás 
bűntett kísérletének megalapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljá-
rást a Miskolci Rendőrkapitányság, a Miskolci Járásbíróság kedden 
elrendelte a gyanúsított letartóztatását.  A bíróság álláspontja szerint 
a gyanúsított életmódja arra enged következtetni, hogy szabadlábon 
hagyása esetén újabb szabadságvesztéssel büntetendő bűncselek-
ményt követne el.

Hétvégi házak lángoltak Bodótetőn
Hat hétvégi faházat érintett az a tűz, amely Miskolc külterületén, 

a Bodótetőn kapott lángra március 9-én délután. Az oltást a miskol-
ci és a kazincbarcikai hivatásos tűzoltók kezdték meg, a helyszínre 
riasztották a katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot is. A tűz felté-
telezhetően az égő szárazfűről terjedt az épületekre. Öt hétvégi ház 
teljesen, egy pedig részben leégett. Az egységek előbb körülhatárol-
ták a két hektáron elterjed lángokat, majd eloltották a tüzet, emel-
lett vízsugarakkal védték a többi épületet. Az eset során senki nem 
sérült meg.

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

HETI HOROSZKÓP

Kos (március 21 - április 20) Titkos örömökben osztozik va-
lakivel ezen a héten, és az, hogy néha összekacsinthatnak, csak 
még izgalmasabbá teszi a dolgokat. Szeretnék ezt az állapotot 

olyan sokáig megőrizni, amíg csak lehetséges.

Bika (április 21 - május 20) Érzi, hogy már nincs sok ideje, de 
még szeretne a végére járni valaminek, mielőtt máshoz kellene 
fognia. Tudja, hogy az az eredmény, amit most elérhet, hosszú 

időre meghatározhatja a mindennapjait.

Ikrek (május 21 - június 21) Ha valakit meg akar most győzni 
egy vitában, akkor ne csak a saját véleményét vesse latba, ha-
nem készüljön fel alaposan érvekkel is, mert ezek segíthetnek 

abban, hogy ne lehessen megkerülni a szavait.

Rák (június 22 - július 22) Egyszerre szeretne nagyon sok 
dolgot elintézni, és lehet, hogy emiatt le kell mondania egy 
családi eseményt, amin pedig szeretett volna részt venni. Gon-

dolja át, mi az, amit később már nem tud majd bepótolni.

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Kaphat most egy szusz-
szanásnyi időt, és ez éppen jókor jön, mert így talán lehet esé-
lye arra, hogy utolérje saját magát az elmaradt teendőivel. 

Használja ki a héten ennek az alkalomnak minden egyes percét.

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Az őszinte véleményét 
kérdezi valakinek, azonban kicsit meglepi, amikor ő valóban 
őszintén, kertelés nélkül válaszol. Lehet, hogy erre nem volt fel-

készülve, de ha már megakapta a választ, használja a legjobbra.

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Valaki állandóan időt 
kér, Ön azonban kezd kifogyni a türelemből, és egyre jobban 
szeretné már megkapni a válaszokat bizonyos dolgokra. Lehet, 

hogy egy kicsit most határozottabban kell fellépnie ezért.

Skorpió (október 24 - november 22) Kellemetlenül érzi ma-
gát valami miatt, pedig amíg mások nem szólnak, hogy őket 
is zavarja a dolog, addig nincs oka az ellenkezőjét feltételezni. 

Tegye, amit tennie kell, ha valakinek gondja van, majd szól.

Nyilas (november 23 - december 21) Mindennél nagyobb 
szüksége van most arra, hogy a környezete összetartson, de 
ehhez az kell, hogy Ön is mellettük álljon, és tartsa bennük a 

lelket. Álljanak egymás mellett szorosan, együtt erősebbek lehetnek. 

Bak (december 22 - január 20) Zavarba hozhatja egy hír, 
amiről talán nem is akar hallani, de nem tudja elkerülni a dol-
got. Ha már így alakult, hozza ki a legtöbbet a dologból, és ke-

zelje úgy az információt, hogy haszna is legyen majd belőle.  

Vízöntő (január 21 - február 19) Pontosan eltervez min-
dent, de valaki keresztül húzza a számításait, és nem tudja, 
hogy hirtelen hogyan is oldja meg az előállt helyzetet. Lehet, 

hogy az eredeti elképzeléseiből fel kell majd adnia néhányat.

Halak (február 20 - március 20) Nem cipelhet magával min-
den terhet a végtelenségig, idővel le kell majd pakolnia őket, 
máskülönben beleroppanhat a dolgok súlyába. Ne érezzen ál-

landóan bűntudatot azért, mert képes élvezni az életet.

FORRÓ NYOMON

Nőnapi futótúrát szervezett az elmúlt hétvégén a Zöld Sportok 
Clubja (ZSC) a Miskolci Állatkert és Kultúrpark közreműködé-
sével, hogy felhívja a figyelmet az egészségmegőrzés, a mozgás és 
a természetjárás fontosságára. A rendezvény fővédnöke Molnár 
Attila, a Miskolci Állatkert és Kultúrpark vezetője, védnöke pe-
dig Szanyi Ágnes, a ZSC 3 órán belüli maratoni futója volt. A tú-
rát Hubay György országgyűlési képviselő indította el. 

Futótúra 

A hét fotója
VÉGH CSABA   

FELVÉTELE

Mozaik Miskolci Napló16

Tavaszi virágok
4

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben néhány 
tavaszi virág neveit rejtettük el. Kérjük, a megfejtése-
ket együtt, egy levélben vagy e-mailben, legkésőbb 
2019. március 20-án éjfélig juttassák el szerkesz-
tőségünkbe (3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.) vagy az 
info@mikom.hu e-mail címre. A helyes megfejtése-
ket beküldők között könyvjutalmat sorsolunk ki. 

ÁSVÁNYFESZTIVÁL
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