HATÁRIDŐRE ELKÉSZÜL ÉS KINYIT A SELYEMRÉTI STRAND

Új medence épült és a téli sátrat is lecserélték.
Környezetbarát hőszivattyú fűti a vizet. Megújulnak
az öltözők, zuhanyzók. Május 1-jén kinyit a strand.
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MÁRCIUS 22.
A VÍZ VILÁGNAPJA
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MÁRCIUS 15.
– A SZABADSÁG ÜNNEPE

Az 1848-as forradalmárok és szabadságharcosok örökösei vagyunk. Ezt egy percig sem felejthetjük, mert ma újra történelmi időket élünk. . Ismét a hazánkért kell harcolnunk. A
kivívott szabadságunk és függetlenségünk a tét. – erről beszélt Csöbör Katalin a miskolci
március 15-i megemlékezésen. Hubay György pedig úgy fogalmazott: – ma újabb birodalom
terjeszkedik. El akarja törölni a nemzetek Európáját. A tét most is a megmaradás, avagy a
pusztulás. Kriza Ákos szerint ugyanakkor: – a történelem útvesztőjében a magyarok mindig
egymásra találtak, ha a szükség úgy hozta. Az egymásra találás tanulsága pedig az, hogy
magunknak, és nem másoknak kell megfelelnünk. Kereszténységben, európai módon, egy
közösségben. Az 1848-49-es forradalomra és szabadságharcra emlékezett Miskolc.

1848 március 15-én, a Nemzeti Múzeum lépcsőjén szavalta el Petőfi Sándor a Nemzeti
dalt. A szabadság szimbólumává vált költő miskolci szobrához
koszorúkat, virágokat hozott a
hálás utókor.
Csöbör Katalin: „Ma megint
nagy időket élünk meg”

Csöbör Katalin ünnepi beszédében arról beszélt, hogy
1848-49 magyarjai a hazát védték, a szabadságért haltak meg.
Az országgyűlés rámutatott: –
Mi vagyunk a 48-as forradalmárok és szabadságharcosok
örökösei és ezt egy pillanatra
sem felejthetjük el, ha a mai
helyzetre gondolunk. – A mai
helyzet pedig ismét történelmi;
ma megint nagy időket élünk
meg, sorsfordító eseményeket.
Ismét a hazánkért kell harcolnunk. Most nem a szabadságunkért, hanem a már kivívott
szabadság és függetlenség megtartásáért.
– Ma olyan helyzet állt elő, és
éppen az Európai Unió nemtörődöm politikája révén, hogy az
egész földrészünket veszély fenyegeti. Ilyen vagy olyan okok-

ból Európába évtizedek óta
idegenek érkeznek más földrészekről, akik nem beszélik
a nyelvet, nem tisztelik a kultúránkat, törvényeinket. Sőt a
sajátjukat akarják velünk elfogadtatni, miközben nálunk
négyszer, ötször olyan gyorsan
szaporodnak. Mi ez, ha nem
területfoglalás biológiai eszközökkel – fogalmazott Csöbör
Katalin.
„Rabok legyünk
vagy szabadok?”
Sokkal éberebbnek kell lennünk, mert „mi már egyszer
elviseltük ennek a következményeit”. – figyelmeztetett a kormánypárti politikus. Küzdeni
fogunk az utolsó csepp vérünkig a lengyelekkel együtt, és
csatlakozni fognak az olaszok,
az osztrákok és a csehek is, és
bízom benne, hogy a szlovákok
és még sokan mások. A miniszterelnökünknek köszönhetően
egyre több bevándorlásellenes
párt nyert választást Európában – mutatott rá Csöbör Katalin, hozzátéve: a május választáson itt lesz a lehetőség, hogy
létrehozzunk egy bevándorlásellenes Európai Parlamentet, egy bevándorlásellenes Európai Bizottságot. Hozzátette:
Magyarország szolidáris és toleráns, tiszteletben tartja az emberi jogokat. Ugyanakkor „egy
nép sem szenvedte el azt, amit
mi, magyarok”.
– Zavarjuk el Junckert, zavarjuk el Timmermanst, zavarjuk el Soros György ügynökeit,
mert nem lehet, hogy egy őrült
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milliárdos kénye-kedve szerint
tönkretegye a földrészünket,
a keresztény Európát és benne hazánkat – nyomatékosította az országgyűlési képviselő,
aki azzal zárta szavait: „Rabok
legyünk, vagy szabadok? Ez a
kérdés, válasszatok!”
Huszárok vezették az ünnepi menetet. Iskolások, miskolci
polgárok, politikusok, közéleti személyiségek hajtottak fejet
a forradalom és szabadságharc
hőseinek miskolci emléktáblái,
szobrai előtt. A tömeget hatalmas kokárda fogadta az Erzsébet téren, Kossuth Lajos szobránál.
Hubay György: „A tét most
is a megmaradás, avagy a
pusztulás”
„A haza minden előtt!” – idézte Kölcsey örökbecsű szavait
Hubay György. Az országgyűlési képviselő ünnepi beszédében
azt mondta: – ezen a március
15-én éppen erről a legfőbb értékről kell beszélnünk: a haza,
a magyar nemzet életünkben
betöltött szerepéről. Hozzátette: – Eleink a reformkorban, a
független magyar állam megteremtéséért küzdöttek előbb politikai eszközökkel, diplomáciával, majd később fegyverrel is.
A független magyar államiság
megteremtése volt a tét.

A haza léte azt diktálta, hogy
nemet mondjanak egy olyan
rendszernek, amelyben a nemzet, mint államalkotó tényező
elenyészett, sőt hosszú távon
halálra volt ítélve. – Nem voltunk egyedül a szabadságvágyunkkal – hangoztatta a kormánypárti politikus.

„A tét most is a megmaradás avagy a pusztulás”
– 171 évvel az 1848-as forradalom után ismét a nemzet
megmaradása a tét – hangsúlyozta az országgyűlési kép-

A tavaszi hadjárat sikerének
örömmámorában még senki nem látta, hogy viharfelhők
gyülekeznek Magyarország fölött. I. Miklós cár levelet írt Ferenc Józsefnek, amelyben se-

viselő, hozzáfűzve: ma újabb
birodalom te'rjeszkedik és
nyilvánosan is vállalt célja,
hogy eltörölje a nemzetek Európáját és létrehozza az Európai Egyesült Államokat, ahol
az európai nemzetek ismét
egy birodalmi központ hatalmi és pénzügyi érdekei alá
lennének rendelve. Ahol megszűnnének a nemzetállamok,
a nemzeti függetlenség és a
nemzeti identitás.
„A tét most is a megmaradás,
avagy a pusztulás”. Minden
magyar ember felelőssége ma
is az, hogy megőrizze azt a legfőbb értéket, amiért ősapáink a
vérüket adták. „A haza mindenek előtt!” – zárta szavait Hubay György.

gítséget ígért a szabadságharc
leveréséhez.
A magyarok elleni koalíció
összeállt. Véres küzdelmekben
hulltak el honfitársaink, tűnt el
Segesvárnál a lánglelkű költő,
Petőfi, aki látnokként fogalmazott az ifjúság lelkesültségét látva: március 15-ének az „eredményei olyanok, melyek e napot
örökre nevezetessé teszik a magyar történelemben” – emelte ki
Kriza Ákos.
„Világosnál a magyar sereg
letette a fegyvert. A függetlenségnek ára volt. Ára van.” –

– hangoztatta. Generációnk a
bizonyság arra, hogy „annyi
balszerencse közt, oly sok viszály után, megfogyva bár, de
törve nem, él nemzet e hazán.”
– Kereszténységben, európai
módon, egy közösségben, mert
fontos számunkra, hogy milyen
lesz ez az ország öt, tíz, száz év
múlva. Tudnunk kell, hogy ez
most és mindig rajtunk múlik
– hangsúlyozta a polgármester.
A szabadságharc bukása pedig nem kudarc, hanem hajtóerő, a függetlenséghez és az
önrendelkezéshez. – Hosszú
távra szóló, felelős gondolkodásra sarkalló nemes cél ez. Országunk, városunk boldogulása
múlik rajta – mondta. – Soha
nem múló feladatunk, hogy a
hazáért és a városért, a közösség boldogulásáért érzett kötelesség érzését továbbadjuk. A
márciusi ifjúság lelkesültségével
és példájával, önfeláldozó hazaszeretetével. „Mert nemcsak
azért vagyunk felelősek, ami
most van, hanem mindinkább
azért, ami majd lesz – ezt üzeni
ma mindnyájunknak március
15-e!” – zárta szavait a polgármester.
Kossuth szobrát is elborították a virágok és a koszorúk. Az
ünneplőket pedig reformkori édességgel: – Kossuth kifli-

mondta el a polgármester. – Az
ország és a nemzet szabadságáért folytatott harcban győzött a
túlerő. A magyarok büszkeségét
azonban nem tudták megtörni.
Az a lelkesültség és tetterő, ami
akkor összefogta nemzetünket
a közös célokért, fontos pillanatokban újra visszatér. A történelem útvesztőjében a magyarok mindig egymásra találtak,
ha a szükség úgy hozta. Az egymásra találás tanulsága pedig
az, hogy magunknak, és nem
másoknak kell megfelelnünk

vel kínálták. Közben a Miskolci Nemzeti Színház művészei
1848 március 15-e eseményeit
elevenítették fel.
A legkisebbek játszva tanulhattak történelmet. A korabeli toborzóirodában huszárnak
jelentkezhettek, majd a vitézek ruháját magukra öltve a
bajvívás mesterségére is megtanították őket. Huszárfutással és ügyességi játékokkal
idézték meg a szabadságharc
korát a családoknak a Szent
István téren.

Kriza Ákos: „A függetlenségnek ára volt. Ára van.”
Küzdelmes időkben mindig
kapaszkodókat keresünk történelmi példákban, amelyek
magunkat és nemzetünket kiemelnek a hétköznapokból.
Kapaszkodókat, amik büszkeséget adnak, támaszt kínálnak,
erősítik önbecsülésünket. Az
1848/49-es forradalom és szabadságharc ilyen biztos pont
– fogalmazott ünnepi beszédében Kriza Ákos. – Most arra
emlékezhetünk, abból a harcból
meríthetünk erőt, amit eleink
vívtak az idegen hatalom befolyásának és uralmának a felszámolásáért. A saját alkotmány
szerint működő, függetlenségét kinyilvánító Magyarország
vívmányainak megvédéséért –
húzta alá.
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Magas rangú állami elismerés tizenhárom miskolcinak a nemzeti ünnepen
Miskolci művészek, közéleti személyiségek egyházi méltóságok és hivatali tisztségviselők vehettek át magas rangú állami
kitüntetést a március 15-i, nemzeti ünnepen. Áder János köztársasági elnök a Magyar Érdemrend középkeresztje polgári
tagozata kitüntetést adományozta Orosz Atanáz, miskolci megyéspüspöknek. A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje polgári
tagozat kitüntetést vehetett át Béres Attila a Miskolci Nemzeti Színház igazgatója és Kocziszky György, a Miskolci Egyetem
Gazdaságtudományi Kar Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézete Regionális Gazdaságtan Tanszékének egyetemi tanára.
Összesen tizenhárom miskolci kapott elismerést. Őket mutatjuk be most induló sorozatunkban.
„A legnagyobb felelősség
a barátság megtartása”
A nézőink barátjukká fogadták a Miskolci Nemzeti Színházat az elmúlt években, a legnagyobb felelősségünk ennek a
kapcsolatnak a megőrzése. Ezért

