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Fenntartóváltás: többet és jobban
Miskolc önkormányzata 
üzemelteti januártól a Her-
man Ottó Múzeumot és a 
megyei könyvtárat is – utób-
bit a városi könyvtárral és fi-
ókkönyvtáraival integrálva. 

A két intézmény hosszú évekig a 
megyei önkormányzat, az elmúlt 
két évben pedig az állam fenntartá-
sában működött, 2012-től egy éven 
át a megyei intézménykezelő köz-
pont irányítása alatt. A fenntartó-
váltással mind a könyvtár, mind a 
múzeum vezetője örömét fejezte ki, 
abban bíznak, hogy a visszakapott 
gazdasági és szakmai önállóságuk 
gördülékenyebb működést ered-
ményez majd, így jobban tudnak 
koncentrálni az új feladatokra is.

» folytatás a 3. oldalon

Egy helyen lenne az ügyelet
Közgyűlési döntés alapján még 
2011-ben pályázatot írt ki a há-
ziorvosi ügyelet átszervezésére a 
miskolci önkormányzat. A határo-
zat arra vonatkozott, hogy az ön-
kormányzat a továbbiakban egy 
külső cégnek ajánlaná fel a házi-
orvosi ügyelet működtetését. 2012 
decemberében kiírták a közbeszer-
zést, és hamarosan eredményt hir-
dethetnek. » részletek az 5. oldalon

Miskolci program, Márai tér 
Megkezdődött az elmúlt 
hét végén Kassán az Eu-
rópa kulturális fővárosa 

programsorozat. A meg-
nyitó alatt Miskolc ismét 

lehetőséget kapott arra, 
hogy bemutatkozhasson, 

és ízelítőt adjon értékei-
ből. Vasárnap délután pe-

dig teret neveztek el Márai 
Sándorról Kassa óvárosá-
ban. » részletek a 4. oldalon

Segélyhívó oszlopok 
a biztonságos Miskolcért

Segélyhívó oszlopokat állítanak fel 
Miskolc öt frekventált csomópont-
jában, városrészében január végé-
től. Az erről szóló megállapodást 
szerdán írta alá Kriza Ákos, Mis-
kolc polgármestere, Kovács Béla, 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-

gyei Rendőr-főkapitányság he-
lyettes vezetője, illetve Farkas At-
tila, a segélyhívókat üzemeltető 
Salvaguardia Holding Zrt. vezér-
igazgatója.

Kriza Ákos polgármester úgy 
fogalmazott, a segélyhívók kihelye-
zése egy újabb lépés a biztonságos 
Miskolc megteremtéséért.

– A közbiztonság, a biztonságos 
Miskolc mindenkinek szívügye, 
ezen dolgozunk évek óta a rendőr-
séggel, a társhatósággal és a lakos-
sággal együtt. Ezek a segélyhívók 
arra adnak lehetőséget, hogy ebbe 
a munkába a lakosságot is jobban 
bevonjuk – mondta Kriza Ákos. 

» folytatás a 3. oldalon

újra pályán 
a DVTK
közel három hét alapozás után 
lejátssza első edzőmérkőzését 
szombaton a dvtk.  
sport | 9. oldal

mobiloK 
a TéVén Túl
pár éve még csak filmekben lát-
tuk, ma már tévézhetünk is bár-
mikor, bárhol – okostelefonnal.  
elekt-rovat | 7. oldal

iTT az első 
forDuló!
kezdődik a várostörténeti  vetélke-
dő: az első forduló kérdéseit lapunk-
ban és a minap.hu-n is közöljük!  
krónika | 2. oldal

Színes sportpaletta, jelentős támogatások
Nagyszabású sportfejlesztések in-
dulhattak, indulhatnak el Miskolcon, 
a múlt évi, sikeres TAO-s (társasági-
adó-program) pályázatoknak kö-
szönhetően.

Nagyon fontos célja a városveze-
tésnek, hogy előmozdítsa a fiatalok 
egészséges életmódra nevelését, s 
biztosítsa ehhez a megfelelő körül-
ményeket, hangsúlyozta lapunk-

nak adott nyilatkozatában Zsiga 
Marcell alpolgármester. Az elsőkö-
rös 2011/2012-es TAO-s pályázat-
ban a DVTK-stadionhoz tartozó 
edzőpályák létrehozására, illetve 
felújítására igényeltek – sikerrel – 
300 millió forintot. A négy új, kor-
szerű pálya tavaly tavaszra készült 
el, amivel ismét nagyon komoly 
lépést sikerült megtenni az után-
pótlás-nevelés terén. Az újabb két 
nyertes pályázatnak köszönhetően 
most további egymilliárd forint ér-
tékű beruházásra nyílik lehetőség 
a DVTK-nál. Ez magában foglal-
ja majd az arénajellegű stadion ki-
alakítását, új tribün, pályaszerkezet 
megépítését, s az európai normák-
nak megfelelő, kiszolgáló létesít-
mények létrehozását is.

» folytatás a 9. oldalon

„Bence rendszeresen tornázik, 
olvas és imádkozik”
A DVTK kapusának, a leukémiá-
ban szenvedő Rakaczki Bencé-
nek csontvelő-transzplantáci-
óját január 29-én hajtják végre, 
amely fontos lépés a fiatal játé-
kos felépülésében. Rakaczki Já-
nos, Bence édesapja csütörtökön 
vette át a Francisco Gallardo ré-
vén Miskolcra érkezett, és a Real 
Madrid labdarúgói által dedikált 
mez árveréséből befolyt összeget, 
közölte a klub. 

Rakaczki János fia nevé-
ben is megköszönte a támoga-
tást, amit a Diósgyőr szurkolói-
tól, játékosaitól, illetve a hazai 
és a külföldi sportbarátoktól ka-
pott. Elmondta, a fiatal kapus jó 
hangulatban várja a kórházba 
költözést, rendszeresen torná-
zik, olvas, illetve imádkozik. És 
hozzátette: fiának folyamatosan 
szüksége van vérre, így február-
ban is várják a véradókat.

Tapolcai tervek: élményfürdő 
és gyermekparadicsom

Lakossági fórumon mutatta be 
a város vezetése az elkészült ter-
veket a miskolctapolcai strand 
fejlesztésére. Az elképzelések az 
egykori strand területére kon-
centrálnak a korábbi tervpá-

lyázat kiírásának megfelelően. 
Úszómedence, gyermekparadi-
csom és látványfürdő is szerepel 
az elképzelések között vendéglá-
tó egységekkel egyetemben.

» cikkünk a 8. oldalon

A magyar kultúra hetén
A magyar kultúra napja alkalmá-
ból több rendezvényt is tartottak 
a városban, a sort a tizenegyedik 
Miskolci Múzsa Díj átadása nyi-
totta, még múlt pénteken, január 
18-án. A legtöbb program ked-

den várta az érdeklődőket, de a 
kultúra ünnepe még csütörtö-
kön is megmozgatta a várost, és 
a sorozat egy másik elismerés, a 
Mazsaroff-díj átadásával zárult.

» cikkeink a 4. oldalon

Feljelentettek 
öt visszatérőt
A külföldről visszaérkezőknél a mis-
kolci polgármesteri hivatal meg-
vizsgálja, hogy kinttartózkodásuk 
ideje alatt vettek-e fel, és ha igen, 
milyen jogcímen szociális juttatást a 
várostól. Az intézkedés eredménye-
ként a hivatal már kedden öt fő el-
len tett feljelentést az adóhivatalnál.

