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„Kanada nem küldhet Miskolcra senkit!”
A polgármester levélben is tiltakozott, hogy a kanadai kampány csak ide irányul

„Az, hogy csak Miskolcon 
akarnak egy ilyen jellegű 
kampányt indítani, rendkí-
vül felháborít és fenyegetés-
ként élem meg” – mondta 
Kriza Ákos polgármester a 
kanadai nagykövetség által 
tervezett médiakampányról.

Kriza Ákos, Miskolc polgármes-
tere először a Miskolc Televízió-
nak mondta el: kedden kapott le-
velet a Kanadai Nagykövetségtől, 
melyben tájékoztatták, hogy Kana-
da menedékügyi rendszere meg-
változott.

– A tájékoztatás szerint Miskol-
con nagyszabású médiakampányt 
indítanak, melyben bemutatják a 
változásokat, melyek arról szólnak, 
hogy sokkal gyorsabban elbírál-
ják a kérelmeket, az indokolatlan 
kérelmeket visszautasítják és ha-
zaküldik azok beadóit – mondta. 
– Az, hogy csak Miskolcon akar-

nak egy ilyen jellegű kampányt 
indítani, rendkívül felháborít és 
fenyegetésként élem meg. Termé-
szetesen erről az álláspontról tá-

jékoztattam a magyar kormány 
képviselőit, illetve a kanadai nagy-
követasszonyt. Miskolc polgár-
mestereként határozottan kije-

lentem azt, hogy Miskolcra nem 
fogják a kanadai menekülteket ha-
zaküldeni! – hangsúlyozta.

» folytatás a 3. oldalon

A Múzsa-díjas építész

A Miskolci Múzsa Díjat az elmúlt évben Ferencz István építésznek 
adományozta munkássága elismeréseként az alapítvány kuratóriuma. 
A díjat pénteken, a magyar kultúra napja alkalmából adták át a Mis-
kolci Nemzeti Színházban rendezett gálaesten.    » részletek a 4. oldalon

A kultúra ünnepi napjai
Több mint egyhetes rendezvénysorozattal készül Miskolc a magyar 
kultúra napjára. A programok már január 18-án elkezdődtek a Mis-
kolci Múzsa Díj 2012 gálájával és egészen január 30-ig tartanak.

» részletek a 4. és a 7. oldalon

Országos központ lehet
Egy országos hálózat központ-

ja lehet a tervezett Világsátor, 
melyet uniós forrásból építe-
nének meg, és az üzemelteté-

se sem terhelné Miskolc váro-
sát. Kiss Gábor alpolgármester 
szerint a hármas funkciót ellá-
tó intézménynek több haszna 

is lenne. » részletek az 5. oldalon

Kátyúk ellen hidegaszfalt
Az állandó hőmérséklet-ingadozás, a 
reggeli lefagyás, majd a „kiengedés” fo-
lyamatosan nagyobb terhet jelent az út-
burkolatnak, ezért az első hidegaszfal-
tos kátyúzást már a héten megkezdték. 

Az önkormányzati utak felmérését 
az útellenőri szolgálat folyamatosan 
végzi – tudtuk meg Pásztor Imrétől, 
a Miskolc Holdig Zrt. PR- és kom-
munikációs vezetőjétől. – Az ön-
kormányzat kezelésében lévő útsza-
kaszokon történt káreseményekkel 
kapcsolatban bejelentést a Városgaz-
dához lehet tenni.

Az elmúlt évek hasonló időszaká-
hoz képest most kevesebb kátyú ne-
hezíti az autósok életét, számoltak 

be a Miskolc Televíziónak tapaszta-
lataikról a Magyar Közút miskolci 
üzemmérnökségénél, bár a nagyobb 
hőingadozások még ronthatnak 
ezen a helyzeten. Ha szükséges, a ká-
tyúk eltüntetésére éves szinten 100 
millió forintos keretösszeg áll ren-
delkezésre.                                    (fotó: m. L.)

Tovább 
dolgoznak
két sorozatban is a legjobb négy 
közé jutott a dksk Miskolc női 
kosárlabdacsapata.  
sport | 5. oldal

Miskolc 
kassán
az ekF megnyitóján saját prog-
ramokkal képviselteti magát 
Miskolc, kassa testvérvárosa.  
a város | 3. oldal

kezdődik 
a veTélkedő!
idén is lesz várostörténeti vetélke-
dő, az első forduló kérdéseit követ-
kező számunkban közöljük!  
a város | 4. oldal

Márciustól látogatható a város legrégebbi épülete 
Nemcsak ponyvával, de favázra rög-
zített, OSB-lapokból álló épülettel 
is védik az időjárás viszontagságai-
tól a miskolctapolcai ásatások so-
rán feltárt értékes falmaradványokat. 
Tavasztól pedig a feltárás új kiállí-
tóhelyként várja majd az érdeklődő-
ket, igaz, még nem végleges formá-
jában.

Mint arról már több alkalom-
mal beszámoltunk, több szakaszban 
folytattak régészeti kutatásokat Mis-
kolctapolcán, a Barlangfürdő előt-
ti területen. Az ásatás tavaly nagyon 
eredményesnek bizonyult, feltár-
ták a bencés apátságot, s előre nem 
várt eredményekről is beszámoltak a 
szakemberek.   » folytatás a 3. oldalon

Kinyitott a szabadtéri műjégpálya

Tekintettel a jégcsarnok telített-
ségére, a polgármester közben-
járását követően vasárnap reg-
gel megnyitották a Népkertben 
a szabadtéri, kettes műjégpályát. 
Hétvégenként napközben ha-
gyományosan a kisgyerekes csa-
ládoké a szabadtéri jégpálya, este 
pedig a nagyobb tinik veszik bir-
tokba. A lehetőséggel élve so-
kan húztak korit most is, fel-
tűnt a sportolók közt Kriza Ákos 
polgármester és Bogyay Ferenc 
rendőrkapitány is. A Miskolc 

Városi Szabadidőközpont tájé-
koztatása szerint a hét minden 
napján háromszor lehet majd 
korcsolyázni: 9–12 (a korcsolya-
oktatás miatt szombaton és va-
sárnap 9.30–12.30), 13–16 és 
17–20 óra között (a Miskolci Je-
gesmedvék MOL Liga bajnoki 
mérkőzései alatt nincs közönség-
korcsolyázás). A kettes jégpályá-
ra is a Jégcsarnok főbejáratán ke-
resztül lehet bejutni, és az itt lévő 
pénztárban árusítják a belépőket.

(fotó: mocsári L.)

Több mint egymilliárd 
a miskolci turizmusra
Az Észak-magyarországi térséget 
is érinti az a turisztikai attrakciók 
és szolgáltatások című pályázat, 
amelynek keretében a régióban 
több mint 6 milliárd forint támoga-
tás sorsáról döntött a Nemzeti Fej-
lesztési Ügynökség.

Az országosan rendelkezésre 
álló forrásból a miskolci pályá-
zatok összességében a második 
legmagasabb összeget hozták el 
a megyei jogú városok között. A 
kisebb jelentőségű turisztikai fej-
lesztéseket támogató pályázaton 

három miskolci, az önkormány-
zat együttműködési nyilatkoza-
tával rendelkező projekt kapott 
összességében több mint 1 milli-
árd forintot, közölte a városháza. 

Az evangélikus egyházhoz 
kötődő út kialakítását célzó „Re-
formátus emlékutak – zarán-
dokutak” 326,9 millió forintot, 
a „Lillafüredi libegő és kapcso-
lódó attrakciók telepítése” 479,2 
millió forintot, valamint a „Lil-
lafüredi DVTK Szabadidőpark 
beruházás” 352,1 millió forintot 
kapott.           » folytatás a 3. oldalon

Nem lesz időkorlát
Egyeztetésre hívta a Selyemré-
ti Strandfürdő bérletváltozásaival 
kapcsolatban a fürdő törzsvendé-
geinek képviselőit Kriza Ákos pol-
gármester. Eldőlt: a bérletkonst-
rukció marad, de időkorlát nincs.

– Egyetértettünk, hogy a bér-
leteket nem kötjük időkorláthoz. 
Ugyanis sokan csak napközben, 
fél- vagy egy órára tudnak lejön-
ni a törzsvendégek, régi bérletesek 
közül. Őket az időkorlát okozta ár-
emelkedéssel nem foszthatjuk meg 
a mozgás örömétől, egészségmeg-
őrző hatásaitól. Megegyeztünk ar-
ról is, hogy a bérletek június 30-áig 
lesznek érvényesek – mondta a ta-
lálkozó után.    » folytatás a 2. oldalon
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Röviden ›››››››››››››

» Gonda Géza (Fidesz) | a 3. számú választókörzet önkormányzati képviselője 
lakossági fogadóórát tart január 25-én, pénteken délután 5 órától a hejőcsabai Gárdo-
nyi Géza (Szeretet utcai) Általános Iskolában.

» Jakab Péter (Jobbik) | önkormányzati képviselő lakossági fórumot tart ja-
nuár 25-én délután 4 órától a Centrum előtt Nemzetközi romaközpont épül Miskolcon 
címmel.

fogadóóRa, fóRum ›››››››››››››››››››››››››

Kapitányi fogadónap. Lakos-
sági fogadónapot tart Bogyay 
Ferenc rendőr alezredes, Mis-
kolc rendőrkapitánya január 
30-án, szerdán 9–12 óra között, 
a kapitányságon (Fábián kapu 
4.). Bejelentkezés január 28-án 9 
óráig: 46/514-511/ 27-29. 

Koszorúzás az elhurcoltak 
emlékére. Az 1945. január 23-
án Diósgyőrből kényszermun-
katáborba elhurcoltak tisztele-
tére koszorúzással emlékezik 
Miskolc Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatala január 23-
án 10 órakor, a diósgyőri vár be-
járata melletti volt óvodaépület 
falán elhelyezett emléktáblánál. 

Csalók gyűjtenek. Ismét ille-
téktelen személyek gyűjtenek a 
(korábbi nevén) Miskolci Csa-
ládsegítő Központ nevében. 
Földessy Judit intézményve-
zető arról tájékoztatta szer-
kesztőségünkön keresztül a la-
kosságot, hogy intézményük 
semmilyen pénzadománygyűj-
tést nem szervez.

Változás a MIKOM  
és a SzocioProdukt élén
A városvezetés és a Miskolc Hol-
ding Zrt. igazgatótanácsának 
döntése alapján január 15-étől a 
Miskolci Kommunikációs Non-
profit Kft. ügyvezetője Keszte 
Jolán, aki ez idáig a Miskolc 
Holding Zrt. marketing- és kom-
munikációs vezetője volt. Orosz 
Gábor a SzocioProdukt Kft. ügy-
vezetőjeként folytatja munkáját.

Keszte Jolán korábban több 
hazai és nemzetközi cég marke-
tingtevékenységét végezte. Mun-
kája eredményeként több szak-

mai elismerésben részesült, ezek 
közül kiemelkedik a marketinges 
szakma „Oscar-díja”, a Marketing 
Superstars.

A PR-, marketing és kommu-
nikációs tevékenységek tovább-
ra is a MIKOM-nál összponto-
sulnak.

A tagvállalatok tevékenységé-
nek szakmai átcsoportosítása, át-
rendezése a hatékonyabb, gazda-
ságosabb, szakmailag letisztultabb 
működés mellett a munkahelyek 
tartós megőrzését is célul tűzte ki.

A bérletkonstrukció marad,  
de időkorlát nincs
A Selyemréti Strandfürdő törzs-
vendégeinek képviselői és Kriza 
Ákos polgármester közötti egyez-
tetésen eldőlt: a bérletkonstrukció 
marad, de időkorlát nincs.

» folytatás az 1. oldalról
A 90 alkalomra szóló bérlettel 
rendelkező vendég így ugyan-
olyan feltételek mellett és ugyan-
olyan áron úszhat, mint tavaly a 
négyhavi bérlettípussal. Aki vi-
szont kevesebbet jár úszni, annak 
nem kell a 90 alkalmas bérletet 
megvásárolnia, számukra az ár-
ban kedvezőbb, 45 alkalmas bér-
let megvásárlására nyílik lehető-
ség, amelynek egy úszásra vetített 
ára 350 forint.

A megbeszélésen elhangzott 
az is, új bérleteket és jegyára-
kat csak az új fürdőrészek átadá-
sa után kívánnak majd bevezet-
ni, de előtte egyeztetni fognak a 
Selyemréti Strandfürdő törzs-
vendégeivel. Hiszen várhatóan a 
nyári időszakban, főszezonban 
már 5 medencés, csúszdás, igazi 
családi élményfürdő várja ven-
dégeit Selyemréten.

A gyógyúszó, illetve iskolai 
csoportokkal a strandfürdő ter-
mészetesen továbbra is szerző-
désben áll, alkalmanként 350 fo-
rintért, illetve ugyanyennyiért 
vehetik igénybe a szolgáltatáso-
kat az általános és középiskolás 
diákok is.

Tájékoztatjuk Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy a MIHŐ Kft. 2013. 
januártól kezdődően személyes segítségnyújtó programot in-
dít a számlatartozásokkal rendelkező díjfizetők részére. Az 
utóbbi időben a fűtési idényben egyre több felhasználó, egy-
re nehezebben tudja kigazdálkodni a téli időszak fűtési díját. 