dolgozni kell – vallja Béres Attila rendező, a Miskolci Nemzeti Színház ügyvezető igazgatója, aki kiemelkedő színvonalú
munkájáért Magyar Érdemrend
Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült március 15.
alkalmából.
Az 1971-ben Marosvásárhelyen született Béres Attila előbb
matematika szakot végzett el
a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetemen, majd jött a
színészet (Színművészeti Egyetem, Marosvásárhely), aztán a
rendező szak (Színház- és Filmművészeti Egyetem, Budapest).
Dolgozott Egerben, Pécsett, az
Operettszínházban, 2015-től pedig a Miskolci Nemzeti Színház
ügyvezető igazgatója.
– Sikerült kialakítanunk egy
olyan működési elvet, amelyben
minden néző megtalálja a neki
tetsző előadást. Nekünk az ő szeretetük a legfontosabb – hangsúlyozza a direktor, aki vallja: a mai
Magyarország első kőszínházának számító miskolcit nem lehet
összemérni más megyei jogú városok teátrumaival. – Itt a nézők
kíváncsisága, kritikája, szeretete
valahogy átöröklődött az évszázadok során a miskolciak génjeiben. Ők valahogy jobban ragaszkodnak a színházukhoz. Ez nagy
felelősséget ró ránk. Ha érvényes
egyáltalán az a szó a művészetben, hogy „megfelelni”, akkor a
nézőinknek szeretnénk.
Ezért is találták ki a 2015-től
érvényes struktúrát, miszerint a
Nagyszínház a nézők által kön�nyebben befogadható előadások
színhelye; a Kamarából egyfajta
realista művészszínházat faragtak; a Játékszín pedig a kísérletezés terepe. – Azt érzem, és ezt az
évről évre emelkedő nézőszám is
alátámasztja, hogy ez a felépítés
gyökeret eresztett; a nézők már
jól ismerik, hol mit kaphatnak.
Ez a legnagyobb büszkeség számomra – teszi hozzá.
A gondolatmenetet folytatva
Béres Attila kifejti: a színház és
a nézők megismerték egymást,
s ez a kapcsolat az elmúlt években barátsággá emelkedett. – Ha
megismerek valakit, és szimpati-

kusak a tulajdonságai, akkor barátommá fogadom az illetőt. Mi
nem árultunk zsákbamacskát,
így válhattunk barátokká. A legnagyobb felelősség azonban ennek megtartása. Ezért dolgozni
kell – hangsúlyozza.

„A munkatársak számára is
ösztönzőleg hat”
„Minden elismerés jóleső érzéssel tölti el az embert, de kellő szerénységgel kell ezt kezelni. Nemcsak nekem, de a
munkatársak számára is ösztönzőleg hat egy ilyen kitüntetés” – mondja Kocziszky György,
a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézete

tól a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának tagja. 1972ben okleveles gépészmérnöki,
’75-ben okleveles gazdasági mérnöki oklevelet szerzett a miskolci
Nehézipari Műszaki Egyetemen.
Közgazdaságtudomány kandidátus fokozatát ’84-ben szerezte,
majd ’94-ben habilitált. Fő kutatási területei az európai integráció gazdaságtana, a regionális
gazdaságtan és a növekedés- és
fejlődéselméletek.
– Az elmúlt 8 év a Magyar
Nemzeti Bank Monetáris Tanácsában egy izgalmas, kihívásokkal teli, de eredményes és sikeres
időszak volt – mondja el érdeklődésünkre. – 2010-ben egészen
más gazdasági helyzetben volt
az ország: a lakosság egy jelentős
részét devizahitel-válság sújtotta,
magas volt az infláció és a jegybanki kamat, valamint a munkanélküliek száma. Idővel leküzdöttük a válságot, a lakossági és
a vállalati hitelezés is fellendült,
így nőtt a befektetések száma,
a jövedelmek emelkednek. A
munkanélküliségi ráta ma már
4 százalék alatti, a gazdasági növekedés pedig tavaly elérte a 4,8
százalékot – sorolja az eredményeket.
Kocziszky György óriási jelentőségűnek nevezte, hogy Miskolcon is „sikerült áttörni egy
fejlettségi küszöböt”. – Hosszú
ideig csapdában volt a megye és
a megyeszékhely, egy adott sávból bizony nem egyszerű kitörni.
Hiányos volt a vállalkozói infrastruktúra, de talán leginkább az
ötlet hiányzott hosszú éveken át.
Mára a tudatos ipartelepítési politikának hála a térségünket is
elérték a beruházások. Érdemi
lépést tettünk meg tehát, magas
hozzáadott értékű beruházások
jönnek ide, de fontos, hogy ezt
nemcsak multinacionális cégek
képviselik ma már, hanem magyar kis- és középvállalkozások
is. Ez nem puszta íróasztali optimizmus, az adatok is alátámasztják – fogalmaz.

Regionális Gazdaságtan Tanszékének egyetemi tanára, aki március 15. alkalmából kiemelkedő
színvonalú munkájáért Magyar
Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át
Kásler Miklós emberi erőforrások minisztertől.
Az 1949-ben született Kocziszky György – egyetemi tanári
munkája mellett – 2011 áprilisá-

A szakember rámutat ugyanakkor, hogy nem a tőke-, inkább az ötlethiány okoz gondot.
– Helyi kezdeményezésekkel,
új ötletekkel előre lehetne lépni, nem feltétlenül kell új technológia, „csodatermék”. Óriási kihasználatlan lehetőségek
vannak például a mezőgazdaságban – hangoztatja, örömének adva hangot egyúttal, hogy

Rendezőként is van mire büszkének lennie, hiszen volt jó pár
olyan előadás, ami elnyerte a
nézők tetszését, elgondolkoztatta őket – és sikerült több olyan
darabot is bemutatni, amire az
ország más részében élő színházkedvelő emberek, de a kritikusok, a szakmai sajtó is felkapta
a fejét. – A Kivilágos Kivirradtig előadással visszaszereztük a
pozíciónkat a magyar színházi
életben. Most már tudják az országban: ami Miskolcon történik, arra oda kell figyelni. És ez
büszkeséggel tölti el a miskolci
nézőket is – húzza alá a Miskolci Nemzeti Színház igazgatója,
hozzátéve: „ez jó irány, erről az
útról nem akarok letérni”.

„Egyházmegyém
nevében köszönöm”
Áder János köztársasági elnök
a Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetést adományozta Orosz Atanáz,
a Miskolci Egyházmegye püspöke részére az újonnan alapított
Miskolci Egyházmegye struktúrájának kialakításában végzett
munkája, valamint a hátrányos
helyzetű gyermekek felzárkóztatása és a roma pasztoráció terén
elért eredményei elismeréseként.

us 20-án Ferenc pápa az addigi
„Miskolci apostoli exarchátus”
területét – kisebb módosításokkal – meghagyva megalapította a Miskolci Egyházmegyét,
melynek megyés püspökévé
Orosz Atanázt nevezte ki.
A bizánci teológia kompetens
szakértője. Számtalan cikket és
könyvet publikált, nem csak a
patrisztika, hanem a bizánci liturgia és az ökumenizmus témakörében is. Publikációi országosan és nemzetközileg is
elismertek.
–Nagy örömmel, megilletődöttséggel és alázattal fogadtam a kitüntetést – fogalmazott
Orosz Atanáz, püspök, hozzátéve: ez utóbbira bőven volt
oka. „A Szent Korona tőszomszédságában, a Parlament kupolatermében, nagyjaink körében természetesen hazafias
érzéseim is meghatványozódtak” – emelte ki.
„Noblesse oblige” – mondogatták évszázadokon át, „a nemesség kötelez” – hangsúlyozta.
Az érdemrend indoklása különösen is nagy munkára sarkall
itt egyházmegyémben, ami természetesen a jövőben folytatódik – tette hozzá.

Édesapja görög katolikus pap,
akinek nyolc gyermekéből ketten lettek papok. Filozófiai és
teológiai tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végezte, ahol licenciát,
majd doktorátust szerzett teológiából. 2011. május 21-én szentelték püspökké. 2015. márci-

Az elismerést valahol a kegyelemnek tulajdonítja, amely „ingyenes” és olykor nem egészen
indokolható. – Utánanéztem,
hogy az előző években is kapott
egy-két püspök hasonló érdemrendet, ezért arra is gondolhattam, hogy most „én voltam soron” – mondta szerényen –, de

az Európai Unió támogatja a
Gazdaságtudományi Kar egy
programját, ami pontosan a társadalmi innovációt, a jó gyakorlatok megteremtését, bevezetését és fenntartását célozza.
– Több mint 30 éve van közgazdászképzés a Miskolci Egyetemen, az elismerés az itt folyó
munkára, intézeti kutatásra is
ráirányítja a figyelmet – fogalmaz Kocziszky György.

Áder János, Magyarország köztársasági elnöke, a belügyminiszter előterjesztésére a Magyar
Arany Érdemkereszt Polgári Tagozatát adományozta a közigazgatás területén végzett több
mint négy évtizedes példaértékű szakmai tevékenysége elismeréséül Miklós Bélánénak, Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
aljegyzőjének.
Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériuma parlamenti államtitkára a Magyar
Arany Érdemkereszt állami kitüntetésben részesítette a kulturális életben kifejtett közel négy évtizedes tevékenysége elismeréseként Papp Ferencet,
a miskolci polgármesteri hivatal főtanácsosát.
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter Áder János köztársasági elnök megbízásából, a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári
tagozatát adományozta közel négy évtizedes értékmentő és értékteremtő pályája, valamint Miskolc
város arculatának építészeti kialakítása érdekében
végzett tevékenysége elismeréseként Rostás László
Ybl Miklós- és Pro Architectura díjas építésznek,
Miskolc Megyei Jogú Város volt főépítészének. Következő lapszámunkban őket mutatjuk be.
Áder János, Magyarország köztársasági elnöke, a belügyminiszter előterjesztésére a Magyar
Arany Érdemkereszt Katonai Tagozatát adományozta több mint három évtizede kimagasló színvonalon végzett szakmai tevékenysége elismerésé-

az indoklás egészen egyedi volt,
s láttam belőle, hogy hazánk vezetőinek a hátrányos helyzetűek
iránti elkötelezettsége nyilvánult
meg a díj ideítélésében.
– Nem próbálkoztam még
eredményösszegzéssel a roma
pasztoráció terén, mert gyermekkorom óta emlegettük
édesapámmal Dávid király esetét, aki bűnbe esett egy büszke
népszámlálás vakmerőségével
– fogalmazott. Kifejtette: soksok találkozás mellett és ellenére nyilvánvaló, hogy a romák
közvetlen lelkipásztori ellátását paptestvéreim és hitoktatóink végzik, tehát az elismerés
is elsősorban őket, egyházmegyénk papságát illeti. Ezt szóvá
is tettem köztársasági elnök és
miniszterelnök úr felé, amikor
átvettem az érdemrendet: „Egyházmegyém nevében köszönöm” – hangsúlyozta.
Orosz Atanáz megemlítette:
sokat foglalkoznak roma gyerekekkel, több óvodájukban,
tanodájukban, az iskolai hitoktatásban és persze a gyermekvédelmi intézményükben.
– Valamint kiváló diplomásokat képezünk a roma szakkollégiumunkban, ahol egyszerre
25-30 egyetemistánk is végzi
tanulmányait és készül a nagybetűs életre. Ott vannak igazi
sikertörténetek is, amelyekért
hálásak lehetünk a mennyei
Atyának – mondta. Hozzátette:
amikor a gyermekvédelmi intézményükből viszik el fiataljaikat egy-egy edelényi sportnapra, ott is megérezheti, hogy
egyikük-másikuk sikeres szereplése már a roma pasztoráció
terén is előrelépést jelent.
A katolikus egyházban egy évezrede tíz, most – épp négy éve –
pedig két magyar egyházmegye
létesült. Ehhez ki kellett alakítani
a személyi és intézményi feltételeket, bizottságokat, harmonikus
együttműködést. A kezdő lépéseket sikerült megtenni ebben az
irányban. Hálás vagyok Istennek
ezért, s örülök, hogy hazánk kormánya is észrevette és támogatja
ezt – emelte ki.