– Az általam vezetett hivatal et-
től a héttől elkezdte a szigorú vizs-
gálatokat a szociális juttatások irán-
ti kérelemben feltüntetett jövedelmi 
adatok valódiságának ellenőrzésére 
– áll Kriza Ákos polgármester ked-
di közleményében. – A jogosulatla-
nul, valamint rosszhiszeműen fel-
vett összegeket visszafizettetjük a 
csalókkal és ellenük büntetőeljárást 
indítunk.           » folytatás a 3. oldalon
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Miskolci Napló
a város lapja

» Földesi Norbert (MSZP) | az 5. számú választókörzet önkormányzati képvi-
selője, lakossági fogadóórát tart január 31-én, csütörtökön délután 5 órától a Herman 
Ottó Általános Iskolában (Gesztenyés u.).

» Jakab Péter (Jobbik) | önkormányzati képviselő január 28-án, hétfőn délelőtt 
11 órától fogadóórát tart a Jobbik miskolci irodájában (Széchenyi u. 52).

fogadóóra ››››››››››››››››››››››››››››››››››››

Három pályázó a rektori posztra
Hivatalos körülmények között bon-
tották fel a Miskolci Egyetem rek-
tori posztjának betöltésére benyúj-
tott pályázatokat, amelyeket az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma 
fogadott: három belső kari vezető 
anyagát ismerhették meg az egye-
tem szenátusának jelenlévő tagjai. 

Barkai László egyetemi tanár, az 
Egészségügyi Kar dékánja, Illés 
Béla egyetemi tanár, a Gépész-
mérnöki és Informatikai Kar dé-
kánja, valamint Palotás Árpád 
egyetemi tanár, a Műszaki Anyag-
tudományi Kar dékánhelyettese 
pályázik a rektori posztra. 

Június 30-án megszűnik a 
hatvanöt éves koron túlnyúló 
magasabb vezetői megbízás, és 
mivel a Miskolci Egyetem rek-
tora, Patkó Gyula hatvanötödik 
életévét betöltötte, így a Miskol-
ci Egyetemen betöltendő rekto-
ri megbízásra is pályázatot kel-
lett kiírni. A pályázatok elbírálási 
határideje május 10. A Miskolci 
Egyetem Szenátusa március 10-
ig véleményezi a pályázatokat, a 
miniszteri döntés májusban vár-
ható. A Miskolci Egyetem új rek-
torának kinevezése a pályáza-
ti kiírás szerint július 1-jétől lép 
életbe.

Szülőkre vár Szombati Zente
Újszülöttet találtak múlt szom-
baton a megyei kórház előtt el-
helyezett csecsemőmentő inku-
bátorban. A kisfiú egészséges, 
örökbefogadó szülőket vár, és 
már nevet is kapott. Szomba-
ti Zentére „keresztelték” – mert 
aznap találtak rá. Járókelők lettek 
figyelmesek arra, hogy a megyei 
kórház előtt lévő inkubátorban 
ruhaköteg van, mely alatt való-
színűleg egy újszülött bújik meg. 
A 3150 gramm súlyú, egészsé-
ges, tiszta ruhába öltöztetett kis-

fiú a jelek alapján vélhetően múlt 
hét pénteken jött világra. Zente 
a 10. csecsemő, akinek az életét 
mentette meg a kórház elé 2001-
ben kihelyezett inkubátor. 

január 19. | szombat

„Focikultúra” az Avasiban. Focival 
ünnepelték délelőtt a színészek, ze-
nészek, építészek és az önkormány-
zat csapatai a magyar kultúra napját 
az Avasi Gimnáziumban. A rendha-
gyó minitornával szerették volna kö-
zelebb hozni egymáshoz a kulturális 
élet szereplőit. Minden meccset meg-
nyerve az önkormányzat csapata vég-
zett az élen.

január 20. | vasárnap

Vesszőáldás és borszentelés. A 
diósgyőri római katolikus templom-
ban tartották vasárnap a hagyomá-
nyos Vince-napi vesszőáldást. Régi 
népszokás, hogy Vince napján a sző-
lősgazdák egy-egy vesszőt vágnak, 
vízbe állítanak, és a rügyek kihajtásá-
ból következtetnek arra, hogyan erő-
södött meg ősszel a vessző. Miskol-
con az István Nádor Borlovagrend 
tartja életben a hagyományt.

január 21. | hétfő

Kedvenc meséik. A magyar kultú-
ra napja alkalmából a város nagycso-
portos óvodásainak rajzaiból nyílt 
kiállítás Legkedvesebb meséim cím-
mel. A gyerekek kedvenc története-
it ábrázoló tárlat a Munkácsy Mihály 
Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény aulájában látható. A legügye-
sebbek díjat vehettek át.

január 23. | szerda

Olajszennyezés. Olajjal szeny-
nyeződött be a Szinva-patak a Ka-
talin utcai közlekedési híd és a Ba-
tó-ház közötti mederszakaszán. A 
Városüzemeltetési Osztály vízügyi 
szakemberei kivizsgálták az esetet, 
amelyből kiderült, hogy a csapadék-
csatornából érkezett a szennyezés, 

oda pedig a Borsod Volán Búza téri 
buszpályaudvaráról érkezett. A Mis-
kolci Városgazda Kft. emberei olaj-
fogó hurkákat helyeztek el a szeny-
nyezett területen, mely a szennyezést 
felfogta, és nem engedte tovább a 
Sajó irányába.

Eredményes ellenőrzések. Az év 
elején több átfogó, részletes ellen-
őrzést is tartottak a Közterület-fel-
ügyeleti és Rendészeti Osztály, az 
Egészségügyi és Szociális Osztály, a 
rendőrség, a MIVÍZ Kft. és a polgár-
őrség munkatársai, amelyek ezúttal 
is eredményesnek bizonyultak. Töb-
bek között a Tetemvár térségében, a 

Nyíri Dániel utcában, a számozott 
utcákban ellenőrizték a lakcím-beje-
lentési kötelezettség betartását, vala-
mint az eboltások meglétét.

január 24. | csütörtök

Tartalékosokat toboroztak. A 
Magyar Honvédségnél rendelke-
zésre álló tanulási, elhelyezkedési 
lehetőségekről tartottak tájékozta-
tót a miskolci munkaügyi központ-
ban, különös tekintettel az önkéntes 
tartalékos katonák további tobor-
zására. Az elmúlt évben kétezer főt 
vettek fel, és idén is legalább ennyit 
szeretnének. Az önkéntes tartalékos 
katonai státusz évente nagyjából két 

és fél hónapos szolgálatot jelent, le-
génységi állományban, és erre az 
időre bruttó 110-130 ezer forintos 
havi fizetéssel. 

január 25. | péntek

Új gyakorlóhely az egyetemen. 
Együttműködési megállapodást írt 
alá a Miskolci Egyetem Bölcsészet-
tudományi Kara és a Magyar Nem-
zeti Levéltár, melynek célja a tudo-
mányos kutatás összehangolása és a 
bölcsészhallgatók gyakorlatorientált 
képzésének, szakmai munkájának 
támogatása. A tervek között szere-
pel a közös pályázás is európai uni-
ós projektekre.