A program célja, hogy segítséget nyújtson a bármilyen okból hát-
ralékba került díjfizető számára az elmaradt távhőszolgáltatási dí-
jak mielőbbi kiegyenlítésére, ezzel is csökkentve a folyamatosan rá-
rakódó kamatterheket, és elkerülve a végrehajtási eljárást, illetve az 
azzal kapcsolatos járulékos költségeket.

Már az egyhavi díjtartozás is viszonylag rövid idő alatt nagy össze-
gűvé válik, amennyiben a MIHŐ Kft. a jogszabályokban előírt követe-
léskezelési eljárás megindítását kezdeményezi. A bírósági végrehaj-
tási eljárás és annak előkészítési költségei magasak, ami az említett 
díjtartozáson felül szintén az érintett hátralékos díjfizetőt terheli.

Példaként bemutatjuk egy átlagos téli hónap 26 000 Ft-os távhő-
számlájának meg nem fizetése esetén a végrehajtási eljárás során 
rárakódó költségeket. 

Amennyiben a számlát határidőben nem tudja a felhasználó ki-
egyenlíteni, és a fizetési felszólítást követően nem köt a MIHŐ Kft.-
vel részletfizetési megállapodást, akkor a jogi eljárás megindítása 
esetén – ha végrehajtási eljárásra is sor kerül –, az alábbi költsé-
gek merülnek fel, melyet a MIHŐ Kft. továbbhárít az érintett díjfi-
zető felé.

Példánkban a késedelmi kamat 26 000 Ft tartozásra, 6 havi kése-
delmes befizetése esetére került kiszámításra.

Természetesen, amennyiben nagyobb a számla összege, vagy 
több számla összevontan kerül a jogi eljárás lefolytatására, úgy a 
költségek a bemutatott példától eltérően lényegesen növekednek.

Annak érdekében, hogy a jogi eljárás megindítása elkerülhetővé vál-
jon, az elkövetkezendő időszakban számlatartozással rendelkező díjfi-
zetőket a MIHŐ Kft. ügyfélpartnerei megkeresik otthonukban. Az ügy-

félpartnerek különféle lehetőségeket ajánlanak fel a díjfizetők számára, 
hogy a fennálló díjhátralékukat mielőbb rendezni tudják. Ilyen lehető-
ség lesz például a részletfizetési megállapodás, melyet a helyszínen 
azonnal megköthet a díjfizető. ezen kívül tájékoztatást adnak az álla-
mi, illetve önkormányzati adósságkezelési, illetve egyéb szociális lehe-
tőségekről, melyek egyébként nem a MIHŐ Kft. hatáskörébe tartoznak.

Fontos kihangsúlyozni, hogy a MIHŐ Kft. a távhőszolgáltatás díját 
mindenféleképpen köteles beszedni. Akik ezt bármilyen okból nem 
tudják, vagy nem akarják megtenni, a MIHŐ Kft. a személyes meg-
keresés eredménytelensége esetén kénytelen a bírósági végrehajtá-
si eljárást megindítani. ennek elkerülése érdekében a MIHŐ Kft. sze-
mélyes megkeresés útján olyan segítséget biztosít, amely a számla 
kiegyenlítésére az érintettek számára megfelelő megoldást nyújthat.

A munkatársak beazonosíthatósága ellenőrizhető lesz. Az ügy-
félkapcsolati partnerek a helyszínen, fényképes, kóddal ellátott sze-
mélyi kártyával és kérés esetén személyi igazolvánnyal igazolják 
magukat, illetve megbízólevéllel rendelkeznek. 

A MIHŐ Kft. kéri a díjfizetőket, hogy éljenek a lehetőséggel, és a sze-
mélyi kártyán lévő 46/379-450, illetve 46/379-360 infóvonalat hívják fel.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az Infóvonal tulajdonképpen a MIHŐ 
Kft. központi diszpécserszolgálatának telefonszáma, ettől eltérő 
telefonszámot a MIHŐ Kft. nem alkalmaz. Az infóvonal hívása ese-
tén a MIHŐ Kft. központi diszpécserszolgálata jelentkezik be. Az 
infóvonalon szereplő telefonszám leellenőrizhető a távhőszámla 
hátoldalán, megegyezik diszpécserszolgálat telefonszámával.

A díjtartozás költségei magasak
Költség megnevezése Összeg (Ft)

Fizetési meghagyás eljárási illeték 3%, min.  5000 5000

Ügyvédi díj 2500

Postaköltség 400

Késedelmi kamat (a fenti számla 6 havi késedelme esetén) 740

Végrehajtási illeték 1%, min.  5000 5000

Végrehajtói kamarai költségátalány 1000

Végrehajtói munkadíj 10 000

Végrehajtói jutalék (tke + költség + kamat 10%-a) 3400

Végrehajtási jog földhivatali bejegyzése 6600

Végrehajtási jog törlése 6600

Összesen: 41 240

január 14. | hétfő

A doni hősökre emlékeztünk. A 
hetven éve történt doni áttörés hősei-
re, áldozataira, valamint a 2. magyar 
hadsereg 7. hadtestében szolgáló 
miskolci és borsodi katonákra em-
lékeztek a Doni Bajtársi és Kegyele-
ti Szövetség Miskolci Csoportja szer-
vezésében a Szemere kertben lévő 
kopjafánál. Előző nap a Szent Anna-
templomban tartottak emlékmisét.

Az orvosi ügyeletről. Az orvo-
si ügyelet átalakításáról szóló ön-
kormányzati közbeszerzési kiírás 
visszahívását, és az átszervezés újra-
gondolását kérik a miskolci szocialis-
ták az önkormányzattól. Bazin Géza 
önkormányzati képviselő szerint az 
átszervezés miatt a diósgyőri város-
rész, illetve a környező települések 
lakói többet kell majd, hogy utazza-
nak az ellátásért, a MISEK-ben na-

gyobb lesz a zsúfoltság, így a szolgál-
tatás színvonala biztosan csökken.

Engedély az öntőüzemnek. 
Megadta az egységes környezethasz-
nálati engedélyt az Észak-magyaror-
szági Környezetvédelmi, Természet-
védelmi és Vízügyi Felügyelőség a 
Miskolc Steel Mills Kft., mint enge-
délyes részére a Diósgyőri Ipari Park-
ban acélgyártó üzem és folyamatos 
öntőmű létesítéséhez és működésé-
hez. A határozat teljes szövege január 
28-áig megtekinthető a felügyelősé-
gen, valamint a polgármesteri hivatal 
Építési és Környezetvédelmi Hatósá-
gi Osztályán ügyfélfogadási időben.

január 15. | kedd 

Mintamenza. Egészséges, változa-
tos, finom ételek, lehetőség szerint 
hazai alapanyagokból – ez a lényege 
a Mintamenza Programnak, mely-

nek regionális programindító mun-
kaértekezletét Miskolcon a megyei 
kormányhivatal Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szervénél tartották. 

január 16. | szerda

Fűtésről pró és kontra. Elfogad-
hatatlannak nevezte Bartha György 
(MSZP) önkormányzati képvise-
lő, hogy a MIHŐ szakemberei – ál-
lítása szerint – előzetes értesítés 
nélkül mintegy 20-30 családnál ki-
kapcsolták a melegvíz-szolgáltatást 
de cember 20-án, karácsony előtt a 
Hajós utcában. Pásztor Imre, a Mis-
kolc Holding Zrt. kommunikációs, 
PR-vezetője elmondta, a MIHŐ, ha 
díjtartozást észlel, minden esetben 
fizetési felszólítást küld, amely tar-
talmazza a lehetséges szankciókat is, 
így ha nem rendezi hátralékát vala-
ki, kizárják a használati melegvíz-
szolgáltatásból. Leszögezte, a MIHŐ 

minden esetben a jogszabályi előírá-
soknak megfelelően járt el.

Kész a helyreállítás. Több mint 
80 milliós, az árvízi károk helyreál-
lítását célzó pályázati beruházás ért 
véget Miskolcon a műszaki átadás-
átvételi eljárás befejeződésével. A 
munkák során több veszélyeztetett 
út szilárd burkolatot kapott, csapa-
dékvíz-elvezető hálózat épült, tisztí-
tóaknákat, víznyelőket építettek be.

január 18. | péntek

Századik szülinap. Családjával és 
az otthon lakóival közösen köszön-
tötte Kriza Ákos polgármester és 
Radomszki Lászlóné intézményve-
zető 100. születésnapján Berényi Já-
nosné Juhász Etelkát az Őszi Napsu-
gár Otthonban. Etelka néni Mádon 
született, de régóta Miskolcon él, 
2008 óta az intézmény lakója. 

Kérdések és utolsó válaszok a „miskolci-erdélyi” témában
„Igen, vannak a miskolci önkormányzat és a város cégeinek dolgozói között 
határon túlról érkezett magyarok. Semmivel sincsenek többen, mint bármely 
másik nagyvárosban.” Így reagált szerdán Kriza Ákos polgármester az MSZP 
előző napi sajtótájékoztatójára. Ott többek között elhangzott: az elmúlt két év-
ben a város fontos igazgatási, gazdasági, oktatási és kulturális posztjain Romá-
niából áttelepült magyarok kaptak lehetőséget.

A keddi sajtótájékoztatón Mokrai 
Mihály szocialista önkormányzati 
képviselő arról beszélt, hogy a tudo-
mányos élet képviselői hozták tudo-
másukra: több erdélyi vagy erdélyi 
származású magyar tudóst keres-
tek meg, hogy pályázzanak a Mis-
kolci Egyetem rektori tisztére, és az 
MSZP azt feltételezi, hogy e külsős 
pályázók közül többet Kriza Ákos 
polgármester kért fel. Ennek kap-
csán tették szóvá, hogy az elmúlt két 
évben a város több fontos igazga-
tási, gazdasági, oktatási és kulturá-
lis posztjára Romániából áttelepült 
magyarok kerültek – és tevékenysé-
güket ők elégtelenre értékelik.

Kriza Ákos erre reagálva szerdai 
sajtótájékoztatóján úgy fogalma-
zott: „megalázó és gusztustalan az 
a módszer, ahogy a miskolci szocia-
listák saját városuk lakóit immáron 
évek óta megpróbálják félrevezetni”. 

– Sorozatosan kapjuk azt a vádat, 
hogy erdélyi származású magyaro-
kat hozunk helyzetbe Miskolcon, 
akiket egyébként a szocialisták kö-
vetkezetesen románoknak nevez-
nek – nyilatkozta, kiemelve: a mis-
kolci önkormányzatnál és a város 
cégeinél több ezer ember dolgozik 
becsülettel. – S igen, vannak közöt-
tük határon túlról érkezett magya-
rok, akik évek óta a városban élnek 
és dolgoznak. Semmivel sincsenek 
többen, mint bármely másik nagy-
városban – hangsúlyozta.

A polgármester arról is beszélt, 
Miskolc emblematikus hely a szo-
cialisták számára s „bármilyen esz-
közt meg fognak engedni ma-
guknak, hogy a város irányítását 
visszaszerezzék, újra kezelhetetlen 
tartozást halmozzanak fel”. Mind-
ezek után kijelentette: a szocialisták 
más esetekben tiltakoztak a listázá-

sok ellen „aljas, kirekesztő, fasiszta” 
módszernek nevezve azt. 

A vita ezzel nem ért véget, Föl-
desi Norbert, az MSZP frakcióve-
zetője válaszában kijelentette: csu-
pán arra hívták fel a figyelmet, hogy 
„a partiumi származású Kriza Ákos 
polgármestersége óta egyre több 
partiumi, erdélyi származású em-
ber kap vezető állást a polgármes-
teri hivatalban, a város cégeiben, 
intézményeiben”. Majd konkrét 
személyek születési helyére, rokoni 
kapcsolataira vonatkozó kérdése-
ket tett fel. Kriza Ákos válasza sze-
rint „vállalhatatlan kérdéseket tett 
fel az MSZP”. Majd kijelentette: nin-
csenek rokonai az említettek között, 
akik bár valóban a határon túl szü-
lettek, de évtizedek kötik őket az or-
szághoz, Miskolchoz. 

Majd sorait így zárta: „Minden 
jóérzésű miskolci ember nevében 
gyalázatosnak és elfogadhatatlan-
nak tartom Földesi Norbert kér-
désfeltevését, visszautasítom azt, és 
e tárgykörben az emberi méltóság 
nevében sem magamról, sem más 
miskolci-erdélyi születésűről nyilat-
kozni többet nem fogok.”
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112: kész az épület
Elkészült a miskolci 112-es Hívás-
fogadó Központ épülete, jelenleg 
a berendezését végzik. A segély-
hívó rendszer „éles”, üzemi beve-
zetése – a tesztelés és próbaüzem 
után – 2013 utolsó negyedévében 
várható – közölte érdeklődésünk-
re a Nemzeti Fejlesztési Minisztéri-
um Kommunikációs Főosztálya. 