ül Egyed János László tű. alezredesnek, a Miskolci
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság szolgálatparancsnokának.
Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést kapott Papp Gyula, az ÉSZAKERDŐ Zrt. erdészeti vezérigazgató-helyettese a sikeres erdőfelújítás
mellett a természeti károk utáni helyreállításra is
nagy hangsúlyt fektető, eredményes vezetői munkájáért.
Életútja elismeréseként Életfa Emlékplakett
Arany fokozata kitüntetést vehetett át Sóvári
Lajos nyugalmazott kerületvezető erdész az erdőgazdálkodásban, az erdő- és vadállomány
fejlődése érdekében végzett elkötelezett tevékenységéért és Várfalvi József, az erdőgazdaság nyugalmazott erdőművelési osztályvezető helyettese
négy évtizede az erdőgazdálkodásban végzett elhivatott munkájáért.
Az emlékplakett ezüst fokozatát kapta Lehoczky János, a Sajóvölgyi Erdészeti Igazgatóság nyugalmazott erdőművelési műszaki vezetője, aki
négy évtizedet töltött az erdőgazdálkodásban.
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal két munkatársának. Stiber Vivien,
a Miskolci Járási Hivatal vezetője, és Bubán Márton, a Kormányhivatal információbiztonságért
felelős vezetője részesült elismerésben.
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CSALÁDIAS OTTHON FOGYATÉKKAL
ÉLŐKNEK MISKOLCON
Egy régi parasztház és a hozzá tartozó gazdasági épület felújításával 12 fogyatékkal élő személy számára alakítottak ki
a Baráthegynél egy önálló életvitelt biztosító családias otthont. Az összességében mintegy 60 millió forintból felépült
Fűzfás házat szerdán adták át ünnepélyes keretek között.
Az első lakók már be is költözhettek a Fűzfás házba, köztük van Tóka János is, aki egy
éve dolgozik a Baráthegyi Majorságban. – Mostantól saját
szobám is lesz a Fűzfás házban, ahol kedvemre zenélhetek
majd. Boldog vagyok, hogy a
társaimmal itt tudok barátkozni, együtt fogunk élni – örvendezett a fiatalember.

Fogyatékkal élő embereknek és családjaiknak hozott létre 16 szobás, közösségi térrel is
rendelkező házat Miskolcon a
Szimbiózis Alapítvány. Egy régi
parasztházat és a hozzá tartozó
gazdasági épületet újították fel.
(A ház egyébként a mellette található óriási fáról kapta a nevét.) Jakubinyi László, az alapítvány elnöke érdeklődésünkre

elmondta: jelenleg négyen laknak a házban, de már a jövő héten is érkezik egy új lakó – épül
tehát a közösség. – A tapasztalatok azt mutatják, hogy ez legalább egy féléves folyamat, de
reményeink szerint ötven év
múlva is élnek majd ebben a
házban – mondta, hogy hos�szútávra terveznek.
Az elnök szólt arról is, hogy
az idén 20 éves Szimbiózis Alapítvány a fogyatékkal élő felnőttek, valamint sérült gyermekeket nevelő családok
szociális-foglalkoztatási ellátásának megoldására jött létre. A
szervezet olyan peremhelyzetű
sérült emberek oktatását, társadalmi integrációját támogatja, akik hátrányos helyzetükből
önerőből képtelenek kikerülni.
Elsősorban autizmussal élő, értelmileg és halmozottan akadályozott embereknek segítenek.
A Fűzfás ház építését húsz
cég, illetve szervezet támogatta, az alapítvány hitelkerete
terhére finanszírozta az építkezést. A beruházás összességében 60 millió forintból valósult meg.

Elkészült a fenntartható
közlekedés helyi akcióterve
Mérföldkőhöz érkezett az a
nemzetközi projekt, amelyben öt európai város, köztük Miskolc is részt vesz.
A városi tömegközlekedés
jó gyakorlatai több országnak is például szolgálnak
- hangzott el a projekt ismertető sajtótájékoztatón.

A TRAM projektben –
amely annak angol címéből
„Towards new Regional Action plans for sustainable
urban Mobility” eredő rövidítés – olyan helyi akciótervet kellett készíteni, amely
segíti a fenntartható városi
közlekedést. Az akcióterv a
partnerek tapasztalatait felhasználva, a helyi igényeket
figyelembe véve fogalmaz
meg javaslatokat.
A TRAM első 3 évében
egymás jó gyakorlatait tanulmányozta az öt partner:
Ancona (olasz), Andalúzia
(spanyol), Blekinge (svéd) és
Észak-nyugat Románia régió,
valamint Miskolc. A partnerek – közlekedési szakértőik
és helyi akciócsoportjaik bevonásával –több olyan programot választottak maguknak az együttműködésben
résztvevő országoktól, ame-

Fülöp Attila szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért
felelős államtitkár az átadón kiemelte: a fogyatékossággal élők
csak akkor tudnak eredményes
önálló életet élni, ha van mögöttük egy olyan közösség, mint a
Szimbiózis Alapítvány. Ez a támogatás a kormányzat szándékával, fogyatékosügyi politikájával teljesen összhangban van
– mutatott rá.
Hozzátette: a kormány szándéka az, hogy a nagy létszámú
intézmények helyett kisebb lakóotthonokban éljenek a fogya-

tékos emberek. Fontos, hogy
„bevonjuk a munka világába és
az önálló élet felé vigyük” őket –
hangsúlyozta az államtitkár.
Az alapítvány szakemberei
több mint 400 családnak nyújtanak segítséget, sokféle szolgáltatással. Vannak, akik napközben itt tevékenykednek, a
gazdaságban lett munkájuk és
fizetésük is. Az elmúlt 20 évben a majorságban sokat tettek
azért, hogy a fogyatékkal élők
bizonyos fokig önálló életet élhessenek. Kiss János alpolgármester úgy fogalmazott: egy

közösség erejét megmutatja
az is, hogyan tud gondoskodni
azokról, akik támogatásra szorulnak, akiknek nehézségekkel kell megküzdeniük. – Úgy
gondolom, az összefogás szép
példája ez a ház – húzta alá.
Az alapítvány és gazdasági
egysége 285 embert alkalmaz,
akik háromnegyede fogyatékossággal élő. Támogatják a sérülteket nevelő családokat és
a fogyatékossággal élő felnőttek önálló életviteli törekvéseit;
évente mintegy négyszáz embert segítenek.

Határidőre elkészül
és május 1-jén újra kinyit
a Selyemréti Strandfürdő
A kivitelezés az ütemterv
szerint halad: április 26án megtörténik az üzemi
átadás, így a tervek szerint
május 1-jétől már egy korszerűbb, versenymedencés
fürdőbe térhetnek vissza a
látogatók és a sportolók.

lyet saját közlekedés-fejlesztésükhöz eredményesen tudnak felhasználni.
Miskolcról például az okos
megoldások közül a valósidejű utastájékoztatás és a villamosokat előnyben részesítő
közlekedési lámpa rendszer
keltette fel a spanyol partner
érdeklődését; a svéd partnerrégió az igényvezérelt közlekedési módot – a miskolci ZOO járatot – választotta
saját akciótervének egyik továbbfejlesztésre alkalmas pillérévé. A romániai partner
pedig Miskolc átfogó villamosközlekedés-fejlesztését
vette alapul saját akciótervéhez.

Miskolc a partnerek példaértékű közlekedésfejlesztései
közül olyanokat választott,
amelyet a kerékpárút-hálózat
továbbfejlesztésénél, a kerékpározás népszerűsítéséhez, az
intelligens forgalomirányítás
kiépítésénél vagy a belvárosi
közlekedés szabályozásánál
tud beépíteni saját projektjeibe, azok előnyére. A következő időszakban az akciótervek
megvalósulását, elemeinek
a helyi városi közlekedésbe
történő beépítését kíséri figyelemmel a program.
Végső soron olyan versenyképes és erőforrás-hatékony, valamint alacsony
széndioxid-kibocsátású városi közlekedés elérése a cél,
amelyben nincsenek dugók,
ahol a többség a közösségi
közlekedést használja és ahol
egyre többen ülnek kerékpárra. Ehhez ad jó iránymutatást a TRAM projektben elkészült helyi akcióterv.

Tavaly november 1-jén
kezdődött el a Selyemréti
Strandfürdő fejlesztése. Mint
ismert, egy új 50 méteres medence épül a régi helyére és
a főépület is megújul. Az 1,7
milliárd forintos uszodafejlesztés a Miskolci Vízilabda
Club (MVLC) sportfejlesz-

állandó vízhőmérsékletének
megtartásában, emelésében is.
Megújulnak és egyben nagyobbak lesznek a kiszolgáló
létesítmények, az öltözők, zuhanyzók. Az uszodatér felől
eltűnik a téli sátor. Helyette
új épület készült. Ennek falai
a nyári időszakban elbontha-

torszerkezetet, ennek már az
oldalfalai is elkészültek, ez váltja a régi elavult téli sátort az 50
méteres medence fölött. Ennek
építésével már majdnem elkészültek és a medence burkolásával, csempézésével is lassan
végeznek.
A második emeleti helyiségeket már leburkolták, kicsempézték. Kialakították az
öltözők és tusolók szaniter helyiségeit, megkezdték az épület többi részének felújítását
is. – A női és a férfi mosdókat,
valamint az öltözőket is újra
csempézik, járólapozzák, ki-

tési programjában szerepel,
amelyhez a tao-támogatás
nagy részét a Wanhua-BorsodChem Zrt. biztosította.
A beruházáshoz szükséges
önerőt pedig a város állja.
A beruházás legfontosabb
elemeként, elbontották a régi,
elavult 50 méteresés úszómedencét. Helyére egy teljesen új, szintén 50 méteres,
edzésekre és utánpótlástornák megrendezésére is alkalmas medencét építettek. Új
uszodatechnikával és uszodagépészettel szerelték fel. A víz
fűtése is környezetbarát lesz.
Hőszivattyúkat építenek be
és mostantól ezzel melegítik a
medencék vizét, és ez segít az

tók, így az uszodatér oldalról
kinyitható lesz. A főépületben
a második emeleten új öltözőt
és szociális részleget is kialakítanak. Felújítják az épület
tető- és födémszerkezetét.
Scheitzner Beáta, a Miskolci Turisztikai Kft. ügyvezetője érdeklődésünkre megerősítette, a kivitelezés az ütemterv
szerint halad. – Február végén
felállították a merevvázas sá-

festik és az elektromos hálózat felújítását is megkezdték.
Scheitzner Beáta hozzátette: a
nagyobb feladatok közé tartozik még, a gépház befejezése,
de ez is folyamatban van már:
- az új 50 méteres medencéhez ugyanis egy új technológiával ellátott gépház épül.
Ebben lesz a hőszivattyús
rendszer. Most ennek a szerelését, építését végzik.
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UTCAFÁSÍTÁSI PROGRAM
INDULT A GYŐRI KAPUBAN

Vasárnapig tart a „TeSzedd!
– Önkéntesen a tiszta Magyarországért” elnevezésű országos szemétszedési
akció. Miskolcon is több
helyen szedtek szemetet a
napokban.