VárOSTörTéNETi VETélKEdő
általános és középiskolások számára

Miskolc 2013 l 1. forduló
1.  „Nemes Miskolc városának // Tisztelet adassék! / kérdeztetem szeretettel / Áll-e az Avas még?” – kérdezte egyik költőnk 110 évvel ezelőtt 

Ének az Avasról című költeményében. Ki volt ő?
 a. Kozma Andor b. Balázs Győző  c. Vér Andor 

2. Az avasi templom legrégebbi műtárgyán 1588-as évszám olvasható. Milyen tárgy ez? 
 a. úrasztali terítő b. ónkanna c. aranyozott talpas áldozópohár

3.  Az avasi borokat nagyon sok utazó, naplóíró, kereskedő dicsérte. Ki a szerzője az alábbi minősítésnek? 
„Bár a miskolciak nem dicsekedhetnek aranyat termő tőkékkel, az itteniek meg vannak elégedve azzal, hogy aranyat érő boruk van.”

 a. Bozena Nemcova b. Szrogh Sámuel c. Bél Mátyás

4. Ki volt az 1963-ban felavatott avasi kilátó tervezője?
 a. Heckenost Péter b. Hófer Miklós – Vörös György c. Plesz Antal

5.  Ki volt az a miskolci születésű főpap, aki számos művészeti tárggyal (szobrok, képek) gazdagította 
a mindszenti római katolikus templomot?

 a. Máriássy Sándor b. Althán Mihály c. Tárkányi Béla

6.  Az Avas ápoltságának, rendezettségének felügyeletét a „Szépészeti építőbizottság”, majd az „Avasrendező bizottság” látta el. 
Mikortól szerveződött és működött ez a társaság?

 a. 1851 b. 1855 c. 1867

7.  A több évszázados avasi szőlőkultúrának a filoxérajárvány vetett véget, amely Magyarország szőlőállományát egyaránt pusztította. 
Miskolcon mikor észlelték először a kórt, amelynek elhárítására később egyesület is alakult?

 a. 1880  b. 1885 c. 1891

8.  „Menj fáradt veterán! Egy nemzet látta halálod, kézben fegyverrel, harczon elesni dicső.” 
A Pesti Napló 1861. április 28-ai számában Arany János búcsúzott így egyik jeles képviselőnktől. Ki volt a képviselő?

 a. Vadnay Lajos b. Hunfalvy Pál c. Palóczy László 

9.  Miskolc ivóvízellátásában fontos volt a tapolcai második főnyomóvezeték átadása 1939. május 2-án. 
Ki volt ekkor Miskolc polgármestere? 

 a. Halmay Béla  b. Fekete Bertalan  c. Szlávy László 

10.  Az Avas „filozofikus hangulatáról” ki írt így: „Miskolcon aki berúg, a temető józanítja ki. Az Avason fent a tetőn vannak a pincék, 
s a hegyoldalban a temető, amelyen át kell jönni annak, aki mámorosan haza ballag. Ezért lett Miskolcon mindenki filozófus”.

 a. Latabár Endre  b. Miskolci Simon János  c. Móricz Zsigmond 

11. Az Avason a XX. század első felében 60-65 madárfajta élt. Melyik pusztult ki véglegesen? 
 a. vörös vércse b. fülesbagoly c. sárgarigó

12. II. Rákóczi Ferenc miskolci tartózkodását is megörökítette az avasi templommal a háttérben – miskolci festő. Ki volt ő?
 a. Imreh Zsigmond b. Bartus Ödön c. Korkos Jenő 

13.  1987-ben az Avason kijelölték az „Arborétum és gyűjteményes kert” kb. 3 hektárnyi területét. A cél „tűlevelű örökzöldek 
kerti formáinak” bemutatása volt. Az 1990-es évek elején hányféle fenyőt, fenyőfélét láthattak itt a látogatók?

 a. 260  b. 380 c. 460 

13+1.  2011-ben új elismeréssel gazdagodott városnapi ünnepünk. 
A névadó Bizony Ákos (1846–1922), akit Miskolc bölcsének is neveztek. Mi volt a végzettsége?

 a. közgazdász  b. orvos  c. ügyvéd 

Ajánlott irodalom: Dobrossy István (szerk): A miskolci Avas. Monográfia a város jelképéről. Miskolc, 1993.; 
Dobrossy István: Miskolc írásban és képekben, 7. kötet. Miskolc, 2000. A megoldás, illetve a többi kérdéssor a minap.hu-n jelenik meg!

„Nem ez volt sorsukban megírva”
Koszorúzással emlékeztek meg szerdán az 1945. janu-
ár 23-án, diósgyőrből kényszermunka-táborba elhur-
coltakról a diósgyőri vár bejárata melletti volt óvoda 
falán elhelyezett emléktáblánál. 

Somorjai Lehel, a Magyar Nemzeti Levéltár Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóságának veze-
tője hangsúlyozta: nem ez volt sorsukban megírva. 
A sztálinizmus megmérgezte a XX. századot. Ez a 
terrorista rendszer csak a pusztításhoz értett.

A Diósgyőrben élők többsége német szakmun-
kások leszármazottja volt. Sokan közülük akkor-
ra már asszimilálódtak, volt, aki már nem is beszélt 
németül.

Ma sem áll rendelkezésre pontos adat arra vo-
natkozóan, hogy hány embert hurcoltak el a szov-
jet Gulág-táborokba. Diósgyőrből közel 400 embert 
szedtek össze „a dicsőséges Mokan Komité” fegy-
veresei, azzal a magyarázattal, hogy „várhatóan egy 
évre” Ukrajnába viszik őket „jóvátételi munkára”.

A Mikolai Vince megyei római katolikus 
főesperes által mondott imát követően előbb az ön-

kormányzat részéről Kiss Gábor alpolgármester és 
Kákóczki András, a kulturális, idegenforgalmi és vá-
rosmarketing osztály vezetője, majd Seresné Hor-
váth Zsuzsanna és Kovács Józsefné Budai Mária 
önkormányzati képviselő helyezett el koszorút az 
emléktáblánál. A civil szervezetek január 27-én, va-
sárnap délelőtt 11 órakor helyezik el az emlékezés 
virágait ugyanitt.

» Együttműködés. A megyei Kormányhi-
vatal Közlekedési Felügyelősége fontosnak tart-
ja, hogy hozzájáruljon a közúti balesetek számá-
nak további csökkentéséhez. A felügyelőség és a 
rendőrség közös tevékenysége hosszú időre vezet-
hető vissza, mindkét szerv fontosnak tartja a rend-
őri állomány közlekedésrendészeti ismereteinek 
folyamatos bővítését, vezetéstechnikai tudásá-
nak fejlesztését. Ezért a Nemzeti Közlekedési Ható-
ság a Közlekedési Felügyelőség közreműködésé-
vel, elektronikus úton KRESZ-tesztlapokat biztosít 
a rendőrségnek a közlekedési ismeretek folyama-
tos szinten tartása érdekében.

» Fizetési határidő. A 2012. évi élel-
miszerlánc-felügyeleti díj második részletének 

fizetési határideje január 31. A fizetési értesí-
tő elérhető a bevallási felületen. A dokumen-
tum letöltésének módjáról bővebben a www.
nebih.hu honlapon tájékozódhat. A 2013. évi 
felügyeletidíj-bevallás elkészítésére április 
1-jétől nyílik lehetőség.

» Gázszerelői igazolványok. Az Or-
szágos Képzési Jegyzék 2012. szeptember 1. 
után megváltozott, már nem indítható a gázfo-
gyasztó-berendezés- és csőhálózat-szerelő szak-
képesítő képzés. A továbbiakban a gázszerelői 
igazolványok kiállításánál elfogadják az új szak-
képesítésként megjelenő központifűtés- és gáz-
hálózat-rendszerszerelő szakképesítést (OKJ szá-
ma: 34 582 09 vagy 31 582 21 0010 31 02). A 

„csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés 
műszaki biztonsági felülvizsgálata” tevékeny-
ség engedélyezéséhez a szakmai alapképzettsé-
gekhez elfogadható a gázipari műszaki-bizton-
sági felülvizsgáló szakképzettségen (OKJ 31 582 
21 0001 31 03) kívül a gáz- és olajtüzelőberen-
dezés-minősítő felülvizsgáló szakképzettség (OKJ 
53 5483 02) is. A gázszerelői igazolványok postai 
úton vagy személyesen ügyfélfogadási időben 
(minden hétfőn 8–12 óra között) igényelhetőek.

» Új helyen a fogyasztóvédelem. 
Új helyre költözött a fogyasztóvédelem. A ható-
ság januártól a Meggyesalja utca 12. szám alatt 
folytatja tevékenységét. A szakemberek min-
dennap munkaidőben várják az ügyfeleket.