A Hívásfogadó Központok a ter-
vek szerint összesen 850 munka-
társat foglalkoztatnak majd, akik 
közül 425-en a miskolci köz-
pontban kezdhetnek el dolgozni. 
Az operátorok kiválasztása még 
nem történt meg, a kormányhi-
vatalok munkaügyi szervei el-
sősorban a regisztrált munka-
nélküliek közül, másodsorban 
pedig „hagyományos” toborzás 
útján keresik a feladatra alkalmas 
személyeket. A központok mun-
katársait előre meghatározott 
módszerekkel – tesztek, interjúk 
stb.– választják ki.

A kiválasztást és szerződéskö-
tést követően az alkalmazottak 
kéthónapos, speciális alapkép-
zésen vesznek részt, ahol megis-
merkednek a rendőrségi, tűzol-
tósági és egészségügyi területek 
alapjaival, valamint jogi és infor-

matikai képzésben is részesül-
nek. A munkatársak részt vesz-
nek az informatikai rendszer 
tesztelésében is, az éles üzemi át-
állásra próbaüzem keretében ké-
szülnek fel.

– A Hívásfogadó Központ 
épülete elkészült, berendezé-
se folyamatban van. A tény-
leges munka megkezdésének 
időpontját befolyásolja a közbe-
szerzési eljárások lezárása is, a 
rendszer „éles”, üzemi bevezetése 
nagy valószínűséggel 2013 utolsó 
negyedévében várható. A teszte-
lés, próbaüzem legalább két hó-
napot vesz igénybe, de a nyár vé-
gén már intenzív munka folyhat 
a központokban – hangsúlyoz-
za a minisztérium tájékoztató-
ja, mely szerint az új központok 
rendszerbe integrálása semmifé-
le fennakadást nem okozhat. A 
jelenlegi segélyhívószámok az új 
rendszer és a 112-es hívószám 
széles körű lakossági promóció-
ja mellett is élni fognak.

A lakosság ugyanakkor az új 
segélyhívó központok bekapcso-
lódásával gyorsabb és kevesebb 
kapcsolással járó segítségnyújtást 
fog tapasztalni.  

Szepesi S.

Fórum a miskolctapolcai 
strandfejlesztésről 
Fórumot tartanak a miskolctapol-
cai strandfejlesztésről január 24-
én, csütörtökön este 6 órától a vá-
rosháza dísztermében.

Az előadók között szerepel Kri-
za Ákos, Miskolc polgármeste-
re, Nagy Kálmán országgyűlési 
képviselő, Rostás László főépí-
tész, Pirity Attila építész-terve-
ző, valamint két szakági terve-

ző. A fórumon Nehéz Károly 
önkormányzati képviselő lesz 
a házigazda, a fórum moderá-
tora. Lengyel Katalin, a Mis-
kolci Városfejlesztési Kft. ügy-
vezető igazgatója a fejlesztés 
szakmai anyagát ismerteti, 
Czinkné Sztán Anikó, a Miskol-
ci Turisztikai Kft. ügyvezetője 
pedig az üzemeltetési, turisztikai 
szempontokról szól majd.

Márciustól látogatható 

Tavasztól a miskolctapolcai feltá-
rás új kiállítóhelyként várja majd 
az érdeklődőket, igaz, még nem 
végleges formájában.

» folytatás az 1. oldalról
Pusztai Tamás, az ásatást vezető 
régész, a Herman Ottó Múzeum 
vezetője korábban a XII. század-
ra datálta a legrégebbi leletet, ám 
az elmúlt év végén még korábbi 
épületrészeket is találtak. 

– Korábban egy temetőkápol-
nának gondoltuk azt a részt, ami-
ről kiderült, hogy egy XI. századi 
plébániatemplom, amit később 
hozzáépítettek a bencés apátság-
hoz, így a plébániai jogok is átke-
rültek az apátsághoz.

A vezető régész kijelentette, a 
rotunda Miskolc legrégebbi épü-
lete, amelynek közepén egy tég-
lával falazott sír is található. Az 
időjárási körülmények nem tet-

ték lehetővé a további elmélyült 
kutatómunkát, a nagy terüle-
tű leletet azonban meg kell óvni 
a hideg, csapadékos időtől, ezért 
egy ideiglenes kiállítóhelyet épí-
tenek a bencés apátságnál.

– A vázszerkezetre OSB-lapok 
és a ponyva is kerül, így a múze-
umnak egy külső kiállítási helye 
lesz Miskolctapolcán. Tervezzük 
a feltárás végleges bemutatásá-
nak módját, s keressük ehhez a 
forrásokat, ám addig sem szeret-
nénk elrejteni az érdeklődők elől 
az izgalmas leletet, ezért márci-
us közepétől be lehet majd men-
ni az ásatás helyszínére – mond-
ta Pusztai Tamás. Hozzátette, ez 
még nem a végső állapot lesz, 
ám mindenképp szeretnék, hogy 
amíg ahhoz nem sikerül forrást 
találni, addig is láthassák a mis-
kolciak a különleges helyszínt.

Kiss J. | fotó: Mocsári L.

Térben és időtartamban is bővül a fesztivál
Történelminek nevezte az 
idei, 13. Kocsonyafesztivált 
Rózsa Edit főszervező, első-
sorban abból a szempont-
ból, hogy mind térben, mind 
időtartamban kibővül az ese-
mény.

– Az idei történelmi Kocsonyafesz-
tivál lesz, hiszen Kriza Ákos pol-
gármester javaslatára helyét tekint-
ve kibővül. A fesztivál korzója az 
Uitz utcára kerül, és így bevonha-
tó az Avas is – mondta csütörtöki 
sajtótájékoztatóján Rózsa Edit fesz-
tiváligazgató. – Ugyanakkor idő-
tartamát tekintve is bővül, egy úgy-

nevezett nulladik nappal. Február 
21-én, csütörtökön veszi kezdetét a 
fesztivál a civil kocsonyaversennyel.

– A program elsődleges funkció-
ja az, hogy a közös főzéssel megte-
remtsük a közösségi élményt. Ezért 
hirdetjük meg az első miskolci civil 
kocsonyaversenyt Miskolc városré-
szei, önkormányzatai, nemzeti, et-
nikai kisebbségei, családi és civil 
közösségek, valamint baráti társasá-
gok számára – sorolta a főszervező, 
hozzátéve, a jelentkezés lehetősé-
get ad arra is, hogy ne csak közösen 
főzzék a kocsonyát, hanem ki-ki be 
is mutathassa „saját magát”, bemu-
tathassa azt, hogy mit képvisel mint 
civil szervezet, mint közösség.

Idén a fesztiválon csak miskol-
ci kocsonyát lehet majd kapni, a ké-

szítők mottója pedig – Rózsa Edit 
szavaival – a „megalkuvás nélkü-
li minőség” lesz. A kocsonyatőzs-
dét tavaly indították el, idén tehát a 
szervezők második alkalommal te-
szik lehetővé a miskolci vendéglá-

tók számára – legyenek azok isko-
lai konyhák vagy egyéb, vendéglátó 
tevékenységet folytató vállalkozá-
sok Miskolcon – a „tőzsdézést”, így 
a fesztiválon árusító kereskedők tő-
lük vehetik meg a kocsonyát. 

Emellett lesz a nulladik napon 
grafikai kiállítás és élőzene, a feszti-
válhoz csatlakozó vendéglátóhelye-
ken. A szervezők így kívánják ösz-
szekapcsolni a gasztrokultúrát más 
művészeti ágakkal, zenével, grafiká-
val és irodalommal.

A fesztiválhelyszínt most a Sze-
mere utcától a Szinva teraszon, a 
Kandia utcán, az Uitz Béla utcán át 
egészen a Zenepalotáig, a Szeme-
re kertben, a Városház, Erzsébet és 
Európa téren, illetve a Művészetek 
Háza és Sötétkapu között alakítják 
ki minden eddiginél nagyobb terü-
leten, összesen 65 ezer négyzetmé-
teren.                                            Kujan I. 

Több mint egymilliárd  
a miskolci turizmusra
Miskolci pályázatok összességében 
a második legmagasabb összeget 
kapták a megyei jogú városok kö-
zött a turisztikai attrakciók és szol-
gáltatások című pályázaton.

» folytatás az 1. oldalról
A „Református emlékutak – zarán-
dokutak” projekt keretében a Ma-
gyarországi Evangélikus Egyház egy 
jelentős, országos szintű, egymást 
erősítő zarándokút-hálózatot szán-
dékozik megvalósítani a Dél-alföldi, 
Észak-alföldi, Észak-magyarorszá-
gi, Dél-dunántúli és Közép-dunán-
túli régióban. Az Észak-magyaror-
szági régióban három zarándokutat 
terveznek. Ezzel egy önálló, komp-
lex szolgáltatást nyújtó turisztikai 
attrakciót szándékoznak megvaló-
sítani. A jelentős részben hátrányos 
helyzetű helyszíneken a település 
egyháztörténeti, történelmi, kultu-
rális és néprajzi örökségének kuta-
tása és bemutatása is megvalósul. 

A Lillafüredi DVTK Szabadidő-
park-beruházás révén az ország 
első futball-témaparkja jöhet létre, 
köszönhetően a futsallpályának, 
továbbá a labdás ügyességi és kész-

ségfejlesztő játékoknak. Az egykori 
laktanyaépületnél akadály- és ká-
belpálya, kültéri-beltéri lézeraréna, 
téli-nyári jég- és görkorcsolyapá-
lya, valamint egy formabontó ját-
szótér is épül, a 12 hónapos nyitva 
tartás miatt csökkenhet a szezona-
litás. A 2014-ben nyíló, 100 ezer fős 
látogatottságot váró park nagyszá-
mú munkahelyet is teremt.

A Lillafüredi libegő és kapcso-
lódó attrakciók telepítése projekt 
a neves Fehérkőlápa sziklához biz-
tosítja a kulturált feljutást. Közvet-
lenül a felvonóhoz kapcsolódik a 
canopy lesiklópálya, továbbá nyá-
ron tereproller-, télen pedig szán-
kópályaként funkcionáló ösvény. 
A hegytetőn ingyenesen használ-
ható tematikus wellness útvona-
lat alakítanak ki, ezáltal biztosítva 
a teljes körű rekreációs élményt. 
A libegő indulóállomása mellett 
épül egy „négyévszakos” bobpálya, 
továbbá szintén ide tervezik a 
DVTK-szabadidőparkot. 

A Herman Ottó Emlékpark fej-
lesztésére beadott két pályázat a 
forrás kimerülése miatt egyelőre 
tartaléklistán van.

Miskolc Kassán
A Kassa Európa kulturális 
fővárosa 2013 programso-
rozatot ünnepélyes keretek 
közt ma, szombaton nyitják 
meg. A nagyszabású rendez-
vényen saját programokkal 
képviselteti magát Miskolc, 
Kassa testvérvárosa.

A magyar programokat hétfőn saj-
tótájékoztató keretében mutatták 
be hazánk kassai főkonzulátusán. 

– Az Európa kulturális fővárosa 
eseménysor nemcsak Kassának, 
hanem Miskolcnak is nagy lehető-
ség – jelentette ki Kriza Ákos pol-
gármester arra utalva, hogy jelen-
tős fesztiváljainkat bemutatják a 
felvidéki városban, illetve az EKF 
miatt Kassára látogató turisták re-
mélhetőleg eljönnek Miskolcra is. 
Ennek érdekében két éve elkezdték 
az előkészítést, egyeztetést, tavaly 
szeptemberben egyezményt írtak 
alá a 2013-as kulturális és turiszti-
kai programok összehangolásáról.

Miskolc kassai programjai-
ról elhangzott: az Auparkban ki-
alakított Miskolc-ház szomba-

ton a népi kultúrára fókuszál, így 
többek közt fellép a Szinvavölgyi 
Néptáncegyüttes, az Esztenás és a 
Czemende zenekar. A Fügedi Már-
ta Népművészeti Egyesület kéz-
művesei pedig egész napos be-
mutatót tartanak. Vasárnap a XX. 
század elejének polgári korát idé-
zik fel, többek közt a Ködmön For-
mációs Táncegyüttes és a Miskolc 
Dixieland Band közreműködésé-
vel, a kézműves bemutató pedig ki-
egészül Miskolcról szóló fotókiállí-
tással. 

Ezzel párhuzamosan turisztikai 
és gasztronómiai bemutatót tarta-
nak a Magyar udvarban, ahol meg-
ismerkedhetnek az érdeklődők az 
egyedi ízvilágú miskolci kolbásszal, 
valamint a régióból származó kitű-
nő pálinkákkal. 

A kassaiak várják a miskolci lá-
togatókat az Európa kulturális fő-
városa valamennyi rendezvényére. 
Ígéretük szerint a helyi turisztikai 
irodában magyarul beszélő infor-
mációs munkatárs segít majd a tá-
jékozódásban. 

Miskolc programjairól vasár-
nap mi is beszámolunk a minap.
hu hírportálon, és minden fon-
tos, érdekes információ megtalál-
ható a https://www.facebook.com/
KassaMiskolc2013?fref=ts olda-
lon.

„Kanada nem küldhet Miskolcra senkit!” 
„Az, hogy csak Miskolcon 
akarnak egy ilyen jellegű 
kampányt indítani, rendkí-
vül felháborít és fenyegetés-
ként élem meg” – mondta 
Kriza Ákos polgármester a 
kanadai nagykövetség által 
tervezett médiakampányról.