A TISZTA ORSZÁGÉRT,
A TISZTA MISKOLCÉRT,
A TISZTA KOMLÓSTETŐÉRT
Több tucat diák szedte a napokban a szemetet Komlóstető
erdős területén. Minden szemét zsákba került. Gazdusné
Pankucsi Katalin önkormányzati képviselő ismertette, a helyi általános iskolából és a Diósgyőri Gimnáziumból érkeztek
gyerekek, közösségi munkában
szedték a szemetet. – Fontosnak tartjuk, hogy tiszta legyen a
környezetünk, rendben tartsuk,
és igyekszünk a gyerekeket is
arra nevelni, hogy ne dobják el
a szemetet – tette hozzá.
Tégla, papír, alumínium
doboz és még egy autókerék
is előkerült az erdőből – hiába működik Miskolcon Közép-Európa egyik legjobban
szervezett és ingyenes szol-
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gáltatásokat is biztosító hulladékszállítási rendszere, éves
szinten mintegy ezer köbméter illegális szemetet gyűjtenek össze a városban.
Ennek
visszaszorítására
hozták létre tavaly a zöldkommandót. A város évente húszmillió forintot költ a
tiltott szeméthegyek felszámolására. Az önkormányzati
rendészet, a rendőrség, és a
MiReHu munkatársai közösen ellenőrzik azokat a helyeket, ahol gyakori az illegális
hulladéklerakás. Kovács László Csaba, a MIÖR igazgatója
elmondta, igyekeznek megelőzni az illegális szeméthalmok kialakulását, és ha szükséges, szankcionálnak is.

– A most megtisztított területen heti rendszerességgel
fogunk ellenőrzést tartani és
éjjel-nappal küzdünk az illegális szemétlerakókkal szemben.
Palkovics László innovációs és technológiai miniszter
a TeSzedd! – Önkéntesen a
tiszta Magyarországért szemléletformáló kampány országos megnyitóján elmondta: a
szemetelés egyik oka a kereskedelemben használt túl sok
csomagolóanyag, ezért ezeket
az anyagokat betétdíjassá kell
tenni, egy most készülő jogszabálytervezet szerint pedig
az illegális hulladék-kihelyezés a jövőben bűncselekmény
lesz.

Félmillió forintból valósul
meg utcafásítási program a
Győri kapuban. Az élhetőbb
környezetért nemcsak fát
ültetnek, a Szinva partján
szemetet is szednek a városrészben élők.
Utcafásítási programot indítottak el a Győri kapuban a
városrész önkormányzati képviselői, Hollósy András és Nagy
Ákos. Az akció célja, hogy még
egészségesebb és zöldebb legyen a városrész lakókörnyezete. Mintegy fél millió forint
értékben húsz facsemetét ültetnek el a Győri kapu 35-40.
között, a Balázs Győző téren és
az Andor utca felső szakaszán.
– Szeretnénk egy élhetőbb
és még zöldebb környezetet
teremteni a Győri kapuban,
hogy az itt élők még komfortosabban, még egészségesebb
környezetben és körülmények
között tudják élni mindennapjaikat. Bízunk benne, hogy komoly társadalmi összefogás
valósulhat meg a Győri kapuban – hangsúlyozta Hollósy
András.

Nemcsak fásítanak, a Szinva
medrét is kitakarítják. A Győri
Kapui Kapuzörgetők civil szervezet csatlakozott a TeSzedd!
országos szemétgyűjtési akciójához, a víz világnapja alkalmából vállalták, hogy mintegy
másfél kilométeres szakaszon
kitakarítják a Szinva medrét.
– A városrészben élők nagyon büszkék a környezeti feltételekre, hiszen ez zöldebb terület, mint a város más részei.
Közelben van a Szinva, viszont
bizonyos időközönként ráfér a
karbantartás. Vasárnap 14 óra-

kor a Thököly utca hídjánál találkozunk az önkéntesekkel, és
onnan haladunk felfelé a Szinva
vonalán – tudtuk meg Lichtenstein Raymondtól, a Kapuzörgetők szakmai vezetőjétől.
Mint Nagy Ákos önkormányzati képviselő fogalmazott, örömmel támogatják a
Kapuzörgetők kezdeményezését. A faültetésen kívül lesz egy
nagy volumenű szemétszedési
és környezettakarítási akció is
az ott élők bevonásával, ami a
12-es választókerületben kezdődik.

Már a nyárra és a karácsonyra is gondolnak
Két nagy fenyőfát ültettek
el két különböző helyszínen kedden, hogy télen
majd mindkettő karácsonyfa legyen. Kovácsné
Budai Mária önkormányzati képviselő elmondta,
ezeken kívül még úgynevezett gyorsan növő fákat is
ültetnek majd egy játszótérre, hogy a kánikulában
árnyat adjanak.

A Vologda parkba eddig
minden decemberben új fa
érkezett, hogy a gyerekek feldíszíthessék a városrész karácsonyfájának. Mostantól
azonban végleges fája lesz
ennek a területnek,. – Egy
másik helyszínen, a Tizeshonvéd parkban is ültettünk
egy ugyanilyen háromméteres fenyőfát, a kiöregedett
régi fa helyett. Ezt a két nagy

Ivókutat avattak Lillafüreden
A víz világnapja alkalmából
ivókutat avattak csütörtök
délelőtt Lillafüreden, a Pávai
Vajna Ferenc emlékoszlop
közelében.
A magyar hévízkutatás úttörőjének köszönhetően ma
az országban 18 gyógyvízkút
van – a geológus Lillafüreden is végzett
kutatófúrást
1926-tól. Az
ivókutat
az
Aba-Szer és
Fémbútor Kft.
adományozta a Bükki Víz
Közalapítványnak.
Az ünnepségen Pávai
Vajna
Ferencről is megemlékeztek. A
geológus 1926 és 1930 között a
felavatott ivókúttól nem mes�sze végzett kutatófúrást, amit
a gazdasági világválság miatt
abba kellett hagyni.
Üszögh Lajostól, a Bükki Víz
Közalapítvány kuratóriumi elnökétől megtudtuk, Pávai Vajna

úgynevezett gyorsan növő
fának az elültetését is a Tizeshonvéd utcai EU-s játszótér mellé. – A lakosság igénye
volt, mivel ezen a játszótéren
kevés az árnyék, a kánikulában nagy területen süti a nap.
Már korábban intéztem ide
egy ivókutat, most pedig ez a
három nagy lombú is enyhet
ad majd a nyári melegben –
mondta el a képviselő.

fenyőt képviselői alapomból
vásároltam a Városgazdától.
Ezeken kívül még három kisebb fát is kaptam Kiss János
alpolgármester úrtól, a városházán karácsony előtt kialakított Angyalkertből. Ezek a
Bedegvölgy mellé kerültek
– mondta el Kovácsné Budai
Mária.
A politikustól azt is megtudtuk, tervezi még három

A vízhez való hozzáférés
alapvető emberi jog
A víz az élethez nélkülözhetetlen természeti erőforrás. A vízhez való hozzáférés alapvető emberi jog.

Ferenc erdélyi származású
geológus volt,
aki olajkutatással kezdte karrierjét, majd
jött a termálvíz,
a gyógyvíz. –
Ehhez kapcsolódóan Magyarországon ma 18 olyan kút van,
amely termálkútként és gyógyvízként szolgál – fogalmazott.
A városban ez az ivókút már
a harmadik, amit felavattak.
Tavaly előtt Miskolctapolcán,
tavaly pedig a Diósgyőri vár
mellett is telepítettek egyet.

Hubay György országgyűlési képviselő kitért arra, hogy
mind a három terület, ahol
ivókutat avattak, vonzza a turistákat, tehát turisztikai szempontból is van jelentőségük.
Ahogy azt sokan tudják, a környező hegyekben olyan minőségű karsztvíz van, ami gazdag
ásványkincsekben, és ezek a
karsztvizek látják el a várost is
ivóvízzel.
A tervek szerint a lillafüredi
nem az utolsó ivókút volt, amit
avattak. A város főterén is szeretnének egy ivókutat telepíteni a jövőben.

Erre az egyszerű igazságra mutat rá a víz világnapja.
A mindenki számára elérhető
tiszta víz fontosságára, az édesvízkészlet veszélyeztetettségére
irányítja rá a figyelmet. – erről
beszélt Tassonyi Annamária a
Magyar Hidrológiai Társaság
Borsodi Területi Szervezetének elnöke a víz világnapján, a
Miskolci Egyetemen rendezett
konferencián.
Az ENSZ kezdeményezésére 1993 óta minden évben
március 22-én ünnepeljük
a víz világnapját. A cél, hogy

ráirányítsa a figyelmet a mindenki számára elérhető, tiszta
víz fontosságára és az édesvízkészletek veszélyeztetettségére.
Ennek jegyében született meg
az idei világnap mottója is:
„Vizet mindenkinek!”
Pfliegler Péter Miskolc alpolgármestere elmondta a
szlogenről az jut eszébe, hogy
Miskolc zöld város. – Mikor
vendégek érkeznek Miskolcra,
mindig ajánlom nekik, hogy
kóstolják meg a csapvizünket,
mert nagyon finom. A bükki
karsztvíz hazánkban az egyik
leggazdagabb és legfinomabb
ivóvíz, aminek megóvása a
város egyik kiemelt feladata
– mondta az alpolgármester.
Pfliegler Péter arról is szólt,

hogy ősszel járt egy vízzel kapcsolatos ENSZ programon a
lengyelországi Katowicében. –
Itt Miskolc számos szakember
előtt mutatta meg eddigi eredményeit és a jövő terveit. Távoli országok gratuláltak a világszínvonalú víztisztítóhoz és a
szennyvízkezeléshez – mondta az alpolgármester.
A Miskolci Egyetem kimagasló kutatási eredményeivel
járul hozzá az ivóvízzel kapcsolatos problémák kezeléséhez. Erről már Szűcs Péter, a
Műszaki Földtudományi Kar
dékánja beszélt. A térségben
működő kiváló víziközmű társaságok példa értékű munkát
végeznek, őket tudják segíteni
kutatásaikkal – tette hozzá a
dékán. Elmondta: – a Miskolci
Egyetem ma Magyarországon
a legnagyobb oktatási és kutatási intézmény a felszín alatti
vizek vonatkozásában.
A konferencián adták át
víz világnapi foto-poszter és
szakmai pályázatok díjait is.
A tizenharmadik alkalommal
meghirdetett pályázatra százötven munka érkezett. Az ország határon túlról, Szlovákiából, Romániából és Szerbiából
is küldtek be alkotásokat.
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A CURIA REGALIS, AVAGY A PANNÓNIA SZÁLLÓ
A belváros szívében, a Széchenyi és a Kossuth utcák találkozásánál található épület azon kevés szállók közé
tartozik, amely a mai napig
eredeti rendeltetése szerint
üzemel. A ma is látható szálloda területén korábban is
vendéglátó funkciót ellátó
épületek voltak megtalálhatóak, már a XVI. század elejétől igazolják ezt különböző
írásos feljegyzések.