Kapitányi fogadónap. A la-
kosság részére tart fogadónapot 
Bogyay Ferenc rendőr alezredes, 
Miskolc rendőrkapitánya január 
30-án, szerdán 9–12 óra között, a 
városi kapitányságon. Bejelentkez-
ni a 46/514-511/27-29-es telefo-
non lehet január 28-án 9 óráig. 

díszoklevél-igénylés. A mis-
kolci polgármesteri hivatal felhív-
ja a tanár-, tanító- és óvónőképző 
intézetekben végzett hallgatók fi-
gyelmét arra, hogy a felsőoktatási 
intézmények 2013-ban is adomá-
nyozhatnak arany, gyémánt, vas, il-
letve rubin díszoklevelet azoknak, 
akik oklevelüket 50, 60, 65, vagy 70 
éve szerezték és életpályájuk alap-
ján közmegbecsülésre méltóak. A 
díszokleveleket az érdekelteknek 
kell igényelni, de az adományozást 
az utolsó munkahely és a társadal-

mi szervek is kezdeményezhetik. A 
kérelmeket a miskolci polgármes-
teri hivatal Köznevelési, Sport és 
Társadalmi Kapcsolatok Csoport-
jának kell beküldeni február 28-áig 
(3525 Miskolc, Városház tér 8. sz.).

Városi tulajdonban. A Mis-
kolc Holding Zrt. megvásárol-
ta az Energie AG Oberösterreich 
Wasser Gmbh-nak a 2008. már-
cius 19-én alapított Energie AG 
Miskolc Vízgazdálkodási és Kör-
nyezetvédelmi Kft.-ben lévő, 50 
százalékos üzletrészét. Ezzel a kft. a 
holding 100 százalékos tulajdoná-
ban álló tagvállalatává válik. Az üz-
letrész megvásárlását törvény tet-
te szükségessé, amely szerint a cég 
tevékenységi körébe tartozó fel-
adatok döntő többségét csak ön-
kormányzati tulajdonú vállalat vé-
gezheti.

Kormányhivatali híreK ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››

röviden ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››

A turizmus
fejlesztésről
Miskolc, illetve a térség országgyű-
lésének lobbierejét bírálta Földesi 
Norbert, az MSZP miskolci frakcióve-
zetője, illetve Tompa Sándor, a szo-
cialista frakció tagja. 

Földesi Norbert emlékeztetett, az 
elmúlt héten látott napvilágot a 
hír, miszerint milliárdok érkeznek 
Miskolcra turizmusfejlesztésre, ezt 
azonban nem az önkormányzat, 
hanem helyi vállalkozók, illetve az 
evangélikus egyház nyerte el.

– Miskolc lobbiereje megint 
megmutatkozott, mind a városve-
zetésé, mind pedig a négy ország-
gyűlési képviselőé: Miskolc mint 
pályázó nulla forintot nyert el – 
hangoztatta Földesi Norbert.

Tompa Sándor hangsúlyozta, 
frakciójuk örül az elnyert források-
nak, azonban annak kevésbé, hogy 
a térségben számos, Miskolcnál ki-
sebb város önkormányzata sikerrel 
pályázott és nyert el jelentős össze-
get a rendelkezésre álló forrásokból.
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Városrehabilitációs projekt  
az avasi városrészben
Az avasi városrész problémái-
nak tartós megoldása érdeké-
ben nélkülözhetetlen a lakosság 
szociális problémáinak kezelé-
se, közösségépítő és foglalkozta-
tási programok megvalósítása, 
a közterületek minőségi fejlesz-
tése. E cél megvalósítása érde-
kében Miskolc önkormányzata 
pályázatot készített elő „Szociá-
lis célú városrehabilitáció” téma-
körben.

A programot az avasi közös-
ség lakossági fórumon ismerhe-
ti meg, amelyet Miskolc polgár-
mesteri hivatala január 31-én, 
csütörtökön délután 5 órától tart 
az Avason, a Munkácsy Mihály 
Általános Iskolában (Szilvás u. 
28.). A pályázat részleteit és a fej-
lesztési terveket Csöbör Kata-
lin országgyűlési képviselő, Kiss 
Gábor alpolgármester, valamint 
a projektben résztvevő intézmé-
nyek és civil szervezetek képvi-
selői ismertetik meg az érdek-
lődőkkel.

Az Integrált Városfejleszté-
si Stratégiában szociális város re-
habilitációs akcióterületként az 
Avas városrész II. ütem nyuga-
ti részét, a Szentgyörgy úttól az 
iparvasútig határolt területet je-
lölte ki a város közgyűlése. Ez 

magában foglalja az Avasi város-
központot: a Szentgyörgy út – 
Szilvás utca – Korach Mór utca 
– iparvasút által határolt területet. 

A fórumon ismertetett város-
rehabilitáció alapelvei között el-
sődleges, hogy illeszkedjen az 
avasi városrész hosszú távú fej-
lesztési stratégiájához, építsen 
az itt működő közösségekre, és a 
rendelkezésre álló forrásokat új-
szerűen, a fenntarthatóság elvét 
szem előtt tartva használja fel. A 
Green City zöld, élhető és fenn-
tartható város filozófiája szerint 
felépített, több elemű mintapro-
jekt célja, hogy világos jövőképet 
nyújtson az Avason élőknek a 
lakás, illetve lakókörnyezeti fel-
tételek javításával, a közösségi 
kapcsolatok erősítésével.

Feljelentettek öt visszatérőt
A külföldről visszaérkezők-
nél a miskolci polgármeste-
ri hivatal megvizsgálja, hogy 
kinttartózkodásuk ideje alatt vet-
tek-e fel, és ha igen, milyen jogcí-
men szociális juttatást a várostól. 
Az intézkedés eredményeként a 
hivatal már kedden öt fő ellen tett 
feljelentést az adóhivatalnál.

» folytatás az 1. oldalról
– Miskolc város intézményei fel-
készültek arra, hogy bűnöző ele-
mek semmilyen körülmények 
között, sem Kanadából, de még 
az ország másik részéről se tele-
pedhessenek vissza vagy le Mis-
kolcon. Ez Miskolc lakosságá-
nak elsődleges elvárása a város 
vezetői felé. Ennek eleget téve, 
első lépésben a külföldről visz-
szaérkezőknél a hivatal vizsgál-
ja, hogy kinttartózkodásuk ide-
je alatt vettek-e fel, és ha igen, 
milyen jogcímen szociális jutta-

tást Miskolc városától – ezt Kri-
za Ákos, a város polgármestere 
jelentette be keddi közleményé-
ben.

A polgármester azt is közöl-
te: a gyors intézkedés eredmé-
nyeként Miskolc polgármesteri 
hivatala kedden máris 5 fő ellen 
tett feljelentést a NAV-nál.

– Ez az első, konkrét lépé-
sünk azért, hogy semmilyen bű-
nöző elem ne érezze Miskolcon 
biztonságban magát – fogalmaz 
Kriza Ákos. – A további lépé-
sekre akciótervünket a rend-
őrséggel egyeztetjük, és min-
dent meg fogunk tenni azért, 
hogy bűnelkövetők ne akarja-
nak visszatelepedni Miskolcra, 
sőt, a már városunkban lévők is 
a hatósági ellenőrzések miatt tá-
vozzanak városunkból. Az első 
feljelentéseket megtettem a mis-
kolciak védelmében! – zárja so-
rait a polgármester.

Fenntartóváltás: többet és jobban
Miskolc önkormányzata üze-
melteti január elejétől a Her-
man Ottó Múzeumot és a 
megyei könyvtárat is – utób-
bit a városi könyvtárral és fi-
ókkönyvtáraival integrálva. 

» folytatás az 1. oldalról
A cél mindkét intézmény esetében 
az, hogy erősebben legyen jelen 
helytörténeti tárlatokkal, kutatá-
sokkal, illetve, hogy még az eddigi-
nél is jobban kiszolgálják a látoga-
tók igényeit.