» folytatás az 1. oldalról
– Kanada nem küldhet Miskolc-
ra senkit! – jelentette ki ismét szer-
dai tájékoztatóján, a sajtó nagy 
nyilvánossága előtt Kriza Ákos pol-
gármester. Felháborítónak nevezte 
a kanadai kormány akcióját, külö-
nösen annak fényében, hogy a dön-
tésük előtt nem tájékoztatták sem 
őt, sem mást, csupán a kész tényeket 
közölték. A polgármester kijelentet-
te, elég volt abból, hogy egyesek azt 
gondolják, Miskolccal, a miskolci-
akkal bármit meg lehet tenni, bár-
kiket ide lehet küldeni – akár Ka-
nadából is – vagy úgy, ahogy az a 
„fészekrakók” esetében történt. 

– Nem mi költöztettük be őket 
a városba, de a problémát, amit je-
lentenek, mi fogjuk megoldani. Eb-
ből nem engedek! – hangsúlyozta a 

polgármester, kiemelve: ezt várják el 
tőlük a miskolciak, és csak ez lehet 
az út a biztonságos Miskolc megte-
remtéséhez.

„Ezúton fejezem ki tiltakozá-
somat”
A polgármester még kedden leve-
let írt Tamara Guttman kanadai 
nagykövetnek, amiben ez áll:

„Megdöbbenéssel értesültem ar-
ról, hogy Kanada állam akkreditált 
nagykövetsége, a kanadai kormány 
nevében négyhetes kampányt kí-
ván folytatni városunkban, arra 
hívva fel Miskolc polgárainak fi-
gyelmét, hogy országukban » évek 
helyett akár heteken belül elbírálják 

a menedékkérelmet«, majd kijelen-
tik, hogy »gyorsabban küldik haza 
az alaptalan menedékkérelemmel 
érkezőket«.

Kampányuk kizárólag Miskol-
cot vette célba. Miért? Miért nem 
egyeztettek erről a miskolci város-
vezetéssel?

2012. október 9-én, amikor 
Jason Kenney miniszter úrral ta-
lálkoztam, csak a bevándorlás szi-
gorításáról tájékoztatott, de sem-
milyen, »gyorsabban hazaküldik« 
kampányról nem volt szó, amit 
Miskolcra terveznek. Most pedig 
kampányuk előtt egy nappal ulti-
mátumszerűen közlik velem, hogy 
városunkat teleragasztják fenyegető 

plakátokkal, hirdetésekkel, és rádiós 
spotokat helyeznek el.

Aki menedékjogot kér, azt nincs 
hová Miskolcra »gyorsabban haza-
küldeni«. Ezúton fejezem ki tiltako-
zásomat a magam és Miskolc lakói-
nak nevében!

Jelezni kívánom Önnek, hogy lé-
pésüket sértőnek és nemkívánatos-
nak, míg eljárásukat elfogadhatat-
lannak tartom.”

Kanada: „A menekültügyi 
rendszer bemutatása a cél”
A tavaly decemberben életbe lé-
pett változások eredményeként 
gyorsabb és igazságosabb lett Ka-
nada menekültügyi rendszere, eze-
ket a változásokat akarja bemutat-
ni a Miskolcon négy héten át tartó 
kampány – közölte a kanadai nagy-
követség az MTI megkeresésére. Az 
új rendszerben „az üldözés elől me-
nekülő valódi menekültek” sokkal 
hamarabb védelemben részesülnek, 
míg „az alaptalan menedékkére-
lemmel érkezőket gyorsabban ki-
utasítják Kanadából” – magyaráz-
ták. A kampány helyszíne Miskolc, 
mivel „nagyszámú magyarorszá-
gi menedékkérő arról számolt be a 
kanadai hatóságoknak, hogy erről a 
területről érkezett” – áll a követség 
közleményében.

A Szinva terasz régóta fontos helyszín
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A kultúra mindennapjaink 
része – és fontos az ünnepe!
Több mint egyhetes rendez-
vénysorozattal készül Miskolc 
a magyar kultúra napjára. A 
programok már január 18-án el-
kezdődtek a Miskolci Múzsa Díj 
2012 gálájával és egészen január 
30-ig tartanak.

Kiss Gábor, Miskolc alpolgár-
mestere a programsorozatot be-
harangozó, a II. Rákóczi Ferenc 
Megyei és Városi Könyvtár-
ban megtartott sajtótájékozta-
tón emlékeztetett, a magyar kul-
túra napját 1989 óta ünnepeljük 
január 22-én, vagyis azon a na-
pon, amikor a hagyományok 
szerint Kölcsey Ferenc véglege-
sítette nemzeti imádságunk, a 
Himnusz szövegét.

– A kultúra mindennapjaink 
része kell, hogy legyen, ezért is 
gondoltuk úgy, hogy kicsit bő-
vebb, több napon át tartó prog-
ramsorozatot állítunk össze a 
magyar kultúra napja alkalmá-
ból, olyat, melyben a filmektől 
kezdve a kiállításokon, családi 
napokon át a színházi progra-
mokig mindenki megtalálja a 
magának való kulturális ren-
dezvényt – ezt már Kákóczki 
András, a polgármesteri hivatal 
kulturális, idegenforgalmi és vá-

rosmarketing osztályának veze-
tője mondta.

A központi ünnepség janu-
ár 22-én délelőtt 10 órakor kez-
dődik, Kölcsey Ferenc Szé-
chenyi utcai emléktáblájának 
megkoszorúzásával. A prog-
ramsorozatból kiemelték a Mis-
kolci Múzsa Díj 2012 Díjátadó 
Gáláját, a Mazsaroff Miklós-
díj átadóját. Kiss Gábor méltat-
ta a Múzsa Díjat, mely civil kez-
deményezésre, helyi vállalkozók 
támogatásával jött létre évekkel 
ezelőtt. Kákóczki András emlé-
keztetett: a Mazsaroff Miklós-dí-
jat a festőművész özvegye, Maria 
Nikolaeva alapította öt évvel ez-
előtt, az elismerést minden évben 
egy 35 év alatti helyi festőművész 
kapja meg (tavaly Bánki Ákos).

Végül Zsiga Marcell alpolgár-
mester szólt arról az Avasi Gim-
náziumban most szombaton 
reggel 9 órától első alkalommal, 
hagyományteremtő céllal meg-
rendezett teremfoci-bajnok-
ságról, mely úgy kapcsolódik 
a kultúrához, a magyar kultú-
ra napjához, hogy építészek, ze-
nészek, színészek és az önkor-
mányzat csapatai mérik össze 
focitudásukat.                  Tajthy Á.

» programok a 7. oldalon Kezdődik a várostörténeti vetélkedő!
Ötödször rendezi meg a miskolci ál-
talános és középiskolások számá-
ra a vetélkedőt Fodor Zoltán önkor-
mányzati képviselő a MIKOM Kft.-vel 
közösen. Az első forduló kérdéseit 
következő számunkban közöljük!

Címergyűjtés, épület fel is me rés, 
totó és képrejtvény. Többek kö-
zött ilyen feladatokat kapnak a di-
ákok a várostörténeti vetélkedő-
ben. A játékban minden iskolából 
öt, egyenként háromfős csapat ve-
het részt. Kiemelt téma lesz az idén 
100 éves miskolci vízszolgáltatás, 
és az 50 éves avasi kilátó. A játék 
tíz héten át tart, egy-egy totósoro-
zat kitöltésével. 

Az első kérdéssor a Miskolci 
Naplóban jelenik meg a jövő héten, 
a többi kilenc a minap.hu-n lesz el-

érhető. A kinyomtatott feladatokat 
innen lehet letölteni, a megfejtése-
ket a MIKOM titkárságán kell le-
adni vagy postai úton beküldeni a 
megjelenést követő két héten be-
lül. A megfejtéseken olvashatóan fel 
kell tüntetni a csapat és az iskola ne-
vét, telefonos elérhetőségét.

A totósorozat végeredménye-
ként iskolatípusonként hat-hat csa-
pat jut a döntőbe, amely várhatóan 
áprilisban lesz, külön az általános 
és a középiskolás csapatoknak. A 
diákokat most is szakavatott zsű-
ri értékeli – mondta el Fodor Zol-
tán szervező.

A legjobban szereplő tanulók 
tanáraikkal eljuthatnak repülővel 
Brüsszelbe, az Európai Parlament-
be, a további helyezettek pedig ér-
tékes ajándékokat kapnak.

„Az építés vágya, tudása mindenkiben ott él”
A Miskolci Múzsa Díjat az 
elmúlt évben Ferencz István 
építésznek ítélte munkássága 
elismeréseként az alapítvány 
kuratóriuma. A díjat pénte-
ken, a magyar kultúra napja 
alkalmából adták át 

Tizenegyedik al-
kalommal adták 
át a magyar kul-
túra napja alkal-
mából a Miskolci 
Múzsa Díjat. Az 
egyik legtekin-
télyesebb vidéki 

kulturális elismerést a Nagyszín-
házban rendezett gálaest kereté-
ben vehette át pénteken – lapzár-
tánk után – Ferencz István építész.

A díj odaítélésekor fontos szem-
pont, hogy az elismert művész kö-
tődjék Miskolc városához. Ferencz 
István az első építőművész, aki 
megkapta a rangos miskolci elisme-
rést – méghozzá egyhangú döntés 
alapján. Ferencz István többek kö-
zött Kossuth-, Ybl-díjas építész, je-
lenleg a Moholy-Nagy Művészeti 
Egyetem tanára, ám ma is kötődik 

Miskolchoz, hiszen harmincöt évig 
élt a városban, s barátai ma is itt lak-
nak. Nevéhez fűződik a Zenema-
lom, a Miskolci Egyetem jogi kará-
nak épülete, amelyekért 1985-ben 
kiérdemelte az Ybl Miklós-díjat. Ő 
tervezte az avasi katolikus egyhá-
zi együttest és az egyetem auláját is.

Az építész elmondta, legked-
vesebb miskolci munkája az avasi 
együttes, hiszen hosszú ideig, kiváló 
emberekkel dolgozott együtt rajta.

– Harmonikus, remek körülmé-
nyek között végeztük a munkát. Ti-
zenkét évig épült, úgy jártam oda, 
mintha hazamentem volna, mint-
ha a saját házamhoz érkeztem vol-
na meg minden alkalommal. Egy 

idő után azonban el kell engedni a 
házainkat, hiszen elkezdik élni a sa-
ját életüket – mondta Ferencz Ist-
ván, aki a román, az Árpád-kori 
építészeti stílust kedveli a legjobban. 
Mint hangsúlyozta, az akkori kor-
ból templomok, várak maradtak 
fent, amelyek tökéletes helyeken 
épültek meg. – Lélekkapaszkodó az 
a korszak – tette hozzá.

Már gyermekkorában is szíve-
sen épített, ám egy időben inkább 
a sport felé fordult. Elárulta, olimpi-
kon szeretett volna lenni.

– A kenuzás nagyon vonzott, ám 
ehhez nem volt adottságom, s úgy 
gondoltam, nem is élnék meg be-
lőle, ezért más utat kellett kijelöl-

nöm a magam számára. Úgy vélem, 
az építés tudása ősidők óta minden 
emberben ott él – hangsúlyozta.

Ma már nem épít Miskolcon há-
zakat, idejét leginkább a tanítás köti 
le a Moholy-Nagy Művészeti Egye-
temen. Nem félti az utánpótlást. 

– Egyre nehezebb a feladatuk, de 
van a fiatalok előtt perspektíva, hi-
szen építeni kell. Az építészet ma 
már nincs a társadalmi figyelem kö-
zéppontjában, mint egykor. Inkább 
a profit a fő szempont. Jobban fi-
gyelnünk kellene a természetre, hi-
szen például a fényt is lehet irányíta-
ni – emelte ki.

Azt mondja, meglepte, hogy a 
kuratórium őt választotta Múzsa-
díjasnak, de természetesen nagyon 
örül neki. A város legnagyobb 
megbecsülésének nevezte az elis-
merést, amelyhez, szerinte, az em-
lékezet, s a miskolci élete juttatta.                                         

Kiss J. | fotó: J. Á., portré: mma.hu

A gyógyítás, fogyAsztás szelíd módjA
A Zolnay Szalon orvosi ellenőrzés mellett zajló 

komplex, akupunktúrás módszerrel segíti
a gyógyulni, valamint a fogyni vágyókat.

30-50% bérletkedvezmény + Ajándék  AlAkformálás      
Tapasztalja meg Ön is az akupunktúra jótékony hatásait.

Miskolc, Lehel u. 2. PLATÁN HÁZ (a Búza téren a görög templom mögött)
Tel.: 06-30/635-6362, vagy rendelés alatt: H–Sz–P 15–18  között a 46/755-144 számon

14 ÉVE AZ ÖN EGÉSZSÉGÉNEK A SZOLGÁLATÁBAN!

Apróhirdetés
A Miskolci Otthon Segítünk Ala-
pítvány önkénteseket keres fiatal 
családok segítésére. Kisgyermek-ne-
velési tapasztalattal rendelkező szü-
lők, nagyszülők jelentkezését vár-
juk a januárban induló önkéntes 
képzésre. Tel.: 30/905-8113. www.
otthonsegitunk.hu 

BIZTONSÁGI ŐR intenzív OKJ-szak-
munkásképzés, még a múlt évi felté-
telekkel! MISKOLC, KAZINCBARCIKA 
Időpont: február  16. Részletfizetés! 
Tel.: 06-30/362-4411.