Egy 1504-es oklevél szerint egy 14 méter széles és 200
méter hosszú, szállást és raktározási lehetőséget is nyújtó
épület terült el a Pece patak és
a mai Sötétkapu helyén található, egykori piac között. Mivel az épület a tapolcai apátság
birtokában volt, így a tapolcai
kolostor 1533. évi lerombolásakor elmenekülő bencés szerzetesek itt leltek új otthonra.
Bár a terület tulajdonviszonya sokáig nem változott, az
épület többszöri átalakuláson ment át. Mivel 1672-ben
a Curia Regalis, vagyis a Királyi Kúria egy tűzvész során – a

környék számos házával egyetemben – hatalmas károkat
szenvedett, így elkerülhetetlenné vált a vendégfogadó újjáépítése. Az építkezés 1717-ben
már biztosan befejeződött, egy
ebben az évben kelt összeírás
tanulsága szerint három szoba,
két üzlet, egy mészárszék, valamint egy korcsma található
a területen, ezek mindegyikét
bérbe adta az apátság. Egy a
század közepén készült leírás-

ból tudjuk meg azt is, hogy az
épület alatt olyan kőpince van,
amely 100 hordó bor tárolására volt alkalmas. A különböző,
XVIII. században kelt lajstromok arról is árulkodtak, hogy
az épületben található üzleteket szinte kivétel nélkül görög
kereskedők bérelték, csakúgy,
mint az emeleti lakásokat.
Egy 1745-ös leírás állapítja
meg az épületről, hogy „az kőből van, de rendezetlenül vagyon építve”, így újabb átépítés
válik szükségessé. A rá következő három évben, Johan
Contzert vezetésével készült el
az új, emeletes ház, amelyről a

következő évtizedekben csak
annyi információval bírunk,
hogy nagyrészt zsidó kereskedők bérelték a földszinti
üzlethelyiségeket, akik kocsmát, később vendéglőt is üzemeltettek. Sajnálatos módon
erről az épületről képi ábrázolás nem maradt fenn az útókor számára. A terület a rajta
álló épülettel az 1860-as években került a város tulajdonába,
amelyet az 1878-as nagy árvíz
sem kímélt, így ismét szükségessé vált a szálló újjáépítése, a
kor kívánalmainak megfelelő
színvonalon.
A ma is látható épület Blau
Gyula tervei alapján készült el
1894-ben, ekkor kapta a Pannónia elnevezést a szálloda és
a földszinten fekvő kávéház,
amely a 20. század első évtizedeiben kultikus helyévé
vált a város újságíróinak. Egy
számomra nagyon kedves

Pannonia kávéház hatalmas
tükörablakában két hosszú
asztal állt. Mellette – már a
kávéház belseje felé húzódva
– páholy. Ez a sarok volt év-

könyvben, a korábbi újságíró,
szerkesztő Fazekas György
Miskolci toronyóra című memoárjában betekinthetünk
ezekbe az időkbe: „A miskolci

tizedeken át a miskolci újságírók otthona, fészke, vitafóruma – nemegyszer iskolája is.
Munkahelynek ez csak a délelőtti órákban számított. Ha

BOLDOG SZÜLINAPOT ANGEL PETROL!
Március 30-án ünnepli második születésnapját az Angel Petrol töltőállomás. A
már hagyományosan családi nappá alakult „szülinapi
bulin” idén is beülhetünk a
HELL Camarojába, de lesz
autós szimulátor, lézerharc,
gokart verseny, kézműves
foglalkozás, valamint Dér
Heni és Vastag Csaba koncert is – csak, hogy kedvet
adjunk az egész napos dupla szülinaphoz.
Ingyenes koncertekkel és
családi programokkal ünnepelhetjük meg az Angel Petrol
és Szikszó város születésnapját március 30-án. – A töltőállomás második születésnapi bulija lesz ez a családi nap,
ami idén nemcsak a benzinkút
rendezvénye, hanem egyben a
Szikszó 30. rendezvénysorozat

valaki délután vagy este akart
a kávéházban írni, hátravonult, mert a három asztalnál
déltől késő délutánig örökké
zsongó, megállíthatatlan beszélgetés, vita, ugratás folyt.
[…] Ez volt ugyanis az a hely,
ahol a helyi lapok munkatársai szinte pártállásra és világnézetre való tekintet nélkül,
csaknem naponta összejöttek,
ahol érintkeztek a város vezető szellemi-politikai egyéniségeivel; ez volt a fórum,
ahol a viták többsége lezajlott;
ez volt az igazi „megjelenés”,
ahol a reggeli lapban közölt
cikkeket megvitatták, kivesézték, lecsepülték, esetleg –
elég ritkán – meg is dicsérték”.
A Pannónia helyi politikusok,
színészek, írók, költők törzshelyének is számított, míg a
közeli Koronát inkább a helyi
elit, valamint a város befolyá-

Kormányhivatali
állásbörze
Állásbörzét szervez a
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormányhivatal.

része is – tudtuk meg Tóth Eszter Annától, a HELL Magyarország Kft. PR igazgatójától.
Az előző szülinapoktól eltérően idén egy napra – szombaton 9-től 18 óráig – koncentrálták a szervezők a bulit.
– Hasonlóan az eddigiekhez
lesz drift a Szikszó határában

található körforgalomban 10
és 15 óra között. Minden órában egy szerencsés beülhet
a Hell Camarójába és megtapasztalhatja az érzést, milyen, amikor füstölnek a gumik, mindezt az anyósülésről
– tudtuk meg Tóth Eszter Annától. Hozzátette: két kiváló
driftbajnok – György Szilveszter és Varga Tamás „Puci” –
autóztat majd meg hat embert.
Családi nap
A gyerekeknek lesz ugrálóvár, lufihajtogató bohóc, kézműves foglalkozások, arcfestés. Gokartokat hoznak majd
ki, így lesz gokart verseny, valamint teqball és kapura rúgó
verseny is. Lesz lézerharc, TOTAL autós szimulátor, és természetesen sztárfellépők is;
Dér Heni és Vastag Csaba

koncert délután, délelőtt pedig Széltoló gyermekkoncert.
Megtudtuk azt is, hogy lehetőséget kapnak a bemutatkozásra
a helyi gyerekcsoportok, valamint a Szikszói Asszonykórus.
Valamint idén először slambucfőző verseny is szerveznek.
Mitől dupla szülinap?
Szikszó város idén ünnepli
a 30. születésnapját, amit egy, a
helyieknek meghirdetett „pecsételős” játékkal is szeretnének hangsúlyozni. Minden,
szikszói állandó lakcímmel
rendelkező lakos igényelhet
egy pecsétgyűjtő füzetet, amibe 30 pecsétet kell összegyűjteniük év végéig. Azok között,
akik összegyűjtik a pecséteket,
kisorsolnak egy MINI-t, amit
szombaton meg lehet nézni az
Angel Petrol szülinapján.

sos szállóvendégei látogatták
ebben az időszakban.
A szállodát 1949-ben államosították, a Pannóniát ekkor
tiszti szállóvá alakították, az
ikonikus kávéház helyét pedig
az Állami Áruház foglalta el
egészen addig, míg 1970-ben
át nem költözött a Centrum
Áruházba. 1961-től ismét szállodaként üzemelt az épület, újranyitásakor 43 szobával várta
a vendégeket. A földszinti üzlethelyiségben egy rövid ideig
újjáéledt a miskolciak kedvelt
cukrászdája, a Roráriusz, azonban az elnevezés körüli jogi viták miatt Rori néven volt kénytelen rövid ideig működni.
Ma a magántulajdonban
lévő, három csillagos Hotel
Pannonia 34 szobájával és 7
apartmanjával várja látogatóit.
NAGY ATTILA
TÖRTÉNÉSZ

Időpontja: 2019. március 27-e 10:00 órától 15:00
óráig.
Helyszíne: ITC Nemzetközi Kereskedelmi Központ
(Miskolc, Mindszent tér 1.)
A rendezvényen a munkábahelyezés elősegítése érdekében lehetőség nyílik a
munkáltatók és álláskeresők
közvetlen találkozására, a

kormányhivatal
munkaerő-piaci programjainak bemutatására.
Kérik, hogy az érdeklődők önéletrajzot vigyenek
magukkal, de a kormányhivatal munkatársai a helyszínen is segítséget nyújtanak
egyéni önéletrajzok elkészítéséhez.
A rendezvényen közel 100
munkáltató és szolgáltató
várja az álláskeresőket Miskolcról és a megye járásaiból.

EGYHÁZI HÍREK
A Miskolc Televízió Hívőszó című műsorában
március 24-én, 17 órai kezdettel a hejőcsabai templom
Gyümölcsoltó Boldogas�szony-búcsúját közvetíti. A
szentmisét vasárnap 11 órakor Szabó László gönci plébános mutatja be. Hétfőn
25-én, egésznapos szentségimádás lesz a templomban.
A gyerekek passiójátéka a
Kálvárián március 24-én, vasárnap, 15 órakor kezdődik.
Hétfőn a MAB-székházban lesz „A történelmi egyházak – modern társadalom” című tanulmánykötet

bemutatója 14.30 órai kezdettel. Március 29-. 30-.
31-én, 18, 18 és 11.30 órai
kezdettel lesz az Avas-déli jezsuita templomban a
nagyböjti
lelkigyakorlat.
Tartja: Horváth József, a
szombathelyi Martineum
igazgatója.
Csütörtökön,
28-án 17 órától a Szent Anna-templomban tartják a
Szentségimádás
iskolája
sorozat következő előadását. Ezen a napon a 18 órai
szentmisét Kelemen Didák
boldoggá-avatásáért mutatják be a Minorita-templomban.
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„Szent Péter vár rám…: utolsó útjára kísérték Koós Jánost
A Farkasréti temetőben helyezték végső nyugalomra
Koós Jánost. Családtagjai,
barátai, pályatársai, tisztelői
búcsúztak a 81 éves korában
elhunyt művésztől. Miskolc város utolsó üzenetét Kriza Ákos
polgármester személyesen vitte el a gyászszertartásra.

„És most, a számadást, egy
életről, én megcsinálnám. Itt
áll egy fél zenész, egy fél színész, egy kósza látvány. 100 dal,
100 aranyát elszórva szétszórt
évek árán. Hát ezt mondom,
ha majd Szent Péter vár rám”
Ezt énekelte Frank Sinatra világslágerének magyar változatában Koós János. A „My Way”
kifejezi mindazt, amit a 81 éves
korában elhunyt művész pályafutása során elért, és azt, ahogy
családjához, pályatársaihoz, barátaihoz, közönségéhez viszonyult. Koós János mindig vidám, az emberekkel közvetlen
viszonyát. Koós Jani –ahogy
mindenki emlegette- több tucatnyi slágerével felvidította az
embereket és a legkisebb falu
kultúrházába is hatalmas show
műsort varázsolt.
Az életút
Koós János 1937. november
20-án született Bukarestben. A
család Erdélyben, Gyergyószárhegyen élt, de szobafestő édesapja éppen Bukarestben dolgozott, amikor várandós felesége
meglátogatta, így végül ott született meg. Származásáról így
nyilatkozott: „Édesanyám és
édesapám Erdélyben, a hargitai Gyergyószárhegyen lakott,
igazi székely családból származom, a rokonságom egy része
most is Gyergyószárhegyen él.”
A művész és Miskolc
Koós János családjával 1941ben költözött Erdélyből Miskolcra. Házuk, a Kupsa-ház a Mindszent tértől 100 méternyire állt.
Szülei a városban fűszerüzletet
nyitottak, de az államosítás után
édesapja a Lillafüredi Palotaszálló karbantartó igazgatója lett.
Koós János már gyermekként is zenész szeretett volna
lenni. Édesapja ugyanakkor
nem örült ennek. Azt akarta,
hogy becsületes iparos ember
legyen, mint amilyen ő. „Fiam,
nem kéne ilyen bohócnak menned” - mondta neki és beíratta a
miskolci Földes Ferenc Katolikus Gimnáziumba. Aztán mégis a zenét választotta. Úgy döntött, hogy átiratkozik a miskolci
Bartók Béla Zene- és Táncművészeti Szakgimnáziumba.
Koós János később is gyakran megfordult Miskolcon. Állandó fellépője volt a Salkaházi
Sára program kulturális előadásainak. 2016-ban, Pro Urbe
címmel ismerték el a városhoz
való kötődését.