Átgondolt működés,  
újragondolt kiállítóterek
Hiánypótló, minőségi kiállítá-
sok, újragondolt struktúra – ezek 
azok a hívószavak, melyek men-
tén a múzeum a jövőben működik 
majd, mondja Pusztai Tamás mú-
zeumigazgató. 

– Az önállóság visszaszerzése 
nagyon pozitívan érinti munkán-
kat, állandó tárlataink kialakítását, 
jövőjét. Szeptember 30-áig, ha tö-
rik, ha szakad, meg kell nyissuk a 
Pannon-tenger Múzeum kiállítá-
sát, ehhez kapcsolódóan pedig a 
Herman Ottó Múzeum Képtárát is 
vissza kell rendezzük abba az álla-
potba, ami 2008-ig fennállt, vagy-
is újból fel kell építenünk annak 
két világháború közötti szakaszát – 
mondta Pusztai Tamás.

Az igazgató a fenntartóváltás 
után nagy lehetőséget lát arra is, 
hogy rendeződjön a Papszeren ta-
lálható kiállítási épület a sorsa.

– Ötven éven keresztül rende-
zetlenek voltak a viszonyok, bízom 
benne, hogy most a várossal közö-
sen rövid időn belül olyan megol-
dást találunk, melynek segítségével 
rendbe tudjuk tenni az öreg épüle-
tet, és azt a két kiállítást – a város-
történetit és a régió-megyetörténe-
tit – melyet mindenki elvár tőlünk, 
fel tudjuk itt építeni – mondta 
Pusztai Tamás.

Az időszaki kiállítások rend-
szerét is újragondolják, mint az 
igazgató elmondta, nem feltétle-
nül több, inkább jobb tárlatokat 
szeretnének berendezni, olyano-
kat, melyek jobban figyelembe ve-
szik a látogatók igényeit, és melyek 
jobban élnek a múzeum lehetősé-
geivel.

Nagyobb gyűjtemény,  
gazdagabb szolgáltatások
A megyei könyvtár életében a 
változás a struktúrát is érinti, az 
év első napjától ugyanis a városi 
könyvtárhálózattal integrálódva, 
II. Rákóczi Ferenc Megyei és Vá-
rosi Könyvtár néven működik az 
intézmény. Mint azt Prókai Margit 
igazgató elmondta, ezzel a lépéssel 
a történeti könyvtári örökség ismét 
összetartozóvá válik, abban bíznak, 
hogy ez mindenkinek nagy lehető-
séget jelent.

– Az integrációnak köszön-
hetően a felhasználók nagyobb 
gyűjteményhez, gazdagabb szol-
gáltatásokhoz férnek majd hozzá 
korszerűbb körülmények között – 
hangsúlyozta Prókai Margit.

Jelenleg rengeteg munka – ad-
minisztratív, illetve szakmai kihí-
vás – áll a szakemberek előtt, ezek-
kel párhuzamosan zajlik a korábbi 
két intézmény integrálódása, szak-
mai munkájának összehangolá-
sa is.

– A legnagyobb változás a Sza-
bó Lőrinc tagkönyvtár életében 
lesz. A városi tagkönyvtári felada-
tok a jövőben a megyei könyvtárba 
kerülnek. A Szabó Lőrinc hosszú 
ideje gyűjti az idegen nyelvű szép-
irodalmat, a megyei pedig a kül-
földi oktatási szakirodalmat. Ezek 
kerülnek hamarosan egy helyre, a 
Szabó Lőrinc épületébe – mondta 
a könyvtár igazgatója. A városré-
szi tagkönyvtárak szerepe viszont 
nem változik, azokra szükség van, 
már csak Miskolc speciális város-
szerkezete miatt is.

Új kihívás Miskolcnak
Kiss Gábor alpolgármester el-
mondta, a fenntartóváltást Miskolc 
városa is új helyzetként éli meg 
mind szakmai téren, mind pedig 
gazdaságilag, hiszen a két új intéz-
ményt is működtetni kell.

– Jelenleg a tervezési folyamat 
zajlik, hogy miből és hogyan tud 
működni a két intézmény, de a he-

lyüket mindenképpen meg kell ta-
lálni a város intézményrendsze-
rében, szakmai munkájában és 
költségvetésében is – hangsúlyoz-
ta Kiss Gábor. 

Mint mondta, ebben könnyebb-
ség, hogy idén, ha akarnának se 
tudnának bázis alapú költségvetést 
készíteni, hiszen az átalakítások tel-
jesen új helyzetet teremtettek.

– Január 1-jével az oktatási in-
tézmények többsége az államhoz 
került, így számos olyan tétel van, 
amit nehezebb modellezni, az idei 
költségvetés tehát sok minden-
ben el fog térni a korábbiaktól. Az 
azonban biztos, hogy az önkor-
mányzatok eladósodása nem foly-
tatódhat a tavalyi, állami konszo-
lidáció után. A jövőben így akár 
a fejlesztéseket, akár a hétköznapi 
működést sokkal átgondoltabban 
kell végigvinni – tette hozzá Kiss 
Gábor.

Tajthy Á. | fotó: J. Á., M. L.

Segélyhívó oszlopok a biztonságos Miskolcért
Segélyhívó oszlopokat állíta-
nak fel Miskolc öt frekven-
tált csomópontjában, város-
részében január végétől.

» folytatás az 1. oldalról
Az oszlopok kihelyezésének külö-
nös aktualitást ad az, hogy az el-
múlt hét végén kis híján agyon-
vertek egy 26 éves fiatalembert 
Miskolc belvárosában, a Szemere 
és Arany János utca kereszteződé-
sében. Kriza Ákos méltatta a rend-
őrség munkáját, hiszen az elköve-
tőt alig fél nap alatt elfogták, illetve 
elmondta, meglátogatta a sérült fi-
atalembert a kórházban, aki – bár 
a történtekre nem emlékszik – már 
jobban van, és a hétvégén minden 
jel szerint elhagyhatja a kórházat.

– A cél az, hogy ne történhessen 
úgy bűncselekmény Miskolcon, 

hogy annak nincsen következmé-
nye. Bár minden miskolci mel-
lé nem tudunk rendőrt állítani, de 
minden miskolcinak biztonságban 
kell magát éreznie a városban. Ezek 
a kihelyezendő segélyhívók pedig 
nagyban segíthetik ezt a törekvé-
sünket, hiszen közvetlen kapcso-
latot teremtenek egy diszpécserrel 

egy percen belül, aki azonnal tud 
jelezni a rendőrségnek – mondta 
Kriza Ákos. 

Segélyhívó oszlopokat a város öt 
pontján, a Búza téren, az Avason, 
Diósgyőr városközpontban, a Vil-
lanyrendőrnél és az Újgyőri főtéren 
fognak felállítani várhatóan január 
végétől. Kriza Ákos emlékeztetett, az 

elmúlt két évben több lépést is tettek 
a közrend helyreállítása érdekében. 
Ilyen volt egyebek mellett a közte-
rület-felügyelet megerősítése, a tér-
figyelő-rendszer fejlesztése, illetve a 
10 új járőrpár munkába állítása. 

A – szakszóval – Checkpoint osz-
lopok napkollektorral, GPRS ala-
pon működnek, segítségükkel egy 
gombnyomással azonnal értesíthe-
tők a hatóságok. Mint Farkas Atti-
la kiemelte, az oszlopoknak köszön-
hetően – más városok tapasztalatai 
alapján – a közbiztonság javulását 
várják és remélik, hogy azok hoz-
zájárulnak majd a polgárok bizton-
ságérzetének növeléséhez is.

– Az öt segélyhívót minden hely-
színen úgy helyeztük ki, hogy azo-
kat a már korábban telepített térfi-
gyelők lássák, ezáltal kiszűrhetőek 
legyenek a téves riasztások – tette 
hozzá Farkas István.

Tajthy Á. | fotó: Mocsári L.