Hi-Sec és MEGA acél bizton sá gi aj-
tók beépítve már 59 900 Ft-tól, to-
vábbá nyílászárók (műanyag, fa, 
alumínium) cseréje óriási kedvez-

ménnyel, teljeskörű árnyékolástech-
nikával. Tel/fax: 46/402-292, mobil: 
30/336-5528, web: www.aluport.
hupont.hu, bemutatóterem: Mis-
kolc, Bükk áruház I. emelet.  Nyitva: 
h–p: 9–14 óráig, sz: 9–12 óráig.

Eladó minőségi 20–45 cm-es átlag 
átmérőjű, tavalyi vágású száraz ke-
mény akác, tölgy, bükk, gyertyán, 
cser tűzifa! 1 m x 1 m x 1 m-es kalo-
dában, konyhaké szen, ellenőrizhe-
tően, szorosan sorba rakva 12 000 
Ft/üzemi m3. Mérhetően ömlesztve 
konyhakészen 11 000 Ft/üzemi m3. 
SZÁLLÍTÁS BORSOD MEGYE EGÉSZ 
TERÜLETÉN! Tel.: 06-70/5263-028.
Gyakorlattal, nyelvvizsgával 
rendelkező valutapénztárost ke-
resünk. Érd.: 46/411-304

A nagyszínházi gálán különdíjakat is átad-
tak a miskolci kulturális élet képviselőinek. 
fecske Csaba költőnek, a ruszkai nóra–
nagy István dokumentumfilmes páros-
nak és barna györgy néprajzi gyűjtőnek 
kiss Csaba színházigazgató adott át egy-
egy Arany bérletet.

HIRDETÉS

HIRDETÉS

HIRDETÉS
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Tovább dolgoznak a négy között is
A Közép-Európai Női Li-
gában (CEWL) és a magyar 
bajnokságban is a legjobb 
négy közé jutott a DKSK 
Miskolc női kosárlabdacsa-
pata, így mindkét sorozat-
ban elérte alapvető célját.

A DKSK-Miskolc női kosárlabda-
csapata története során először ju-
tott be egy nemzetközi kupaso-
rozat négyes döntőjébe, miután 
a múlt héten idegenben győzte le 
nagy csatában, 68–62-re az osztrák 
bajnok Bécs együttesét a Közép-
Európai Női Ligában. Pár nappal 
később a hazai pontvadászatban is 
bebiztosította helyét a legjobb négy 
között Peresztegi Nagy Ákos csa-
pata a pécsi Bácsbasket elleni ha-
zai sikerrel.

– Tudtuk, hogy nehéz januá-
runk lesz. Nyolcból három mér-
kőzés sikeresen lement, az euró-
pai kupamérkőzésen már „csak” 
az első hely a tét a csoportban, 
míg a PEAC elleni meccs ugyan-
csak a harmadik vagy a negyedik 

helyezésről dönt. Alapcélunkat, 
hogy a magyar bajnokság alapsza-
kaszában az első négyben végez-
zünk, illetve a CEWL-ben Final 
Fourt játsszunk, elértük. Kicsit pi-
henünk, de nem állunk meg, nem 
dőlhetünk hátra, hiszen a Magyar 

Kupát is megkezdjük. Azon a fron-
ton is szeretnénk helytállni, me-
gyünk és dolgozunk tovább, sze-
rencsére jól indult az év – mondta 
a vezetőedző.

A tabella harmadik helyén álló 
DKSK Miskolc vasárnap közvet-
len riválisa, a negyedik helyezett 
PEAC-Pécs otthonában lép pályá-
ra, míg következő hazai mérkőzé-
sét január 23-án, szerdán 18.15-
től a Közép-Európai Női Ligában 
a cseh bajnokság élmezőnyébe tar-
tozó Kara Trutnov együttese ellen 
vívja (az első mérkőzésen 73–59-re 
nyert a Trutnov). A találkozó tétje 
a csoportelsőség.

Akárki végez a trió élén, a soro-
zat négyes döntőjének megrende-
zésére a Diósgyőr is pályázni fog, 
így február 23–24-én remélhető-
leg igazi csemegében lehet része 
a miskolci kosárlabda-rajongók-
nak. A négyes döntőbe a DKSK és 
a cseh Kara Trutnov gárdája mel-
lett a szintén cseh Valosun Brno és 
a romániai ICIM Arad együttese 
jutott be.

Győzelemmel kezdtek a Jégvirágok

A Miskolci Jégvirág Korcsolya 
Klub Basic Novice szinkronkor-
csolya-csapata a harmadik ver-
senyszezont kezdte meg – még-
hozzá nagy sikerrel. A Basic 
Novice csapat, Rohály Flóra edző 
szakmai irányításával, kimagasló 
pontszámmal megnyerte a salz-

burgi Mozart-kupa nemzetkö-
zi szinkronkorcsolya-versenyt az 
év első hétvégéjén. A következő 
nagy megmérettetés február vé-
gén vár rájuk: a debreceni Or-
szágos Szinkronkorcsolya Baj-
nokságon szeretnék megőrizni 
bajnoki címüket.            fotó: Vajda J.

Január 19. | szombat » Futsal: NB I, Univerzum – DVTK-Vénusz-Szabadidőközpont. Csö-
möri Sportcsarnok, 19.30 » Fogathajtás: Miskolc, Balogh-Liget Fedeles Kupa, 1. forduló. Balogh-
Liget Lovas Klub, 10.00. » Labdarúgás: DVTK teremtorna U13-asoknak.  Generali Aréna, 8.30. 
Magyar kultúra napi teremtorna. Avasi Gimnázium, 9.00.

Január 20. | vasárnap » Kosárlabda: NB I, PEAC-Pécs – DKSK-Miskolc. Pécs, 18.00. 
» Torna: Diákolimpia megyei döntő, I–VI. korcsoport. Zrínyi Ilona Gimnázium tornacsarnoka, 9.00. 
» Labdarúgás: DVTK teremtorna U15-ösöknek.  Generali Aréna, 9.00.

Január 21. | hétfő » Jégkorong: MOL Liga, Ferencváros-ESMTK – Miskolci Jegesmed-
vék. Pesterzsébet, 18.30.

Január 23. | szerda » Kosárlabda: Közép-Európai Liga, DKSK Miskolc-Kara Trutnov. Ge-
nerali Aréna, 17.30.

Január 25. | péntek » Jégkorong: MOL Liga, Miskolci Jegesmedvék – HSC Csíkszereda. 
Miskolci Jégcsarnok, 18.30.

Január 26. | szombat » Labdarúgás: Felkészülési mérkőzés, DVTK – Balmazújváros. 
Diósgyőr, műfüves pálya, 11.00 » Futsal: NB I, DVTK-Vénusz-Szabadidőközpont – Kiskunfélegyházi 
Mókusok. Egyetemi körcsarnok, 14.30. Asztalitenisz: NB II férfi, Diósgyőr ASE – Váci Reménység 
Egyesület II. Szemere Középiskola tornaterme, 11 óra.

Január 27. | vasárnap » Jégkorong MOL Liga: Újpesti TE – Miskolci Jegesmedvék. 
Újpesti Jégcsarnok, 18.30.

sportműsor ›››››››››››››››››››››››

Jó gazdához kerül a vasutas sportklub
Évek óta ismert, hogy a Miskolci Vas-
utas Sport Club milyen nehézségek-
kel harcol. Mostanában viszont de-
rűsebbek a klub irányítói, ugyanis 
jelentős változás körvonalazódik: a 
városnak szándékában áll átvenni 
az épületek működtetését.

Az idén 102 éves egyesületet egy 
időben még a megszűnés is fe-
nyegette, ugyanis a gazdasági el-
lehetetlenülés szélére került. Mis-
kolc közgyűlése viszont de cemberi 
ülésén elfogadta a „Javaslat 
MVSC-sportpálya önkormányza-

ti tulajdonba vételéről szóló igény 
bejelentésére a Magyar Állam felé” 
címet viselő javaslatot. A közgyűlés 
tagjait az a szándék vezette, hogy 
biztosítsák a vasutas klub műkö-
dési feltételeit, és hozzájáruljanak a 
szabadidős sportigények kiszolgá-
lásához. Hogyan áll most az ügy? 
– tettük fel a kérdést Illyés Miklós-
nak, az MVSC elnökének.

– Azt szükségtelen hangoztat-
nom, micsoda megkönnyebbülést 
jelent a számunkra ez a fejlemény 
– mondta. – Sportingatlanjaink jó 
gazda kezébe kerülhetnek. Köz-

ismert, hogy a MÁV Zrt. nehéz 
anyagi helyzete miatt évről évre 
kevesebb jutott a támogatásra. Ezt 
valamennyi egyesület, így mi is sa-
ját bőrünkön éreztük. A közgyű-
lés után találkoztam a kérdésben 
illetékes vezetőkkel, és a beszél-
getés során kiderült: a MÁV Zrt.-
nél megérett a helyzet arra, hogy 
portfoliótisztítást hajtsanak vég-
re. Ennek keretében az országban 
lévő sportlétesítményeiket átadják 
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zrt.-nek. A tulajdonosváltás során 
nyílt lehetőség arra, hogy a helyi 

önkormányzatok jelezzék: átven-
nék az ingatlanok tulajdonjogát. 
Miskolc Város Önkormányzata 
élt a lehetőséggel. A tulajdonszer-
zésnél nincs vételi ár, mindössze a 
tulajdonba kerülés költségei terhe-
lik az önkormányzatot. Ehhez ké-
sőbb kapcsolódik majd a működ-
tetés feltételeinek biztosítása. 

Illyés Miklós hozzátette: tény, 
hogy a jövőben sem ömlik majd 
pénz a számlájukra számolatlanul. 
Ugyanakkor egyértelmű, tiszta és 
világos lesz a helyzet. 

– Hamarosan biztosítottak lesz-
nek a nyugodt munka feltételei, 
számunkra most ez a legfonto-
sabb! – mondta.                              D. L.

A békés egymás mellett élésért
Szociológusok szerint kiváló lehe-
tőséget nyújtana a Világsátor arra, 
hogy árnyalja a többségi társada-
lom tagjai között a cigányokról al-
kotott képet.

A tervezett kulturális intézmény 
oktatási, felzárkózási és módszer-
tani centrumként is működne. 

– Egyedülálló kezdeményezés, 
amely szerintem rendkívüli le-
hetőség lenne Miskolc számára 
– foglalta össze véleményét Sza-
bó-Tóth Kinga egyetemi docens, 
a Miskolci Egyetem Szociológiai 
Intézetének vezetője a Miskolcra 
tervezett Világsátorról. 

Egyfajta kultúraegyesítés is a 
Világsátor, hiszen „határon in-
nen és túl” igyekszik majd össze-
hozni a romákat és nem romákat 
– akár a határon túli magyarság 
közös identitásának az alapját is 
képezheti ez a kulturális projekt. 
Roma és nem roma képzőmű-
vészeti kiállítások lesznek majd a 
tervek szerint a központban.

A kulturális projektek mel-
lett oktatási és tudományos pro-
jektek is folynak majd, felada-
ta lenne a digitalizálás, különféle 
kulturális kincsek archiválása és 
bemutatása a nagyközönség szá-
mára. Továbbképzések is lehet-
nek olyan tanárok számára, akik 
hátrányos helyzetű gyerekekkel 
foglalkoznak. 

– Ez garancia arra, hogy fele-
lős gazdálkodással működhet a 
Világsátor, nem pedig pénzek el-
herdálásáról lesz szó. Azt gondo-
lom, hogy ezt csak támogatni le-
het, főleg, mivel munkahelyeket 

is teremthetne, fellendíthetné a 
turizmust, és növelhetné a ven-
dégéjszakák számát.

– Úgy gondolom, rögtön az 
elején tisztázni kell, hogy a Világ-
sátor egy kulturális központ lesz, 
melynek egyik fő feladata, célki-
tűzése a cigányság kulturális ha-
gyományainak (mint a néptánc, 
a népzene, a népviselet, vagy a 
népi mesterségek) megőrzése és 
továbbadása – kezdte a tévhitek 
eloszlatását Pankucsi Márta szo-
ciológus. Olyan cigány szárma-
zású művészeket említett lehet-
séges bemutatkozó művészként, 
mint Péli Tamás és Szentandrássy 
István képzőművész, Bari Károly 
és Szécsi Margit költő, vagy Laka-
tos Menyhért író. 

– Mindezek mellett azt remé-
lem és várom a Világsátor-prog-
ramtól, hogy a többségi társada-
lom számára árnyalni fogja azt a 
képet, ami sokakban él a cigány-
ságról – tette hozzá. – Az elmúlt 
hónapok miskolci történései-
nek is tükrében véleményem sze-
rint fontos lenne egy olyan in-
tézmény létrehozása, amely az 
indulatok elszabadulása nélkül 
teremtene lehetőséget valamifé-
le kulturális megállapodás létre-
jöttéhez. Olyan központra van 
szükség, amely a cigány és nem 
cigány emberek békés egymás 
mellett élését segítené, alapoz-
ná meg – hangsúlyozta Pankucsi 
Márta. Véleménye szerint ugyan-
is „a legtöbb baj az eltérő kultu-
rális mintákból fakad”, így tehát 
a kulturális közeledést kell elérni, 
mindkét oldal részéről.     Kujan I.