Munkássága
A Zeneművészeti Főiskola oboa tanszakán végzett. Pályáját az Országos Pénzügyőr
Zenekarban kezdte. Céljai között nem szerepelt, hogy énekes lesz, de amikor Vico Torriani svájci énekest parodizálta
a Zeneakadémia gólyabálján

azonnal felismerték tehetségét. Első táncdalénekesi felkérését Marton Frigyestől kapta.
Neki köszönheti a Koós nevet.
Ugyanis azt mondta: – Kupsa
névvel nem lehet valaki táncdalénekes.
Havasi Viktor–S. Nagy István: Micsoda nagyszerű dolog
című dalával szerzett országos
ismeretséget. A Táncdalfesztivál hozta meg számára a komoly sikereket. Kétszer is első
díjat nyert és az előadói díjat is
megkapta. Énekesi karrierjével
párhuzamosan színészként is
dolgozott. Játszott: Az oroszlán
ugrani készül, a Bűbájosok, és
A gyilkos a házban van, című
filmekben.
Hofi Gézával 1967-ben az
Országos Rendező Iroda, Halló! Itt Balaton című műsorában
találtak egymásra. Koós János
így emlékezett vissza a kezdet-

re: „Egy alkalommal Siófokon
tábortüzet raktunk, és a többi művésszel közösen elkezdtünk borozni. Mikor már megjött a hangulat, Hofi Gézával egy
oroszkórus paródiát rögtönöztünk, óriási sikerrel”. A spontán
létrejött duó előadása után, művésztársuk Bilicsi Tivadar megkérdezte, hogy miért nem adják
elő ugyanezt a színpadon. Ezzel
indult a Hofi-Koós duó története.
A ’60-as években rengeteget
turnézott külföldön: Moszkvában, Varsóban, Prágában, Kelet-Berlinben, Bukarestben és
Szófiában is.
Feleségét Dékány Saroltát is
egy turnén ismerte meg. Rendszeresen részt vett a Népstadionban rendezett Színész-Ujságíró
Rangadókon a színészek kapusaként. Rajongott a Ferencváros
labdarúgócsapatáért. Legendás
barátság fűzte Bajor Imréhez,
akivel gyakran léptek fel együtt.
Munkássága során mindvégig
Latabár Kálmán tanításához tar-

totta mércének: „Fiam, a színház
ott van, ahol én vagyok.” Minden fellépését komolyan vette. Ugyan olyan hittel, drukkal
ment a legkisebb faluba, mint
egy fővárosi színházba.
Család
1971-ben vette feleségül Dékány Sarolta énekesnőt. Házasságukból két gyermeke született, Réka és Gergő. Amikor
a gyerekei megszülettek elhatározta, hogy lakóbusszal járja
körbe a világot, hogy gyermekeinek megmutathassa Rómát,
Párizst vagy Pompeiit.
Hobbija volt a tenisz. Imádott vitorlázni és karikatúrákat
is rajzolt.
Koós János rövid betegség
után március 2-án hunyt el. A
81 éves legendás énekest, színészt, humoristát a Farkasréti temetőben kísérték utolsó
útjára. A református szertartás szerinti temetésen felesége,

gyermekei, családtagok, tisztelők és pályatársak búcsúztak az
énekestől. Miskolc város lakóinak búcsúüzenetét Kriza Ákos
vitte el a ravatalhoz.
A búcsú
Verebes István megemlékezését Szerednyei Béla olvasta fel.
Sok szomorú arc, ha lehetetlen, hogy valaki köré ös�szegyűljön az Jani volt. Talán
csak a szülei vagy a felesége,
Saci láthatta őt lehangoltabb-

nak, de ez sem biztos. Gyermekei: Réka és Gergő és más
biztosan nem. Koós Jánosnak
sajátja volt a töretlen életkedv,
az őszinte vidámság, a létezés
megszállott szeretete. Ő volt
mindenki Koós Janija. Ennek
ismeretében okafogyott, hogy
a gyász úrrá legyen rajtunk,
mert ez neki nem tetszene.
Koós Jani ugyanis boldogságra termett, hogy boldogságot
hozzon dalaival, felszabadult
barátságával, minden percnyi
létezésével. Ha most megszólítana bennünket, ezt mondaná:
- ne higgyetek az elmúlásban.
Az életben higgyetek, mert az
élet szép. Az élet vidám.
Ő mindenkit szeretett, akit
jónak tartott és mindenkit jónak tartott, akit szeretett. Soha
nem hallottam tőle rosszat másokra. Arra neki nem maradt
ideje egy másodpercre sem.
Belegondolva, hogy már
nem találkozom vele soha sem,
azt mondom: – nagyon illetlen
volt a végzet, amikor vele kikezdett, és arra is gondolok,
hogy hiába kezdett ki vele,
mert földi létének erős és derűs nyomatéka itt van velünk,
bennünk. Róla szólva ez nem
más, mint a mosoly, ami megakasztja a könnyeinket.
Nincs miért felidéznem az
életútját. Pályáját fölösleges volna méltatnom, hiszen mindannyian tudjuk, hogy „micsoda nagyszerű dolog…”, meg
„mondjátok meg Máriának,
szeretem…”, vagy „kapitány, kapitány…”, meg „kislány a zongoránál…”, meg „nem vagyok
teljesen őrült…”, vagy „ott a
farka, ott a farka…”, és látjuk, és
halljuk azt a sok-sok boldog évtizedet, amit velünk és előttünk
töltött el a színpadon és mindenhol a hétköznapokban.
Mindenen, ami emberi méreggel, fájdalommal kínálkozott csavarintott egyet.
Például a vele párhuzamosan sikeres, Korda Gyurival
sem volt hajlandó rivarizálni,

hanem egyenrangú estet ajánlott neki. Egyik este te vagy a
műsor második része, másik
este én. Igaz egyszer, amikor
készülődtek a fellépésre, az öltözőben egy előre megrongált
szarufésűvel beletúrt a hajába,
majd közölte Gyurival: - már a
második fésű, ami a héten beletörik a hajamba. Neki minden rosszalkodása ilyen kedvesen volt csúfondáros. Ilyen
élesen ironikus.
Nem akart csak számolatlan
sikeres dalának idolja maradni.
Összeszövetkezett Hofival, és
egy egyedülálló marháskodással lettek legendává. Emelték
művészetté az önfeledtséget.
Később magukhoz ölelték Kovács Katit is. Majd még később

Bajor Imivel alkotott népvidító párost, mert soha nem volt
féltékeny a sikerre. Társakkal,
haverokkal érezte jól magát a
pályán is.
Ifjúkorában egy ideig gavalléran élte fel minden gázsiját.
Az Express zenekarral a Lolóban, alias Szovjetunióban
megkeresett sok-sok rubeljét
is. Nem sajnálom –mondta nekem- amit elköltöttem az mind
az enyém és a barátaimé lett.
Élvezetben, jókedvben.
Tudott élni, de mindig tartalmasan és soha nem hivalkodóan.
Koós Jánost a Művészparcellában, nem messze barátaitól,
Hofi Gézától és Bajor Imrétől,
helyezték végső nyugalomra.

BARÁTOK, PÁLYATÁRSAK KOÓS JÁNOSRÓL
Kriza Ákos
Koós János nagyon szerette Miskolcot. Miskolc is szerette Koós Jánost. Az elmúlt években nagyon sokat mesélt a miskolci gyerekkoráról,
fiatalkoráról. Rendkívül büszke vagyok arra, hogy személyesen tudtam átadni neki a Pro Urbe díjat,
és ez kötelezett engem arra, hogy a
város utolsó üzenetét személyesen
hozzam el.
Poór Péter
Koós Janinak fél évszázadon keresztül voltam pályatársa. Tinédzser
korom óta ismertem őt. Ő egy kicsivel idősebb volt mint én és korábban
kezdte a szakmát, de mindig nagyon
kedvesen és barátian segített. Egy
páratlan személyiséget vesztettünk
el vele. Egy igazi, nagy vezető egyéniség volt ebben a szakmában. Nélküle
nem ugyan az lesz ez a szakma, ami
vele együtt volt. Nem csak mint pályatársra gondolok rá, hanem
mint jóbarátra, akivel mindig számíthattunk egymásra. Szeretem az egész családot és Jani nagyon fog hiányozni. Már most,
amikor találkozunk szakmai körökben, feltűnő, hogy valaki hiányzik: – A Koós Jani.
Fásy Ádám
Egy kiváló humorista és egy nagyon nagyszerű énekes volt. Slágereket szórt az emberek szívébe, és
ezen keresztül szeretetet, boldogságot adott az embereknek. Nagyon sajnáljuk, hogy már nincs közöttünk. A dalaival örökké élni fog
bennünk.
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Folytatódik az országosan egyedülálló
úszóverseny-sorozat Miskolcon
Huszonharmadik alkalommal rendezik meg Miskolcon a
víz világnapja alkalmából tartott nemzetközi úszóversenyt a
hétvégén. A szombaton kezdődő kétnapos megmérettetésen
négyszázötven sportoló vesz részt.
A verseny rendezője a Magyar Hidrológiai Társaság Borsodi Területi Szervezete, a B.A.-Z. Megyei Úszó Szövetség és
a Miskolci Sportiskola. A szervezők kedden sajtótájékoztatón
mondták el a részleteket.
Deák Bárdos Mihály, a Miskolci Sportiskola szakmai vezetője úgy nyilatkozott, dupla jelentősége van a kétnapos
versenynek. – A rendezvény sportszakmailag fontos,
ugyanakkor a víz világnapjára
is felhívja a figyelmet. A versenyt 1997-től rendezik meg,
a megnyitót az első szám után
tartják a Kemény Dénes Városi
Sportuszodában.
A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy Miskolc város önkormányzata a sportot stratégiai ágazatként kezeli. Nincs
még egy olyan magyar város,
ahol négy általános iskolai évfolyam számára biztosítaná-

nak térítésmentes alapoktatást.
A víz világnapjához sehol máshol nem kapcsolódik úszóverseny, csak Miskolcon.
Hölcz Péter, a Miskolci Sportiskola versenyigazgatója, a B.A.-Z. Megyei Úszó Szövetség
főtitkára kiemelte: már két héttel ezelőtt le kellett zárniuk a jelentkezéseket, akkora létszám
gyűlt össze. Négyszázötven versenyző áll majd rajtkőre, ebből mintegy hetvenöt miskolci.
Harmincnégy versenyszámban
harmincnégy hazai klub méri
össze tudását, de érkeznek résztvevők Szlovákiából és Romániából is. Több mint kétezer-ötszáz rajt lesz. A négy úszásnem
szinte teljes versenyprogramja
szerepel majd - lesz ötvenméteres és ezerötszáz méteres úszás
is. Száznyolc eredményhirdetés
lesz a két nap alatt.
Kiss Attila, a B.-A.-Z. Megyei Úszó Szövetség elnöke

elmondta, biztos benne, hogy
a hagyományokhoz híven ismét színvonalas versenyen vehetnek részt a sportolók. – Ez
egy érett verseny, ami mindig
biztonságot jelent számomra:
a szervezés jó kezekben van.