Világsátor: kérdések, feltevések és lehetőségek
A régió leszakadását megakadályozó, már létező kutatá-
si módszereket is oktatnának a szakembereknek a Világ-
sátorban – hangsúlyozza a miskolci Bölcsészettudományi 
Kar dékánja. Múlt heti, a Világsátorral kapcsolatos cikkün-
ket folytatva, Illésné Kovács Mária mellett a miskolci köz-
gyűlés két ellenzéki pártjának frakcióvezetőjét is megkér-
deztük.

Földesi Norbert, az MSZP miskol-
ci frakcióvezetője a Világsátorral 
kapcsolatosan leszögezte, a frakció 
annak idején egy szándékot támo-
gatott, ami arról szólt, hogy a köz-
gyűlés felhatalmazza Kriza Ákos 
polgármestert arra, hogy az ügy-
ben tárgyalásokat kezdeményez-
zen, a projektet összerakja, s ennek 
köszönhetően kiderüljön, milyen 
tartalommal kívánják megtölte-

ni a Világsátorral kapcsolatos na-
pirendet.

– Az ügyben mind a mai na-
pig nem történt semmi, csupán 
annyi, hogy az egyik párt riogat 
a városban, és rémhírterjesztés-
ben jeleskedve, aláírásokat gyűjt. 
A szocialista frakció hétfőn el-
juttatott a polgármester úrhoz 
egy nyílt levelet, melyben tisztá-
zó kérdéseket kívánunk feltenni 

a miskolciak és a választóink ér-
dekében, hogy végre legyen vilá-
gos mindaz, amiről jelenleg csak 
suttognak, és rémhíreket terjesz-
tenek egyesek – mondta Földesi 
Norbert.

Jakab Péter, a Jobbik frakcióve-
zetője úgy fogalmazott, hogy ál-
láspontjuk szerint a Világsátor „az 
elmúlt huszonkét év felelőtlen és 
pénzszóró felzárkóztató politiká-
jának a folytatása”, mely szerin-
tük már korábban bebizonyította, 
hogy kudarcra van ítélve.

– Az állam, a kormány és a vá-
ros is mindig azt mondja, hogy a 
nem működő rendszereket le kell 
építeni. Miskolcon ehelyett ezt a 
rendszert tovább fogják bővíteni, 
akkor, amikor nagyon sokan je-
lenleg is saját lakásukban fagynak 
halálra – mondta. – A Fidesz ren-
det és munkahelyeket ígért Mis-

kolcnak, nem azt, hogy mi leszünk 
az európai roma kultúra fővárosa. 
Pláne akkor nagyon veszélyes ez, 
amikor a kanadai kormány visz-
szaküldi a döntő többségében 
Miskolcról érkezett kanadai ro-
mákat. Ez egy olyan bélyeget he-
lyez a város homlokára, mely nem 
Miskolc épülését, hanem pusztu-
lását eredményezheti – fogalma-
zott Jakab Péter.

A központ  
a szakembereknek segít
Illésné Kovács Mária, a Miskol-
ci Egyetem Bölcsészettudományi 
Karának dékánja a Világsátor pro-
jektet egy óriási lehetőségnek ne-
vezte nemcsak Miskolc, de a régió, 
sőt az ország számára is. 

– A Bölcsészettudományi Kar-
nak az infrastruktúra létesülése 
után a szakmai programok meg-

valósításában lenne szerepe, mely 
alapvetően azokat az oktatási, ku-
tatási, módszertani és kulturális 
funkciókat jelenti, mely céllal ezt 
a központot létrehoznák. Tehát 
az elterjedt rémhírekkel ellentét-
ben szó nincs arról, hogy itt vala-
kit elszállásolnának, vagy valami-
féle, a romák telepítésére irányuló 
programról lenne szó – szögezte 
le a dékán. Hozzátette, a Miskolc-
ra tervezett központhoz hason-
ló már létezik Franciaországban 
is, és szintén a kisebbségek társa-
dalmi felzárkózását, az integrációt 
próbálja segíteni.

A központ – folytatta – azok-
nak a szakembereknek segíthet, 
akik napi feladatuk során érint-
keznek a roma és nem roma, de 
társadalmilag hátrányos helyze-
tű lakossággal. Számukra indul-
nának olyan programok, melyek 
révén könnyebben tudnak mód-
szereket elsajátítani ahhoz, hogy 
segítsék ezt a réteget szociális és 

egészségügyi körülményeik javí-
tásában, a munkához jutásban.

– A karnak abban lenne szere-
pe, hogy azokat a már meglévő új 
gyakorlatokat, kutatási módszere-
ket, amelyek már sikeresek, meg-
próbáljuk továbbadni a régióban, 
az országban, sőt, akár a romák 
lakta, határon túli területeken dol-
gozó szakembereknek. Gondolok 
például a Hejőkeresztúrban már 
rendkívül eredményesen működő 
KIP-es (komplex instrukciós prog-
ram) módszerű oktatásra. Ezeket a 
módszertani programokat nagyon 
sok iskolában kellene alkalmazni 
ahhoz, hogy a régió leszakadását 
hosszú távon meg tudjuk akadá-
lyozni. Ha a gyerekeket be tudjuk 
vonni az alap-, közép- és felsőfo-
kú oktatásba, akkor a munkaerőpi-
acon meg fogják találni a helyüket, 
és ki tudnak szakadni hátrányos 
helyzetükből – hangoztatta Illésné 
Kovács Mária.

N. E., T. Á.



a város lapja

MiNap

2013. január 26. | 4. hét | X. évfolyam 3. szám

4  a város

Miskolci program és Márai tér 

Megkezdődött az elmúlt hét vé-
gén Kassán az Európa kulturális 
fővárosa programsorozat. A meg-
nyitó alatt Miskolc ismét lehető-
séget kapott arra, hogy bemu-
tatkozhasson, és ízelítőt adjon 
értékeiből.

Mint arról korábban beszámol-
tunk, Miskolc és Kassa tavaly 
együttműködést is aláírt, mely-
nek értelmében kölcsönösen 
népszerűsíti egymás program-
jait a két város. Az együttműkö-
dés keretében Kassa jó lehetősé-
get kínál arra, hogy bemutassák 
Miskolc kulturális programjait, 
turisztikai csomagjait.

Így Miskolc lehetőséget ka-
pott arra, hogy az EKF prog-
ramjainak kétnapos nyitányán 
bemutassa kultúráját, értéke-
it. Január 19-én a Miskolc-ház 
programjainak középpontjá-
ban a népi kultúra állt, január 
20-án az Aupark bevásárlóköz-
pontban és a Magyar-udvar ét-
teremben pedig polgári napot 
tartottak. A táncos, zenés prog-
ramokkal párhuzamosan turisz-
tikai és gasztronómiai bemuta-
tót rendeztek.

Kákóczki András, a polgár-
mesteri hivatal kulturális, ide-
genforgalmi és városmarketing 
osztályának vezetője rendkívü-
li lehetőségnek nevezte mindkét 
város számára azt, hogy népsze-
rűsítik egymás programjait.

– Az elmúlt két nap tapasz-
talatai alapján kijelenthetem, a 
kassaiak, függetlenül nemzetisé-

güktől, érdeklődnek a miskolci, 
magyar értékek iránt, és ez az ér-
deklődés kölcsönös, a miskolci-
ak is érdeklődnek az itteni prog-
ramok iránt – hangsúlyozta.

A magyar programokkal pár-
huzamosan vasárnap délután 
– az EKF nyitóprogramjainak 
részeként – teret neveztek el 
Márai Sándorról Kassa óváros-
ában. A rendezvényen egyebek 
mellett Balog Zoltán, az embe-
ri erőforrások minisztere, vala-
mint Dušan Čaplovič, a szlovák 
oktatásügyi tárca vezetője mon-
dott ünnepi köszöntőt. Felszó-
lalt Jáky Judit, az író unokahúga 
is, aki beszédében – könnyeivel 
küszködve – arról beszélt, ho-
gyan őrzi családja az író emlé-
két, Márai Sándor hagyatékát. 