Országos központ lehet a Világsátor
Egy országos hálózat köz-
pontja lehet a tervezett Világ-
sátor, melyet uniós forrásból 
építenének meg, és az üze-
meltetése sem terhelné Mis-
kolc városát.

Az alpolgármester szerint fontos az 
elmúlt napok történései után tisz-
tázni, hogy néhány, össze nem tar-
tozó dolog összekapcsolódott a 
köztudatban. Ezek közé tartozik a 
Kanadában menekültstátuszt kérők 
ügye, de idekeveredett a „Fészekra-
kó-ügy” és a közbiztonsági kérdé-
sek is. Kiss Gábor szerint ezek va-
lódi problémák, és Miskolc nagyon 
eltökélt abban, hogy nem kíván a 
hazatérők célállomása lenni. Jogos 
igény az is, hogy javuljon a közbiz-
tonság, ebben elmozdulás történt az 
utóbbi időben pozitív irányba.

A decemberi közgyűlés elvi felha-
talmazást adott, hogy a város a pro-
jekt részleteiről tárgyaljon. Pályáza-
ti kiírás még nincs, ha megszületik, 

akkor a grémiumnak újabb dön-
tést kell hoznia. Országos kutatá-
si-módszertani központról van szó, 
így nem a város költségvetésében 
kell megjelennie, arra kell garancia, 
hogy száz százalékban állami finan-
szírozásban tud megvalósulni és 
működni, mondta Kiss Gábor. Eb-
ben a központban 30–50 diplomás, 
elsősorban bölcsész miskolci kap-

hat állást. A működtetésben a Mis-
kolci Egyetem és a Magyar Digitá-
lis Archívum vállalhat szerepet, de 
a kisebbségi önkormányzatnak is 
meg kell ebben jelenni. A pályáza-
ti kiírás dönti majd el, hogy milyen 
feltételek mellett működhet, a vég-
ső, felelős döntés ezen részletek is-
meretében születhet meg – jelentet-
te ki az alpolgármester.

– A Világsátor egy nagyon ma-
gas szakmai színvonalú intézmény 
lesz, ahol elismert oktatók, kutatók, 
művészek jelennek meg, tehát nem 
a szoros értelemben vett célcsoport-
nak szól, nem arról, hogy máshon-
nan cigány származású emberek 
kerülnek be ebbe a központba – tet-
te hozzá.

Három funkciója lesz, az egyik 
a kutatás-módszertani fejlesztés. 
A Miskolci Egyetem Bölcsészettu-
dományi Kara is élen járt az euró-
pai szintű romastratégia megalko-
tásában, az ilyen kutatások az adott 
probléma megoldásában nélkülöz-
hetetlenek, állítja Kiss Gábor. Hosz-
szú távon nem tartható, hogy a tár-
sadalom egy széles rétege leszakad, 
itt pedig nem csak romákról beszé-
lünk. A Világsátorban is végzett ku-
tatások alapozhatják meg, hogyan 
lehet ennek a rétegnek segíteni.

A második lába a központnak az 
oktatás. A cél olyan módszerek ki-
dolgozása lehet, mint amivel példá-
ul az iskolai sikertelenség csökkent-
hető, hogy úgy végezzék el ezek a 
hátrányos helyzetű gyerekek az is-
kolát, hogy ne morzsolódjanak le. 

A harmadik elem a kultúra-
közvetítő funkció. A roma kultú-
ra a magyar kultúra szerves része, 
mondja az alpolgármester, amely 
európai szinten már ma is érdek-
lődésre tart számot. Ennek a kép-
ző- és iparművészeti, illetve elő-
adó-művészeti értékei mutathatók 
meg, de itt sem feltétlenül és kizáró-
lag Miskolcról van szó, hanem egy 
kultúraközvetítő központról, amely 
akár határon túlra is meg tud szer-
vezni egy fellépést.                           H. I.

Együttélési modellt hozhat létre
A kultúra ad munkát és lehetőséget a Ro-
mano Teatro 20 tehetséges fiatalja számá-
ra is. A csoport éppen azzal foglalkozik, hogy 
roma és nem roma fiatalokat közösen, a kul-
túra erejével neveljenek békés együttélésre.

2007-ben alapították a miskolci egyesületet, amely 
azóta több sikeres programot is megvalósított.
– Célunk, hogy a kultúra által hidakat építsünk ro-
mák és nem romák között, s hogy ezek minden kö-

rülmények között átjárhatóak legyenek – mondta 
Horváth Zsolt, a Romano Teatro Egyesület elnöke.
„Beszélgetünk, de nem egy nyelvet beszélünk” – 
ezen is változtathatna a Világsátor, ami nem csak 
a roma tradícióknak válhatna otthonává, de meg-
újítaná az egész kultúrát – véli Glonczi Ernő roma 
költő, műfordító, aki szerint a kulturális központ 
létrehozása a kiélezett etnikai feszültségek miatt 
az egész régió számára fontos lenne. Mint mond-
ta, a projekt egy olyan együttélési modellt hozhat-

na létre, mely egész Európa, de akár a világ számá-
ra is példaértékű lenne.
Váradi Gábor, a Miskolci Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat elnöke már decemberben is úgy fogal-
mazott, hogy a cigányság negyven éve vár egy ha-
sonló központ megszületésére, azonban a Miskolc 
Televízió kérdésére leszögezte, ez a központ nem 
csak a romáké lenne.
– Bízunk benne, hogy ez a Világsátor egy olyan 
központtá fog alakulni, amely a határon túli ma-
gyarok, más kisebbségek kultúráját is ide hozza – 
mondta.



A Balogh Autóházak cégcsoport két megyében 3 autó-márkakereskedést, flottaszervizeket és karosszériaüze-
met üzemeltet 3 helyszínen. Hamarosan kellemes, új környezetben, színvonalas ügyfélszolgálattal várja minden 
meglévő és leendő Citroën Ügyfelét is a Citroën Balogh!

3531 Miskolc Ernye bán u. 4. l Tel.: 06-46/503-941
E-mail: ertekesites@citroenbalogh.hu,  info@citroenbalogh.hu l www.citroenbalogh.hu
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Akció 2013. 01. 19-től 2013. 01. 25-ig
Bonux mosópor, 2 kg, 549 Ft/kg 1099 Ft
Perlux színgyűjtő kendő, 20 db-os, 20 Ft/db 399 Ft
Arilux mosógél, 4 l, 275 Ft/l 1099 Ft
Persil Duo kapszula, 15 db-os, 87 Ft/db 1299 Ft
Lenor öblítő, 1 l  699 Ft
Lenor öblítő, 2 l, 575 Ft/l 1149 Ft
Coccolino öblítő, 2 l, 575 Ft/l 1149 Ft
Baby törlőkendő, 80 db-os, 2,5 Ft/db 199 Ft
Vanish szappan, 300 g, régi ár: 569 Ft 469 Ft
Clin ablaktisztító, pumpás, 500 ml, 999 Ft/l 499 Ft
Clin ablaktisztító, ut., 500 ml, 799 Ft/l 399 Ft                   

ÚJ ÉV, ÚJ MÁRKA A BALOGH  
AUTÓHÁZAK CÉGCSOPORTNÁL
„Szövetségben a minőséggel!” 
A közelmúltban aláírt Citroën márkakereskedői szer-
ződés értelmében a Balogh Autóházak Cégcsoport 
megkezdte a Citroën típusú gépkocsik értékesíté-
sét, és mostantól ők adnak helyet a hivatalos Citroën-
márkaszerviznek is. 

Berta Tünde értékesítési vezető tájékoztatott: ah-
hoz, hogy a már meglévő és az új ügyfelek kiszolgá-
lása a lehető legmagasabb színvonalon valósuljon 
meg, a vadonatúj Citroën-autószalon építése már zaj-
lik (márciusban kerül átadásra), de a minden igényt 
kiszolgáló, teljes infrastruktúra kiépüléséig az Ernye 
bán utcai autókereskedésben állnak rendelkezésére. 

– A Citroën-tulajdonosok megelégedésére, a 
márkaszervizben továbbra is a nagy márkatapaszta-
lattal rendelkező Molnár Zsolt munkafelvevő fogad-
ja a hozzánk fordulókat! – tájékoztatott Berta Tünde. 

Az értékesítési vezető fontosnak tartotta még 
kiemelni, hogy a tavalyi évben indított  Citroën-
autócsere-kampány olyannyira sikeres volt, hogy ja-

nuárban is folytatódik. Ennek keretében akár egy-
millió forintot is adnak a 10 évnél idősebb autókért.  
Ennek részleteiről bővebben a kereskedésben vagy 
elérhetőségeik valamelyikén tájékozódhatnak!

Molnár Zsolt munkafelvevő már egy megszokott „arc” a 
márkaszervizben, továbbra is ő várja a kedves Ügyfeleket.

Ez év márciusában kerül átadásra az új, minden minőségi elvárásnak megfelelő Citroën-szalon.
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január 21. | hétfő 6.00 Az előző esti adás ismétlése 8.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 
18.20 Programpont, programajánló magazinműsor 19.00 Miskolc Ma, hírműsor 19.25 Múlt-kor, váloga-
tás a Miskolc TV archívumából 20.00 Miskolc Ma, hírműsor 20.25 Képújság.

január 22. | kedd 6.00 Az előző esti adás ismétlése 8.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 
18.20 Programpont, programajánló magazinműsor 18.25 Sportpercek, sportmagazin 19.00 Miskolc Ma, 
hírműsor 19.25 Mérkőzés, sportközvetítés felvételről 20.25 Képújság.

január 23. | szerda 6.00 Az előző esti adás ismétlése 8.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hír-
műsor 18.20 Programpont, programajánló magazinműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc 
Ma, hírműsor 19.25 Szabadegyetem, előadások Miskolcon 20.00 Miskolc Ma, hírműsor 20.25 Képújság. 

január 24. | csütörtök 6.00 Az előző esti adás ismétlése 8.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, 
hírműsor 18.20 Programpont, programajánló magazinműsor 18.25 Promenád, kulturális magazin 19.00 
Miskolc Ma, hírműsor 19.25 Kisfilm 20.00 Miskolc Ma, hírműsor 20.25 Képújság.

január 25. | péntek 6.00 Az előző esti adás ismétlése 8.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírmű-
sor 18.20 Programpont, programajánló magazinműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma, 
hírműsor 19.25 Egészségpercek 20.00 Miskolc Ma, hírműsor 20.25 Képújság.

január 26. | szombat 7.00 Az előző esti adás ismétlése 9.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, 
hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma, hírműsor 19.25 Sportpercek, sportmagazin 
20.00 Miskolc Ma, hírműsor 20.25 Képújság. 

január 27. | vasárnap 7.00 Az előző esti adás ismétlése 9.30 Képújság 18.00 Krónika, hírösz-
szefoglaló 18.25 Promenád, kulturális magazin 19.00 Krónika, hírösszefoglaló 19.25 Kilátó, közéleti ma-
gazin 20.00 Krónika, hírösszefoglaló 20.25 Képújság.

A miskolc televízió műsorA ››››››››››››

progrAmAjánló ›››››››››››››››››››

Hirdetés

Hirdetés

január 17–23. | 15.30 Európai Panoráma (EP): Életrevalók; feliratos fr.  | 12 | 
(Uránia) | 16.00, 19.00 A hobbit: Váratlan utazás; am.–új-zélandi fantasy | 12 | 
(Béke) | 17.45 EP: Kettős játszma; feliratos angol–ír thriller | 16 | (Uránia) | 20.00 
Édesnégyes; feliratos am. vígjáték | 16 | (Uránia).

január 17–19. | eP: A természet IQ-ja; magyar dok. | KN | (Béke).
január 20. | 14.15 Szőts István nyomában (SzI): Tízezer nap; ff. dráma | 12 | 

(Béke).
január 21. | 14.15 SzI: Sodrásban; ff. dráma |12 | (Béke).
január 22. | 14.15 SzI: A leghosszabb film; dokumentum | BA | (Béke).
január 23. | 14.15 SzI: Ház a sziklák alatt; ff. dráma | 12 | (Béke).
január 24–30. | 15.15 EP: A lehetetlen; feliratos sp.  | 12 | (Béke) | 15.30 EP: Alpok; 

feliratos görög | 16 | (Uránia) | 17.30 EP: Nejem, nőm, csajom; magyar romanti-
kus vígjáték | 16 | (Béke) | 17.45 EP: A második feleség; feliratos osztrák dráma | 16 
| (Uránia) | 19.45 | EP: A hét pszichopata és a si-cu; angol | 16 | (Béke) | 20.00 EP: 
Fehér éjszaka; feliratos fr.–belga–luxemburgi thriller | 16 | (Uránia).