Ráadásul jóval fiatalabb korosztályban jelennek meg azok
az eredmények, amik egy idősebb korosztály csúcsai voltak
korábban – mondta az elnök.
Fázold Ádám, a Magyar Hidrológiai Társaság tiszteleti tagja
a verseny céljait említette. – Az
ENSZ 47. közgyűlése 1992-ben

BOTLOTT A DIÓSGYŐR
A DVSC ELLEN

A mérkőzés első helyzetére
a 11. percig kellett várni, de
Martin Juhar beadása után
Prosser Dániel két méterről
a rövid sarok mellé sodorta
testtel a labdát. Ami az egyik
oldalon nem ment be, az a
másikon igen: a 17. percben
Ferenczi János bal oldali beadását Szécsi Márk lőtte öt
méterről a kapuba.

Az első félidő folytatásában többet birtokolta a labdát a DVTK, de a kapura lövésekig a Debrecen jutott el
inkább. A Loki háromszor, a
miskolci együttes mindössze
egyszer talált kaput az első
45 percben. Így bár voltak
kisebb lehetőségek mindkét
oldalon, újabb gól nem esett,
egygólos hazai előnnyel vonultak a csapatok az öltözőbe.
A második félidő elején Bódi Ádám növelhette
volna a DVSC előnyét, de
a szabadrúgása centikkel a
jobb alsó sarok mellé ment,

március 22-ét azért nyilvánította a víz világnapjává, hogy
ráirányítsa a figyelmet a víz védelmének fontosságára és nemzetközi jellegére. Az elért eredményekkel viszont még nem
lehetünk teljesen elégedettek.
Ezeket tovább kell fejlesztenünk, továbbra is foglalkozni

kell a víz meghatározó szerepével – fogalmazott Fázold Ádám.
Sallai Ferenc főszervező, a
Magyar Hidrológiai Társaság
Borsodi Területi Szervezet alelnöke úgy fogalmazott: már mindenki számára evidencia, hogy
ha a természetvédelem területén
átülő eredményt akarunk elérni,
a közgondolkodást kell gyökeresen megváltoztatni. Ebben is
a víz védelmére, szeretetére való
nevelés a legfontosabb, amit már
gyermekkorban el kell kezdeni.
– 1997-ben az első versenynek a
Diósgyőri uszoda adott otthont.
Két évvel később már Szlovákiából, Romániából, Ukrajnából

is meghívtunk versenyzőket demonstrálandó, hogy a víz nem
elválaszt, hanem összeköt bennünket. 2010-ben megépült az
új városi sportuszoda, 2013-tól
kétnapossá bővült a rendezvény
– tette hozzá.
Szabó László, a Miskolci Sportcentrum Kft. létesítményvezetője elmondta, ezen
a hétvégén az úszóközönség
számára nem lesz nyitva az
uszoda. – Szombaton az úszóversenyek után fél 9-től a miskolci vízilabdacsapat mérkőzik
meg az egrivel, majd másnap
folytatódik a víz világnapi
úszóverseny-sorozat.

Rangadót nyert Szekszárdon
az Aluinvent DVTK
A bajnokság 20. fordulójában az Atomerőmű KSC
Szekszárd vendége volt az
Aluinvent DVTK és egy
rendkívül kiélezett csatában - főleg a harmadik
negyedben mutatott lehengerlő játékának köszönhetően - megnyerte az alapszakasz második helyéért
zajló mérkőzést.

majd nem sokkal később
Ferenczi bombája kerülte
el a kaput. A DVTK edzője, Fernando Fernandez
cserékkel próbált frissíteni, viszont Tajti Mátyás és
Branko Mihajlovics beállása sem hozott sok változást.
A 70. percben Ferenczi lövésénél nagyot védett Antal Botond, igaz, a DVSC
támadója jobban járt volna,
ha inkább passzol az érkező társaknak.

A hátralévő időben sok
volt a pontatlanság mindkét oldalon, így nem meglepő, hogy a meccsre kilátogató 3600 néző nem láthatott
újabb találatot. A győzelmével a Debrecen feljött a harmadik helyre, míg a DVTK
maradt a még éppen bennmaradást érő 10. helyen.
OTP Bank Liga 25. forduló: Debreceni VSC – Diósgyőri VTK 1-0 (1-0) Forrás:
dvtk.eu

Öt góllal taroltak a DVTK-s
lányok
A DVTK női labdarúgó
csapata a Jet-Sol Liga 14.
fordulójában a sereghajtó
pécsi MLE együttesét látta
vendégül vasárnap délután
a DVTK Stadionban.
– Feltérképeztük az ellenfelünket, tudtuk, hogy mit játszanak. A pályán az történt,
amit mi szerettünk volna. A
gólokon kívül is adódtak még
helyzeteink, de ezeket sajnos
nem értékesítettük. A lányok
önbizalmával nincs gond, re-
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mélem, hogy jövő héten is
győztesen hagyjuk majd el a
pályát, mondta el értékelésében Fórizs Sándor, a DVTK

női csapatának vezetőedzője. Jet-Sol Liga 14. forduló:
DVTK - MLE Sportmap App
5-0 (5-0). Forrás: dvtk.eu

A rangadó tétje az volt, hogy
ki zárhatja az alapszakaszt a
második helyen, ami egy esetleges elődöntős szereplés alkalmával pályaelőnyt jelentene.
Az első negyedben jól kezdett a Diósgyőr. Érezhetően nagyon koncentráltak,
Medgyessy Dóra pedig a kupadöntős formáját hozta, remekül mozgatva a csapattársait. Már a mérkőzés elején
kezébe vette az irányítást a
DVTK. Folyamatosan vezettek, a játékrész feléig növelték
is az előnyüket. Szekszárdi
időkérés után még keményebb
lett a hazaiak védekezése, ennek köszönhetően visszakapaszkodtak és a negyed végére egy pontra jöttek fel. (21-19)
A második felvonásban
sem hagyott alább a fej-fej
melletti küzdelem, hol az
egyik csapat, hol a másik vezetett egy-két ponttal. A tolnaiak játéka leginkább a két
centerükre koncentrálódott.
Minden labdával igyekeztek
megtalálni Erica Mccallt,
vagy Abby Bishopot, akik
rendre meg is hálálták ezt
a bizalmat, hiszen nagyon
pontosan fejezték be a támadásaikat. Az ausztrál játékos olykor a triplavonalon
kívülről is eredményes tudott lenni. A negyed végéhez
közeledve kisebb hullámvölgybe került a piros-fehér

gárda. Ebben a szakaszban
sok dobást rontottak, a pas�szoknál pedig rendre a rossz
megoldást választották, így
állandósulni látszott a szekszárdi vezetés. Amikor már
nyolc pont volt a hazai előny,
Cziczás László időt kért, ami
láthatóan jót tett a csapatának. Megrázta magát a Diósgyőr és felzárkózott négy
pontra. Ezt a felvonást 2116-ra nyerték a kékek, míg a
félidőben 40-36-ra vezettek.
A szünetet követően egy
másik arcát mutatta a DVTK.
Keményítettek a védekezésükön, ami láthatóan nem ízlett
a hazaiaknak. Nagyon nehezen lendültek bele a csapatok.
Több mint négy perc elteltével mindösszesen hat pontot
dobott a két csapat. Ebből a
rossz periódusból a vendégek
jöttek ki hamarabb. Pontos és
precíz támadások után, időnként látványos kosarakat szereztek, ami megtörte a KSC
játékosait. Egyre inkább növelte előnyét a Diósgyőr, már
12 ponttal is vezettek. Remek
és kemény védekezésüknek,
koncentrált támadásaiknak
köszönhetően megnyerték
ezt a negyedet úgy, hogy csak
hat pontot engedélyeztek a
hazai csapatnak.

A záró 10 percben az volt a
kérdés, hogy megtudja-e őrizni a vezetését a borsodi csapat, vagy feltámad a Szekszárd? Két és fél perc elteltével
úgy tűnt, hogy az előbbi verzió fog megvalósulni, de a játékrész középső szakaszában
megtorpant a DVTK, amit jól
használtak ki a hazaiak. Többször is visszakapaszkodtak egy
pontra, de mikor támadhattak a vezetésért, akkor rendre
kimaradtak a ziccereik, ami
megbosszulta magát, hiszen
egy időkérés után visszatalált a helyes útra a Diósgyőr.
Medgyessy extra játékával eldöntötte a találkozót. Olykor
olyan kifacsart helyzetből talált be, hogy az meghazudtolta a fizika törvényeit. Mindent
bevetettek a tolnaiak, de a mai
napon nem tudtak mit kezdeni
a remek napot ki fogó DVTKval. Hiába nyerték meg ezt a
negyedet, a mérkőzés végén
a vendégek örülhettek. A piros-fehérek ezzel nagy lépést
tettek az alapszakasz második
helyéért. 21-18 lett ez a negyed,
a mérkőzés pedig 67-72.
Női Kosárlabda NB I. A-csoport 20. forduló: Atomerőmű
KSC Szekszárd - Aluinvent
DVTK 67-72 (19-20, 21-16,
6-18, 21-18) forrás: dvtk.eu
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Miskolci Napló
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

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink!

Adják fel apróhirdetésüket
kedvezményes áron a Miskolci Naplóban hétköznap
8.00 és 16.00 óra között!
Hirdetésszervezőink
az alábbi címen érhetők el:
3530 Miskolc, Kis-Hunyad u 9.
Fax.: 46/358-200,
Tel.: 06-70/320-8227/210 m.
E-mail: info@mikom.hu

POROSZKAI ÉTTEREM-PIZZÉRIA
Miskolctól csak 16 kilométerre

Rendezvények lebonyolítása akár 100 fős különtermeinkben
www.poroszkai.hu
facebook: Poroszkai Étterem – Pizzéria
Gesztely, Petőfi utca 11.
Tel.: (46) 450 061, (30) 945 1329
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Miskolci Napló – A város lapja
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Bulgárföldi
Háztartási Bolt

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

Az akció érvényes:
2019. 03. 23-tól 03. 29-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

SZENT JÁNOS
GYÓGYSZERTÁR

l gyógyszerek l tápszerek l kötszerek
l homeopátiás szerek l gyógykozmetikumok
Miskolc,
Búza tér 14.
Telefon:
06-46/564-564

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

www.szentjanosmiskolc.novodata.hu

Apróhirdetés

Ingyenes lakossági egészségügyi szűrőnap március 24-én 10-14 óra között a
Célpont Közösségi Térben. Anyajegy szűrés, EKG, általános állapotfelmérés. Cím:
3530 Miskolc, Arany János 29-35., 46/509959.
Ács-, tetőfedő munkák, gipszkartono
zás, lambériázás, filagóriák, előtetők, kerí-

MISKOLCI ELADÓ INGATLANOK

A Miskolc Holding Zrt. Lakáshasznosítása kétfordulós versenyeztetési eljárás (nyílt írásos ajánlattétel
+ versenytárgyalás) útján történő értékesítésre meghirdeti az alábbi miskolci ingatlanokat:

AZ ÍRÁSOS AJÁNLATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2019. 04. 05., PÉNTEK, 9.00

Csabai kapu 59. alagsor 5.

lakás

39

1

komfortos

Minimálisan
ajánlható
bruttó ár (Ft)
6 500 000

Görgey Artúr utca 42. B lh. fszt. 1.

lakás

58

1

komfortos

10 200 000

510 000

Kuruc utca 3. 7/2.

lakás

35

1,5

összkomfortos

6 900 000

345 000

Szentgyörgy út 38 fszt. 3.

lakás

55

2

összkomfortos

9 000 000

450 000

Szentgyörgy út 61. 10/3.

lakás

55

2

összkomfortos

9 200 000

460 000

Szentgyörgy út 65. 7/3.

lakás

73

3

összkomfortos

9 400 000

470 000

Cím

Megnevezés

Alapterület
(m2)

Szobák
száma

Komfortfokozat

Bánatpénz
(Ft)
325 000

Bővebb tájékoztatás: Miskolc Holding Zrt. Ügyfélszolgálat Miskolc, Széchenyi u. 60.
ügyfélfogadási idő: hétfő: 8-12 és 12.30-15.30, szerda: 8-12 és 12.30-17.30, péntek: 8-12 óra között
Tel.: 70/506-0611; 70/506-0610
e-mail cím: lakashasznositas@miskolcholding.hu, honlap: www.ingatlangazdalkodas.miskolcholding.hu

tések, kerti házak és egyéb famunkák készítése; Velux ablakok beépítése, cseréje;
íves fedések és hajlatok készítése; tetők
szellőztetése. www.kerekgyarto-acs.hu.
Tel.: 06-20/460-6775.
Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 65 900
Ft-tól, továbbá nyílászárók (műanyag, fa,
alumínium), garázskapuk cseréje óriási kedvezménnyel, teljeskörű árnyékolástechnikával. Tel./fax: 46/402-292, mobil:

30/336-5528, web: www.aluport.hupont.
hu, bemutatóterem: Miskolc, Bükk áruház
I. emelet. Nyitva: h-p: 9–14 óráig, szo: 9–12
óráig.
Nem italozó, önállóan dolgozni tudó
ácsot és korábban ács mellett dolgozó segédmunkást keresek Miskolc és környékére, nem csak tetőn végzendő munkákra.
Tel.: 06-20/460-6775.