– Ma, amikor attól a háztól 
néhány méterre, ahol emlék-
szoba is működik, tiszteletére 
teret neveznek el róla, olyan te-
ret, ahol évek óta a szobra áll, el-
mondhatjuk, Márai a XXI. szá-
zadi Kassán ismét otthon lehet 
– mondta Jáky Judit.

A megnyitó kiemelt vendé-
ge volt Kriza Ákos, Miskolc pol-
gármestere is.

– Büszke vagyok arra, hogy 
magyarok és szlovákok ily mó-
don őrzik együtt azt a szelle-
miséget, emberi tartást, melyet 
Márai Sándor élete során képvi-
selt. Remélem, minden európai 
polgár hazajár majd erre a térre, 
legyen az bármely nemzet tagja 
– hangsúlyozta. 

Tajthy Á. | fotó: Juhász Á.

Kultúra napi elismerések
A Bárka folyóirat 2012. évi díjait 
pénteken adták át az ünnepi Bár-
ka-est keretében Békéscsabán, 
az Ibsen Stúdiószínházban. A dí-
jazottak között egy miskolci író, 
költő, Fecske Csaba is szerepelt. 

A Bárka szerkesztősége 2000-ben 
alapította díját, amelyet minden 
év végén ítél oda azon, a laphoz 
hosszabb ideje kötődő szerzők 
között, akik az adott évben is je-
lentős publikációval gazdagították 
a folyóiratot és olvasóit. A pénzju-
talmat 2002-től Kiss György szob-
rász- és éremművész kisplasztiká-
ja egészíti ki. Fecske Csaba József 
Attila-díjas költő, író, publicista, 

a Bárka 2012. évfolyamának két 
számában is szerepelnek versei, az 
5. számot az ő kézírásos szonettje 
indítja: A meccs vége.

A nem hivatásos alkotó-, il-
letve előadóművészek munká-
ját elismerő Csokonai Vitéz Mi-
hály-díjat ugyancsak a magyar 
kultúra napján adta át Budapes-
ten Balog Zoltán, az emberi erő-
források minisztere és L. Simon 
László, kultúráért felelős állam-
titkár. A díjazottak között volt az 
egri Cantus Agriensis Kulturális 
Egyesület, amelynek karnagya, 
művészeti vezetője a miskolci 
kórusvezető, zenetanár, Gergely 
Péter Pál.

Kiállítások, díjak – egy hét a magyar kultúráért
A magyar kultúra napja al-
kalmából több rendezvényt 
is tartottak a városban, a 
sort a tizenegyedik Miskol-
ci Múzsa Díj átadása nyitot-
ta a múlt pénteken. A leg-
több program kedden várta 
az érdeklődőket, de a kultú-
ra ünnepe még csütörtökön 
is megmozgatta a várost.

A magyar kultúra napját 1989 óta 
ünnepeljük január 22-én, hiszen 
az irodalomtörténeti emlékezet 
szerint 1823-ban ezen a napon 
véglegesítette nemzeti imádsá-
gunk, a Himnusz szövegét Köl-
csey Ferenc Szatmárcsekén. A 
méltó tiszteletadás, a kultúra ün-
nepe ezúttal is koszorúzással kez-
dődött kedden, Kölcsey Ferenc 

emléktáblájánál, hiszen a Széche-
nyi utca egyik házában élt az író 
1830-ban.

Az ünnepségre Miskolcra érke-
zett a lengyel Tarnów városának 
polgármestere, Dorota Skrzyniarz, 
aki kiemelte, szeretnék szorosabb-
ra fűzni a két város közötti kultu-
rális kapcsolatot. Kiss Gábor, Mis-
kolc alpolgármestere elmondta, 

remek alkalom, hogy megmutas-
sák Miskolc városát a delegáció-
nak. Többek között azokat a kul-
turális intézményeket, amelyek 
segítségével szorosabbra fűzhető a 
két város kapcsolata.

A magyar kultúra napján több 
kulturális eseményt rendeztek a 
városi intézmények. Így például a 
Színháztörténeti és Színészmúze-

umban a legkisebbeket szólítot-
ták meg, óvodásoknak rendeztek 
tárlatvezetést, interaktív meseelő-
adást. Az Ady Endre Művelődé-
si Házban pedig Ady Endre Vers-
mondó Versenyt rendeztek, de az 
intézmény otthont adott a diós-
győri képzőművészek tárlatának is.

A Herman Ottó Múzeumban 
is kiállítást nyitottak meg a keddi 
ünnepen, ahol bemutatták az el-
múlt évben a múzeumhoz került 
műkincseket. Voltak programok a 
Művészetek Házában, a II. Rákó-
czi Ferenc könyvtárban, illetve szá-
mos középiskolában.

– Megtiszteltetés és nagy öröm, 
hogy újra megmutathatjuk azokat 
a műtárgyakat, amelyek az előző 
évben kerültek a múzeumba. Füg-
getlenül attól, hogy ezek egy része 
még feldolgozatlan, restaurálatlan, 
„nyers” állapotú gyűjteményi da-
rab – hangsúlyozta Pusztai Tamás, 
a múzeum vezetője.

Kiss J. | fotó: Juhász Á.

„A humánum áthatja művészetét”
Idén az egri Szilágyi Rudolf festőmű-
vész érdemelte ki a Mazsaroff Mik-
lós-díjat, amelyet csütörtökön, a 
Miskolci Galériában adtak át.

A Rákóczi-házban megrendezett 
ünnepségen a festőművész özvegye, 
Nikolaeva Mária adta át az elisme-
rést, aki öt évvel ezelőtt alapított dí-
jat férje emlékére, s a régióban élő, 
Miskolchoz szorosan kötődő, fia-
tal tehetségek támogatására. A díjat 
szakmai kuratórium javaslata alap-
ján ítélik oda minden évben.

– Remélem, még sokszor adha-
tom át az elismerést, hiszen fon-
tos, hogy pályájuk első éveiben is 
támogassuk a kimagasló tehetségű 
művészeket, mint amilyen Szilágyi 
Rudolf is – mondta Nikolaeva Má-
ria. A díjazottat köszöntötte Kriza 
Ákos, Miskolc polgármestere is.

Szilágyi Rudolf munkásságát 
Borgó festőművész méltatta, aki ki-
emelte, máris elismert művésznek 
számít Eger mellett az ország több 
városában, s határainkon túl is.

– Többek között Finnországban, 
Japánban is ismerik. Termékeny 
festő, remek szervező. Komoly fel-
készültségről, gesztusfestészetről 
árulkodnak munkái. A mély hu-
mánum áthatja festészetét, s téma-
ként is szolgál – mondta Borgó.

Szilágyi Rudolf festményeiből 
jövőre, a 2014-es Mazsaroff-díj át-
adásakor nyílik kiállítás a Miskolci 
Galériában.                        K. J. | fotó: J. Á.

Védjük és továbbadjuk értékeinket
Ünnepi gálaest keretében adták 
át pénteken este a Miskolci Múzsa 
Díjat Ferencz István építésznek, 
a Miskolci Nemzeti Színházban. 
A műsorban fellépett az előző évi 
nyertes, a Fazekas-kórus is.

Egyhangú döntéssel választot-
ta díjazottnak a kuratórium Fe-
rencz István Kossuth- és Ybl-
díjas építészt, akinek nevéhez 
kötődik Miskolcon az avasi egy-
házi épületegyüttes, a Miskolci 
Egyetem aulája és jogi karának 
épülete, a Zenemalom is.

A nagyszínházi gálán ünne-
pi köszöntőjében Kriza Ákos 
polgármester kiemelte: felelős-
ségünk, hogy védjük a ránk ha-
gyott értékeket, és továbbadjuk 
azokat az utánunk következő ge-
nerációknak. Sajnálattal jegyezte 
meg, hogy korunkban a „közös-
ségi érdek háttérbe szorult”.