Art mozi, művészetek házA ›››››››››››››››

minta: filmcím (felirat/szinkron) | korha-
tár | kezdési időpontok
Django elszabadul (MB premier) | 18 | 
10.45 (szo–v), 14.00, 17.15, 20.30 – 22.00 
(p–szo)
A király látogatása (MB premier) | 12 | 
11.30 (szo–v), 13.45, 15.45, 18.00, 20.15 
– 22.15 (p–szo)
Dredd (MB dig. 3d) | 16 | 18.30, 20.30 – 
22.30 (p–szo)
Paranorman (MB dig. 3d) | 12 | 10.15, 
12.15 (szo–v), 14.15, 16.15
Napos oldal (F) | 16 | 13.00, 17.30, 20.00, 
22.15 (p–szo)
A lehetetlen (F) | 12 | 18.00
Jack Reacher (F) | 16 | 14.00, 19.45 – 
22.15 (p–szo)

Pi élete (MB dig. 3d) | 12 | 12.00 (szo–v), 
14.30, 17.00, 19.30 – 22.30 (p–szo)
Nejem, nőm, csajom (MB) | 16 | 10.45 
(szo–v), 15.30, 20.15
A hobbit: Váratlan utazás (MB dig. 3d) 
| 12 | 10.15 (szo–v), 16.45, 20.00
A hobbit: Váratlan utazás (MB) | 12 | 
13.30
Az öt legenda (MB) | 6 | 11.00 (szo–v)
Az öt legenda (MB dig. 3d) | 6 | 13.15, 
15.15
A nyomorultak (F) | 12 | 11.00 (szo–v), 
16.30
Magyarázatok: F – feliratos, MB – magyarul beszélő, 
KN – korhatár nélkül., pr – premier A 13 óra előtti kezdé-
si időpontok szombatra és vasárnapra, a 21 óra utániak 
csak péntekre és szombatra vonatkoznak!

cinemA city, plAzA – január 17–23. ›››››››››

» Az idén január 20–27-e között rendezik meg az ökumenikus imahetet a keresztények egy-
ségéért. A belvárosi templomok programja (mindennap délután 5 órakor): vasárnap, 20-án: avasi refor-
mátus templom; hétfő: belvárosi református; kedd: belvárosi evangélikus; szerda: mindszenti; csütörtök: 
Búza téri görög katolikus; péntek: Deszkatemplom; vasárnap: ortodox; hétfő, 21-e: minorita.

» Az ökumenikus imahét programja a diósgyőri, vasgyári és újgyőri templomokban. Va-
sárnap, január 20-án: diósgyőri római katolikus, 4 óra. Hétfő: vasgyári református, 5 óra. Kedd: vas-
gyári római katolikus plébánia, 5 óra. Szerda: újgyőri római katolikus templom, 5 óra. Csütörtök: diós-
győri református, 5 óra. Péntek: újgyőri görög katolikus, 5 óra. Vasárnap: vasgyári evangélikus, 4 óra. 
Az imahét közös, városi istentiszteletét szombaton, 26-án, délután 4 órától a Miskolci Egyetem fő-
épületének aulájában tartják, a történelmi egyházak püspökeinek szolgálatával.

» Vasárnap, január 20-án, délután 4 órától mocorgós szentmise lesz a Mindszenti plé-
bánia Millenniumi termében a kisgyermekes családok számára.

hArAng-hírek ›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››

Magyar Kultúra Napja reNdezvéNysorozat: 
A Pódium Színház bemutatja:

Csukás István–darvas Ferenc

ÁgaCsKa
zenés mesejáték egy részben 

2013. január 20., vasárnap, 11.00 óra 
Jegyár: 600 Ft

Magyar Kultúra Napja reNdezvéNysorozat:
SZARKA GYULA (GHYMES) és az ISTER FILM bemutatja

az EXPERIDANCE PRODUKCIÓ közremûködésével
szarka gyula–arany jános: 

toldI
címû musical-költeményét két felvonásban 

Fôbb szerepekben: Toldi – György-Rózsa Sándor/Bot Gábor
Király – Egyházi Géza/Csengeri Attila

2013. január 26., szombat, 19.00 óra  
Jegyár: 2900 Ft Észak-Magyarország napilap elôfizetéssel: 2400 Ft

Magyar Kultúra Napja reNdezvéNysorozat:

„azt Meséld el, pIsta” 
Örkény István az életérôl. elmondja: Mácsai pál
Az író saját szavaiból színpadra állította: Bereményi Géza  

és Mácsai Pál. Munkatárs: Fenyvesi Katalin 

2013. január 30., szerda, 18.00 óra  
Jegyár: 1600 Ft Észak-Magyarország napilap elôfizetéssel: 1300 Ft

jegyek és információ: Mûvészetek Háza  
jegypénztár (Miskolc, rákóczi u. 2.,  

telefon: 46/508-844, 30/846-3009)
www.muveszetekhazamiskolc.hu

Jazz-est a Miskolci szimfonikus  
Zenekarral 

KLAZZ KONCERT
2013. február 1., 19 óra

Művészetek Háza

Műsoron: 
Friedrich Gulda, Oláh Kálmán, 

Zsoldos Béla és Mericske Ernő darabjai.
Színpadra lép: 

Mérei Tamás, Lukács Miklós,
Csepregi Gyula és Márffy Gabriella.

Kedvezményes, 1500 Ft-os jegyek 
a Művészetek Háza jegyirodájában kaphatók.

Jegyek a Művészetek Háza  
jegyirodájában kaphatók.

  www.mso.hu Mindenkor Sokszínűen, Önökért!

Heti horoszkóp
kos (03. 21–04. 20.) A hét első napjaiban semmi kedve nem lesz dolgozni, de még a házimunka 
sem lesz vonzó a számára. Azután viszont kedvet kaphat a dolgok elrendezéséhez, újra gyorsan fog vágni az 
esze, és nagyszerű ötletekkel fog előállni. Jó lesz a közelében lenni!

bika (04. 21–05. 21.) Energiából és jókedvből bőven kijut a héten, minden napra talál a rutinfel-
adatok mellé érdekes elfoglaltságot. Már jó ideje készül kreatív ötletei megvalósítására, most itt az ideje, 
hogy belekezdjen az egyikbe. De ne feledkezzen meg családjáról sem!

ikrek (05. 22–06. 21.) A hét első napjaiban még elmélázik jelenlegi helyzetén és a jövőbeni javí-
tanivalókon. Hiába kínálta a sors év eleje óta tálcán a lehetőségeket, szinte semmihez sem volt kedve. Sze-
rencse, hogy szerdától új energialöketet kap, ami azonnali tettekre sarkallja.

rák (06. 22–07. 22.) Ingadoznak az érzelmei, ezért próbáljon meg a nehézkesebb órákban is so-
kat mosolyogni. Váratlan akadállyal kerülhet szembe a hét közepén, ami ellen most keveset tehet. Ne hada-
kozzon, várja meg, míg birtokában lesz minden információnak!

oroszlán (07. 23–08. 23.) Kevés támogatást kap ahhoz, hogy békét teremtsen maga körül, 
konfliktusok vannak most a levegőben. A hét közepén lenyugszanak a kedélyek, sőt azok, akik eddig támad-
ták, önre voksolnak. Ezután, amit el is ront, azt egy mosollyal rendezheti. 

szűz (08. 24–09. 23.) A munka felemészti energiatartalékait, ugye nem akar kidőlni a sorból az 
év legelső hónapjában? Ezért mozduljon ki végre, menjen szabad levegőre – még ha hűvös is van. Az egész 
heti túlhajtottságnak kiváló ellenszere lesz egy kis önfeledt szórakozás. 

mérleg (09. 24–10. 23.) Abból adódhatnak a konfliktushelyzetek, hogy nem hajlandó beszél-
ni a problémákról, vagy elmondani őszintén a véleményét másoknak. A struccpolitika azonban nem kifize-
tődő! A hét hátralévő részében pedig rengeteg pozitív esemény vár önre.

skorpió (10. 24–11. 22.) Apró előjelek tucatja jelzi, hogy új útra kellene lépnie. Amit ezekben 
a napokban megtesz, komoly hatással lesz a 2013-as esztendő sikereire, anyagilag és erkölcsileg egyaránt. 
Ha szüksége van lelki támogatásra, akkor számíthat szeretteire, barátaira.

nyilas (11. 23–12. 21.) Jó formában kezdi a hetet, tele van erővel, energiával, s a kreatív ötletek 
sem hiányoznak a tárházából. Itt az ideje valami újba kezdeni, s az sem baj, ha mások banálisnak tartják az 
elképzelését. Bármibe is fogjon most, sikerrel be is fejezheti pár nap alatt. 

bak (12. 22–01. 20.) A hét elején konfliktusokkal teli napok várják. Az elmúlt hetekben is számos 
negatív élményben volt része, s ha nem adja ki a feszültséget, az a későbbiekben még több bajt okozhat. Kü-
lönösen, ha olyanon csattan az ostor, aki nem érdemli meg.

vízöntő (01. 21–02. 19.) Meg fog lepődni, milyen nagyszerű pénzügyi híreket kap. Az égiek-
től pedig támogatást ahhoz, hogy rátaláljon egy olyan szakmai lehetőségre, amely segít stabil körülménye-
it megteremteni. Új munkaajánlat is befuthat, amelyre tilos nemet mondani! 

halak (02. 20–03. 20) Mivel fontosak a családi és baráti kapcsolatok, itt az ideje, hogy megmu-
tassa ezt a szeretteinek. Segítsen, ahol csak tud, sokszor elég lesz egy mosoly, vagy egy bölcs tanács is a kö-
szönethez. Hét végére túl lesz mások gondjainak megoldásán is.

január 19. | szombat
10.00 |  Forralt Bor és Tepertő Nap. Görömböly, 

Művelődési Ház.
10.00–18.00 | XI. Miskolci Esküvői Kiállítás és 

Vásár. ITC-székház.
13.00, 16.00 | Pista – kortalan valóságmese a 

Nyírségből. Fórumszínházi program. Helynekem.
17.00 | Barokk és Mozart-áriák. A Reményi Ede 

Kamarazenekar hangversenyén Mészáros Barbara 
szoprán vendégeskedik. Művészetek Háza.

20.00 | Miskolci zenekarok estje. Helynekem.

január 20. | vasárnap 
10.00–18.00 | XI. Miskolci Esküvői Kiállítás és 

Vásár. ITC-székház.
10.30 | Aladdin és a csodalámpa. Bábszínház.

január 22. | kedd
10.30 | Változatok egy holnapra. Schulz Vera kiál-

lítását Borsos István szobrászművész nyitja meg. A 
tárlat február 15-ig tekinthető meg. Földes Ferenc 
Gimnázium.

16.30 | Így írunk mi. Irodalmi barangolás stílusparó-
diákkal Miskolcon, Csorba Piroska, Szabó Lőrinc-dí-
jas költő, pedagógus előadása. II. Rákóczi Ferenc Me-
gyei Könyvtár.

január 23. | szerda
18.00 | Világjárók Társasága. Izrael – barangolá-

sok a Szentföldön. Kisvárkonyi Csaba vetítéses elő-
adása. Ifjúsági Ház.

19.00 | Jazz klub a Miskolci SmoothJazz Project-
tel. Helynekem.

január 24. | csütörtök
14.00 | Egy találmány, ami megváltoztatta a kul-

túrát. Interaktív foglalkozás gyerekeknek, Berényi 
László egyetemi docenssel. Megyei Könyvtár.

17.00 | Borsod 2050. Köszöntőt mond Kriza Ákos, 
Miskolc polgármestere és Fürjes Pál, Ózd polgármes-
tere, a kiállítást Bodonyi Csaba, Ybl-díjas építész nyit-
ja meg. Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.

17.30 | Népzene és néptánc kicsiknek. Az ismer-
kedést a hangszerekkel Boncsér Gábor vezeti. If-
júsági Ház.

18.00 | A Biblia a magyar költészetben. Arany Já-
nosról Reisinger János irodalomtörténész tart elő-
adást. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár.

20.00 | Folk Kocsma és Táncház. Vendég a Számadó 
és a Tényleg Zenekar. Helynekem.

január 25. | péntek
16.00 | Az én Hollywoodom. A Kossuth Lajos Ko-

szorúja Alapítvány és a Panoráma Világklub kulturá-
lis estjén Bokor Balázs nagykövet mutatja be kötetét. 
Egészségmegőrző Centrum.

január 26. | szombat
09.00–17.00 | Síbörze. Ifjúsági Ház.
20.00 | NeXTApes koncert. Helynekem.

január 27. | vasárnap
10.30 | Aladdin és a csodalámpa. Csodamalom 

Bábszínház.
18.00 | Kapós Böske. Bemutató előadás. Csodama-

lom Bábszínház.
» további programok a minap.hu-n

Magyar kultúra napja
január 20. | vasárnap
11.00 | Ágacska. Zenés mesejáték a Pódium Szín-

ház előadásában. Művészetek Háza.

január 21. | hétfő
08.45 | Kultúra – Nemzet – Identitás. Tőkéczki 

Ilona előadása. Avasi református templom.
18.00 | Arany János: A nagyidai cigányok. 

A Csavar Színház előadása. Ady Endre Műve-
lődési Ház.

január 22. | kedd
10.00 | Koszorúzás Kölcsey Ferenc emlék-

táblájánál.