Lendítse fel ÜZLETÉT!
Hirdesse Ön is termékét, szolgáltatását szórólapon, juttassa el
újságját, kiadványait kézbesítői
hálózatunkon keresztül Miskolcon
és környékén.
Heti, havi rendszerességű
terjesztés, mindenki számára elérhető

akár már nettó 1 Ft/db/
alkalom áron!

Első alkalomra
30% kedvezményt
adunk!

Rendelésfelvétel: terjesztesmiskolc@gmail.com,
illetve a 70/577-8148-as telefonszámon.
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Miskolci Napló
A hét fotója
JUHÁSZ ÁKOS
FELVÉTELE

MADARAK ÉS NŐK
A TERMELŐI NAPON

Előbújt
a legifjabb erszényes
Fél év rejtőzködés után előbújt a Miskolci Állatkert legfiatalabb
erszényese. A Bennett kenguru még tavaly ősszel jött a világra,
most pedig már elég nagy lett ahhoz, hogy látogatóink is nagy
eséllyel megpillanthassák, amint az erszényből ismerkedik környezetével. Az igazán szerencsések akár már az erszényen kívül
is láthatják, ám még hónapokig rendszeresen vissza fog oda járni
táplálkozni és pihenni. A kicsi születésével az ausztrál kiscsalád
ötfősre nőtt.

Húsvéti ételeink
1

A márciusi Miskolci Termelői Nap elsősorban a nőkről szólt, annak ellenére is, hogy a nőnapon már túl vagyunk. A Női Erőforrás Család és KarrierPont sátrában virágot készíthettek az érdeklődők, hogy kedveskedjenek a hölgyeknek. Az édesanyák
együtt játszhattak gyermekükkel a családi sátorban, ahol a kicsik különböző gyerekjárgányokat is kipróbálhattak. A nőkön
kívül a madaraké volt még a főszerep. A Mályi Madármentő Állomás sátrában tanácsot kérhetek az érdeklődők, hogy mit kell
tenni, ha valaki egy fiókát talál, vagy ha sérült, gázolt, lőtt, mérgezett madarat lát. A kilátogatók megismerkedhettek Fülessel,
a bagollyal is. A kézműves sátorban a gyerekek madárfigurákat hajtogathattak és színezhettek.
FOTÓ: BEREGI LÁSZLÓ
Lakástűz az Avason

kapualjba, és ököllel többször a fején és a felső testén
megütötte. A nő közben sikítozott, két kezét a feje elé
emelve leült a földre és így
próbált meg védekezni, azonban a vádlott így is több alkalommal
belerúgott. A szemtanúk értesítették a közelben járőröző önkormányzati rendészeket, akiknek a vádlottat le kellett fogniuk, mivel
még a helyszínre érkezésükkor is rugdosta élettársát. A nő nem szenvedett el sérüléseket.

FORRÓ NYOMON

Tűz ütött ki egy többszintes társasház egyik ötödik emeleti lakásában vasárnap kora reggel a miskolci Középszer utcában. A tűzhöz
a megyeszékhely hivatásos tűzoltóit riasztották, akik egy vízsugárral
oltották el a lángokat, majd megkezdték a tűzzel érintett lakás átszellőztetését és az épület átvizsgálását. A társasház tizenhárom lakását
ideiglenesen tizenkilenc ember hagyta el, ők visszatérhettek otthonukba. A tűzoltók az ötödik emeleti lakásból egy embert menekítettek ki, elsődleges információink szerint őt füstmérgezés gyanújával
szállították kórházba a mentők.
Pincéket tört fel Miskolcon
Letartóztatták azt a fiatal férfit, aki a gyanúsítás szerint több miskolci pincét tört fel és onnan különböző értéktárgyakat, ágyneműket, ruhaneműket, étkészletet, szerszámgépeket vitt el az elmúlt
hetekben. Sokszor azonban zsákmány nélkül távozott. Egy másik
alkalommal egy utcán parkoló gépjárművet nyitott fel, és onnan a
sértett pénztárcáját, benne iratait, napszemüvegét vitte magával. Az
így ellopott bankkártyát felhasználva több alkalommal vásárolt is
vele. A bíróság a legszigorúbb kényszerintézkedés elrendelését indokoltnak tartotta a gyanúsítottal szemben, hiszen feltehető, hogy a
hajléktalan életmódjára tekintettel az eljárásban elérhetetlenné válna, elrejtőzne.
Rendészek fogták le az agresszív férfit
Garázdaság miatt emelt vádat a Miskolci Járási Ügyészség egy 31
éves férfi ellen. A vádlott 2018 nyarán az éjszakai órákban Miskolc
belvárosában összeveszett élettársával, ennek során berángatta egy

Pénztárca tolvajt keres a rendőrség
Ismeretlen tettes azonosításához kérik az állampolgárok segítségét. Lopás miatt indítottak eljárást ismeretlen személlyel szemben.
Az ez idáig ismeretlen férfi január 15-én 17 óra 45 perc és 18 óra 15
perc között Miskolcon az Arany János téren található egyik szórakozóhelyen tulajdonított el egy pénztárcát egy őrizetlenül hagyott
kabátból. A Miskolci Rendőrkapitányság kéri, hogy aki bármilyen
információval rendelkezik a képen látható személlyel kapcsolatban,
hívja a B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főkapitányságot a 06-46/514-506-os
telefonszámon. A 107-es vagy 112-es központi segélyhívó telefonszámok a nap 24 órájában fogadják a bejelentők hívásait. A névtelenség
megőrzése mellett is tehetnek bejelentést az ingyenesen hívható 0680/555-111 „Telefontanú” zöldszámán.

Négy részes keresztrejtvény sorozatunkban ezúttal tradicionális húsvéti ételek neveit rejtettük el. Kérjük megfejtéseiket a sorozat végén, együtt, egy levélben vagy e-mailben
küldjék el. Beküldési határidő: 2019. április 17. szerda,
éjfél. Szerkesztőségünk címe: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad
utca 9. E-mail cím: info@mikom.hu. A helyes megfejtések
beküldői között könyvjutalmat sorsolunk ki.

Ha nem kapják meg időben lapunkat, ha terjesztési problémát tapasztalnak,
kérjük, jelezzék ezt a 30/352-8040-es telefonszámon, hétfőtől csütörtökig, 1317 óra között.

Fogadónapot tart a rendőrfőkapitány
Vereckei Csaba, Borsod-Abaúj-Zemplén megye rendőrfőkapitánya fogadónapot tart a lakosság részére 2019. március 26-án kedden
9-12 óra között a B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főkapitányságon (Cím:
3527 Miskolc, Zsolcai kapu 32. szám.).
További rendőrségi, katasztrófavédelmi, bírósági hírek első
kézből hírportálunkon, a www.minap.hu honlapon.

LAKOSSÁGI FOGADÓÓRA
Nagy Ákos önkormányzati képviselő, lakossági 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.

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 - április 20) A hét elején még a munka lesz
a maghatározó, és jól tudja, csak akkor lesz sikeres, ha a folyamatban lévő feladatokat igyekszik befejezni. A magánéletben is
a stabilitás hozhat most boldogságot. Még akkor is, ha a kalandok csábítóak.

Rák (június 22 - július 22) Minden idejét a párjával töltené,
birtokolni akarja őt, ezért könnyen féltékennyé válhat. Ez, pedig garantáltan nem használ a kapcsolatuknak. Ne feledje, a
féltékenység sok kapcsolatot tönkretett már!

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Bármilyen „furcsa”,
egyfolytában a munkája körül jár a feje. Tele van ambícióval,
azt sem bánja, ha még több terhet raknak a vállára. Ha fontos
munkamegbeszélései lesznek, kiderülhet, mennyire naprakész.

Bak (december 22 - január 20) Ha eddig kapcsolatban élt,
de papíron független volt, most érett meg önben a gondolat,
hogy házasságot kössön. A Vénusz és a Jupiter együttállása a
párkapcsolatok házában garantálja a tartós együttműködést.

Bika (április 21 - május 20) Utóbbi időben felvett új „szokását” a durcásságot félretéve most újra kedves és közvetlen, aki
akkor boldog, ha párja minden porcikáját érezheti. Ezt kedvese
is díjazza, tudja, hogy a mélyben rejlenek az igazi értékek.

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Adjon magának időt,
hogy megvalósíthassa az álmait! Furcsa kettősség jellemzi
most a munkáját: egyszerre ambiciózus és becsvágyó, de mivel úgy érzi, nem használják ki a tudását, könnyen elveszíti a lelkesedését.

Skorpió (október 24 - november 22) Ezen a héten hajlamos
arra, hogy lényegtelen dolgokról beszéljen „rossz” embereknek.
Arra figyeljen oda, hogy a feletteseivel érdemben is megbeszélje a feladatokat.

Vízöntő (január 21 - február 19) Jó hangulatban végzi a
munkáját, így még a munkatársai problémáira is fogékony.
Szeretné hasznossá tenni magát, rendkívül jó ötleteit most kamatoztathatja. A nehezebb feladatokkal is könnyebben megbirkózik.

Ikrek (május 21 - június 21) Nagyon sok energiával rendelkezik, ezért most nem zavarja, hogy több a munkája, mint az ideje
arra, hogy mindennek a végére érjen. Nem a plusz terhekkel van
a baj, hanem, hogy időhiányban szenved.

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Rengeteg új ötlete van,
amit nemcsak kollégái előtt, hanem (új) főnöke előtt is felvállal.
Kreativitása most meghozhatja a sikert, és a munkahelyi stabilitást, pozícióváltást, jó lehetőségeket.

Nyilas (november 23 - december 21) Ha a főnöke kritikával
illeti a munkáját, ne lásson benne feltétlenül ellenséget, lehet,
hogy csak segíteni szeretne önnek. Szánja a következő napokat
informálódásra, mert akkor dönthet jól, ha ismeri a lehetőségeket.

Halak (február 20 - március 20) Szívügyekben nincs minden rendben, de ne szomorodjon! A nehéz helyzet arra jó, hogy
megtanítsa: a legjobban a párjára és a családjára számíthat.
Minden energia számít, amit most az otthoni alapok megerősítésére szán.