10.00 | Múzeumi Meseszínház. Színháztörténeti 
és Színészmúzeum.

11.05 | A kultúra megtartó ereje. Kóczi Rozália 
előadása. Andrássy Gyula Szakközépiskola.

14.00 | A kismalac és a farkasok. Magyar nép-
mese a Kalamajka bábszínház előadásában. II. 
Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár.

15.00 | Az ifjú szívekben élek. Ady Endre vers-
mondó verseny. Ady Endre Művelődési Ház.

16.00 | A 2013. évi Mazsaroff-díj átadása. Bánki 
Ákos Mazsaroff-díjas festőművész kiállításának 
megnyitója. Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.

16.00 | Örökség 2012. A Herman Ottó Múzeum 
legújabb szerzeményeit bemutató kiállítás. Meg-

nyitja Kiss Gábor alpolgármester. Megtekinthe-
tő április 28-ig. A Herman Ottó Múzeum közpon-
ti épülete.

17.00 | A Diósgyőrben élő és alkotó képző-
művészek tárlata. Balogh Márta, Eisele  
Gyula, Izsó Lajos, Kavalecz Lajos, Szurdoki Ju-
dit és Szűcs László kiállítását Kákóczki And-
rás művészettörténész nyitja meg. A kiállítás 
megtekinthető február 28-ig. Ady Endre Mű-
velődési Ház.

január 23. | szerda
10.00 | TRendhagyó irodalomóra. Fellép a Ká-

vészünet. Ifjúsági Ház.
14.00 | Hass, alkoss, gyarapíts! Kölcsey Fe-

renc élete képekben. Diaképes előadás ál-

talános iskolásoknak. II. Rákóczi Ferenc Me-
gyei Könyvtár.

17.00 | Alföld-est Miskolcon. A MŰÚT vendége 
az Alföld folyóirat képviseletében Aczél Géza és 
Borbély Szilárd. Helynekem.

január 26. | szombat
19.00 | Toldi. A magyar kultúra napja, az 

Experidance produkció közreműködésével. Mű-
vészetek Háza.

január 30. | szerda
18.00 | Azt meséld el, Pista. Örkény István 

az életéről – elmondja: Mácsai Pál. Művésze-
tek Háza.

» részletes programok a minap.hu-n
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Átvizsgálják, takarítják
A szokásos éves karbantartás mi-

att január 31-éig nem látogat-
ható a Barlangfürdő. Február 

elejétől ismét a megszokott rend-
ben tart majd nyitva, a Barlang 

Aquaterápia szolgáltatásai azon-
ban folyamatosan igénybe vehe-

tők. Az éves karbantartást évek 
óta az ünnepeket követően, janu-
ár elején végzik el. Az előző évek-
hez hasonlóan most is leengedik 

a medencéket, megvizsgálják a 
barlangjáratok falait, ellenőrzik a 
fürdő teljes elektromos hálózatát, 

a vizesblokkokat, a fűtési rend-
szert, végül pedig alaposan kita-

karítják a teljes fürdőt. 
(fotó: Mocsári L.)

bestseller ›››››››››››››››››››››››››››››››

Baney Stinson és Matt Kuhn: 
Tesó – kódex szülőknek
Ha király vagy, jöhet a trónörökös! 
A Tesó, kódex szülőknek segít olyan 
nevet választani a csemetének, ami 
miatt nem fogják a szekrénybe zárni 
a gimiben, segít beújítani egy dögös 
bébiszittert. Olyan örökzöld mondó-
kákat tanít a gyerekeknek, mint A két 
csöcs a buszban. Színpompás ábrái-
val, interaktív feladataival, javaslatai-

val minden olyan eszközt megad, ami ahhoz lehet szükséges, hogy a 
gyerekből majdnem olyan király legyen, mint apu.

John Virapen: Mellékhatás: halál
Manapság naponta találkozhatunk a televí-
zióban, újságokban vagy az orvosi rendelők-
ben színesebbnél színesebb, figyelemfelkeltő 
és meggyőző reklámokkal, amelyek a lehető 
leghatásosabb gyógyszereket hirdetik min-
dennapos panaszainkra. De vajon elhihet-
jük, hogy a legártatlanabbnak tűnő készít-
mények valóban segítenek rajtunk, és nem 
károsítják a szervezetünket? Megbízhatunk 
a napi rendszerességgel szedett gyógyszerek-
ben? Ezekre és más hasonló kérdésekre felel 
ez a kötet. Leleplező vallomás arról, hogy a 
nemzetközi gyógyszeripari cégeket elsősorban nem a betegek érdek-
lik, hanem a gazdasági mutatók és az elérhető haszon.

GéniuSz KönyVáruház
3530 Miskolc, Széchenyi u. 107.  Tel.: 46/412-932, 46/412-977
webáruház: www.geniusz.hu
e-mail cím: k.makro-book@chello.hu

nejem, nőm, csajom
Mindenkinek jár a boldogság, 
még ha furcsa párokat is szül 
emiatt az élet. Megvan minden-
kinek a keresztje, és néha még 
arra is van ideje, hogy mással ci-
peltesse azt. A történetben négy 
nő, négy szerelem, négy kapcso-
lat bontakozik ki könnyed, szó-
rakoztató módon, mely megannyi félreértett helyzetet és humoros for-
dulatot tartogat.

magyar romantikus vígjáték, korhatár 16 év | Művé-
szetek háza, Béke-terem, Európai Panoráma; ja-
nuár 24–30., 17.30 

filmajánló ›››››››››››››››››››››››››››››››

Akkor és most… Miskolc észak-déli fő közlekedési útjává a Sol-
tész Nagy Kálmán utcát kívánták alakítani, amelynek a Zsolcai kapu 
felőli két sarokbérházát 1927–1929 között felépítették. A következő 
terv a Tisza István (ma: Bajcsy-Zsilinszky Endre) utca nyomvonaláig 
terjedő beépítése volt. 1933-ban átadták a Bányakapitányság épületét, 
majd 1939-ben a saroktelken a Mezőgazdasági Szakiskolát, amelyet 
Szabó József tervezett. Itt kezdte meg működését 1949-ben a Kohó-
ipari Gimnázium. 1950-ben a képzés bővítésével itt indult az Ipari 
Gimnázium villamosipari tagozata. Ehhez a korábban mezőgazda-
sági kertészetként működő területet a Bajcsy-Zsilinszky teljes hosszá-
ban be kellett építeni. A 60 méteres utcafrontot Kalas Imre tervei alap-
ján 1953-ban (60 éve!) alakították mai formájára. A mai Villamosipari 
Szakközépiskola 1955-ben vette fel Bláthy Ottó (1860–1939) nevét.
(Dobrossy István szövege és képeslapja, Mocsári László fotója)

92 éve, 1921. január 14-én hunyt el Miskolc évtizedeken át leggaz-
dagabb embere, a macedóniai–görög származású Xiffkovics Emil 
földbirtokos. 1840-ben született, hivatásos katona, honvéd huszár-
őrnagy volt. A millenniumi rendezvényen a vármegye címeres zász-
lóvivőjeként, reprezentánsaként írta be nevét a város történetébe.

162 éve, 1851. január 15-én újra megnyílt a Miskolci Nemzeti 
Casino. Az aktuális farsangi bál szervezése azonban kudarcba ful-
ladt, mert a szabadságharc veszteségeit (halottakat és börtönre ítélte-
ket) még nem tudta feledni a város.

364 éve, 1649. január 19-én Szendrőn Borsod és Csongrád ösz-
szevont vármegye közös gyűlést tartott. A török időkben elnéptele-
nedett Csongrádot az 1647. évi 108. törvény csatolta Borsodhoz, s ez 
évtizedeken át így is maradt.

Hétforduló ›››››››››››››››››››››››››››››››

„Máig olvasásfüggő vagyok”
1989 óta minden év január 
22-én ünnepeljük a magyar 
kultúra napját. Kölcsey Fe-
renc ezen a napon írta meg 
nemzetünk himnuszát. 
Zemlényi Attila számára is 
kiemelkedő ez a nap.

Zemlényi Attila a MŰÚT iro-
dalmi, művészeti és kritikai fo-
lyóirat főszerkesztője, a Miskolci 
Magister Gimnázium oktatója, 
igazgatója. Számára minden nap 
a kultúra napja, hiszen élete 
minden percét az tölti ki.

– Az irodalomhoz egy módon 
lehet közel kerülni, alkotással. 
Már gyermekként vonzódtam az 
irodalomhoz, akkor még gyere-
kes rímeket faragtam, mégis, elő-
ször filozófiával szerettem volna 
foglalkozni. Sok filozófiai mű-
vet olvastam, majd mélyen meg-
érintett az irodalom. Máig olva-
sásfüggő vagyok – hangsúlyozta 
az irodalomtanár, aki maga ver-
seket ír, mert véleménye szerint a 
lírának tétje kell, hogy legyen, né-
hány sorban kell létrehoznia egy 
érzelmi hálót.

A világirodalom nagyjai kö-
zül Charles Baudelaire a ked-
vence, míg a magyar alkotók 
közül Ady Endre költészete áll 
közel a szívéhez. Mint mondta, a 
kortárs irodalom kis közösségé-
ből Keményi István munkássá-
ga ragadja magával, szakdolgo-
zatát is róla írta. Minden napja a 
kultúráról szól, a magyar kultúra 
napja azonban mégis más.

– Minden nap ünnep szá-
momra, ami a kultúrához kap-
csolódik. A kultúra akkor élő, 
igazi, ha megéljük, s nem csupán 
koszorúzásról szól. Kölcsey szá-
momra vívódó, szorongó, ma-
gánélet nélküli, ám mégis kitartó 
író, politikus, aki aláveti magát a 
sorsnak, s vidéken marad – tette 
hozzá Zemlényi Attila.

Kiss J. | fotó: Mocsári L. 
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Százévesek 

Tisztelt Olvasó! Tavalyi utolsó játékunkban világörökségekkel is-
mertettük meg játékos kedvű olvasóinkat. Most idei első négyré-
szes rejtvénysorozatunkban idén százéves magyar hírességek ne-
vét rejtettük el. A megfejtéseket együtt, egy levélben, legkésőbb 
február 7-e éjfélig juttassák el a Miskolci Kommunikációs Non-
profit Kft. címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9., vagy e-mailben: 
megfejtes@mikom.hu. A helyes megfejtők között kiadónk felaján-
lásában egy-egy könyvet sorsolunk ki.

általános segélyhívó: 112; Felnőtt háziorvosi ügyelet: MISEK (Csa-
bai kapu 9–11.): 46/560-080; MISEK Diósgyőr (Kórház u. 1.): 46/531-
799; Fogorvosi ügyelet (Csabai kapu 9–11.): 46/555-666/1270; Gyer-
mek háziorvosi ügyelet (GYEK – Szent péteri kapu 76.): 46/412-572. 
Lelkisegély 116-123. áldozatsegítő vonal: 80/225-225. MihŐ műsza-
ki ügyelet: 46/379-360. MiVÍz központi ügyelet: 46/519-339. éMáSz-
hibabejelentés: 40/42-43-44. Közterület-felügyelet: 46/502-579. Köz-
lekedési lámpák meghibásodása MVK Zrt. Diszpécserszolgálata (0–24 
óra): 46/514-949. in Memoriam Temetkezés (halottszállítási ügyelet): 
46/353-909, 30/677-7958. állategészségügyi Telep (kóbor, elhullott ál-
latok bejelentése): 46/345-103, 30/339-6549. 
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Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesz tőségünk cí-
mére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A  bo rí tékra írják rá:  „Minden-
kit érhet jogeset”. E-mail címünk: info@mikom.hu. Jogi szakértőnk, 
dr. Strassburger Gyula és dr. Tulipán Péter ügyvéd írásban válaszol!

jogeset ›››››››››››››››››››››››››››››››

Névadó – Bruckner Győző
A Bábonyibérc Galagonyás 
sorából délnyugatra, a 
Feszty Árpád és a Szent 
László utca által övez-
ve, azokkal egyformán 
alakított utcánk. Az el-
nevezést 1993-tól hasz-
náljuk.

A névadó Felsőlövőn 
született, egyetemi tanulmá-
nyait Budapesten, Strasbourgban 
és Párizsban végezte. 1901-ben Bu-
dapesten történelem szakos diplo-
mát kapott, s egyidejűleg dokto-
rált. 1902–1903-ban az eperjesi 
kollégiumban, 1903–1919 között 
az iglói gimnáziumban tanított. 
1910-től az eperjesi jogakadémia 

tanára is volt. Amikor az in-
tézmény Miskolcra köl-

tözött, ő is áttelepült, 
amelynek 1923–1944 
között (megszűnéséig) 
dékánja volt. 1941-től a 
debreceni egyetemen is 

tanított, 1947-től nyilvá-
nos rendes tanárként. Mis-

kolcon számos tanulmánya 
jelent meg, miközben lapszerkesz-
tői munkát is végzett. (1877–1962 
között élt, a Magyar Tudományos 
Akadémia tagja volt. Budapesten 
temették el. Neve alatt jelent meg 
a Miskolci Jogakadémia múltja 
és kultúrmunkássága 1919–1949 
című fontos munka.)                    D. I.