– Ez óriási baj, de mi büszkék 
lehetünk, mert Miskolcon van 

ellenpélda, többek között a Mú-
zsa Díj is ilyen – emelte ki.

Fekete György, a Magyar Mű-
vészeti Akadémia elnöke az in-
tézmény kétszáz tagja nevében 
is köszöntötte a díjazottat.

– Elismerésre méltó, hogy 
Miskolc ennyire megbecsüli mű-
vészeit, alkotóit – mondta, és 
idézte a díjazott szavait: „állandó 
értékeket kell keresni, és nyomo-
kat kell építeni a haza földjén”.

K. I. | fotó: J. Á.

Hirdetés
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Rendkívüli közgyűlés 
energetikai pályázatokról
Rendkívüli ülést tartott hétfőn dél-
előtt a miskolci közgyűlés. Ezúttal 
egyetlen téma szerepelt a napiren-
den: pályázatok benyújtása önkor-
mányzati tulajdonban lévő épüle-
tek összesen mintegy 750 milliós 
energetikai fejlesztésére. A képvi-
selő-testület frakciói a végszava-
zásnál egyhangúlag támogatták a 
pályázatok benyújtását.

Kiss Gábor alpolgármester szó-
beli kiegészítőjében elmondta: 
Miskolc önkormányzati tulajdo-
nú közintézményeinél megépíté-
sük óta nem történt jelentős fel-
újítás, a magas költségek miatt az 
önkormányzatnak nem áll mód-
jában az energetikai felújításokat 
saját erőből megvalósítani.

A most tárgyalt, 85 százalé-
kos, vissza nem térítendő támo-
gatást biztosító pályázat lehetősé-
get nyújt az épületek energetikai 
korszerűsítésére, az úgynevezett 
lehűlő felületek hőszigetelésére, 
nyílászárók cseréjére, a gépésze-
ti rendszerek átalakítására, kor-
szerűsítésére. A felújítások, az 
energiamegtakarítás révén éves 
szinten tízmilliós költségmegta-
karítást jelentenek a városnak.

Mint elhangzott, a rendkívü-
li közgyűlés összehívására azért 
volt szükség, mert a pályázati ha-
táridő nem tette lehetővé, hogy a 
döntéssel megvárják a közgyűlés 
februári, rendes ülését. 

Az önkormányzat két pályáza-
tot kíván benyújtani. Az egyik az 
önkormányzati tulajdonú épüle-
tek energetikai felújítására vonat-
kozik, s érintve van benne a Ba-
tsányi János óvoda, az Avastetői 
Óvoda, a Katowice Sport Tag-
óvoda, a József Úti Óvoda, a Kö-
zépszer Tagóvoda, a Selyemréti 
Tagóvoda, a Szilágyi Dezső Álta-
lános Iskola, a Polgármesteri Hi-
vatal Petőfi utcai épülete, vala-
mint a Diósgyőri Fedett Uszoda.

A beruházások teljes össze-
ge itt 500 millió forint, melyből 
75 millió lenne az önrész, a többi  
uniós és hazai támogatás.

A másik pályázat a Miskolci 
Leánykollégium épületenerge-
tikai fejlesztésére vonatkozik, a 
teljes, tervezett összege 250 mil-
lió forint, 37 és fél milliós önkor-
mányzati önrésszel.

Tompa Sándor (DK) képvise-
lő elmondta, alapvetően egyet-
értenek az előterjesztéssel, rend-
kívül fontosnak tartják a városi 
intézményrendszer energetikai 
megújítását, ez már az előző vá-
rosvezetés idejében elkezdődött. 
A képviselő ugyanakkor kifogá-
solta, hogy az előterjesztés sür-
gősséggel került a közgyűlés elé, 
mint mondta, így nem volt le-
hetőségük bekapcsolódni annak 
előkészítésébe. Tompa Sándor 
szerint az sem egyértelmű, mi-
lyen szempontok alapján válasz-
tották ki a pályázatokban érintett 
intézményeket, hogyan illesz-
kednek ezek a fejlesztések más, 
hosszabb távú elképzelésekhez, 
beruházásokhoz. 

Pakusza Zoltán (Jobbik) kép-
viselő ugyancsak támogatásuk-
ról biztosította az előterjesztést, 
ugyanakkor felhívta a figyelmet, 
hogy ha sikerül elnyerni a tá-
mogatásokat, a beruházásoknál 
hangsúlyozottan a helyi vállalko-
zókat részesítsék előnyben.

Nánási-Kocsis Norbert (Fi-
desz) képviselő is üdvözölte az 
előterjesztést, örömét fejezve ki, 
hogy választókörzetének egyik 
óvodája is bekerült a felújítás-
ra szánt intézmények közé. Mint 
mondta, rendkívül időszerű a 
30-40 éves épületek energetikai 
felújítása, a befektetés az energia-
megtakarításon keresztül 4–6 év 
alatt megtérül, nagyon hasznos 
döntést hoz a képviselő-testület.

Kiss Gábor zárszavában hang-
súlyozta, az intézmények kivá-
lasztásánál szempont volt, hogy 
azok hosszú távon is önkor-
mányzati tulajdonban maradja-
nak, illetve, hogy a szakemberek 
által megállapított hőtechnikai 
paramétereik indokolják a kor-
szerűsítést.                           Szepesi S.

Játszóteret akarnak Szirmán
Aláírásgyűjtésbe kezdtek Miskolc-
Szirma lakói egy játszótér létreho-
zása érdekében. A városrészben 
– ahol nagyon sok fiatal, kisgyer-
mekes család él – jelenleg szinte 
egyáltalán nincs ilyen létesítmény.

Takács Gábor, a terület önkor-
mányzati képviselője érdeklő-
désünkre elmondta: több száz 
aláírással keresték meg. Helyi la-
kosként ő is tisztában van vele, 
hogy valós a probléma, valószí-
nűleg ez az egyetlen városrész 
Miskolcon, ahol jelenleg egyál-
talán nincs használható játszótér, 
holott nagyon sok kisgyermekes 
család él itt, nagy szükség lenne 
rá. A képviselő jelezte, hogy igen 

komoly, több milliós beruházás-
ról van szó. Reményei szerint si-
kerül forrást szerezni a városi 
költségvetésből, emellett figye-
lemmel kísérik az ezzel kapcsola-
tos pályázati lehetőségeket is. 

– Végső esetben a képviselői 
keretemből fogom megvalósíta-
ni a beruházást, de május végére, 
gyermeknapra mindenképpen 
szeretnék átadni Szirmán egy új 
játszóteret – nyilatkozta Takács 
Gábor, aki szerint ennek legide-
álisabb helyszíne az ottani görög 
katolikus templom melletti téren 
lenne, ahol korábban volt már 
hasonló létesítmény, és a terület 
adottságai is megfelelőek.

 Sz. S. 

Segítenek az adósságrendezésben
Amint arról beszámoltunk, 
egyedi kezdeményezést in-
dít el a MIHŐ Kft., melynek 
keretében megpróbálnak se-
gítséget nyújtani azoknak, 
akiknek valamilyen okból 
problémát jelent a számla 
kifizetése. Az általunk meg-
kérdezett miskolciak több-
sége helyesli az elképzelést.

Abban az esetben, ha a fogyasz-
tó határidőre nem fizeti ki az ese-
dékes számlát, díjhátralékba kerül. 
Ezt követően a MIHŐ Kft., a tör-
vény adta kereteken belül, minden 
esetben megindítja a díjbeszedést, 
amelynek a vége nagyon sok eset-

ben bírósági végrehajtási eljárás. 
De ha nem is jut el idáig az ügy, az 
eredeti összeg gyorsan nőni kezd, 
hiszen a késedelmi kamat mellett 
egyéb költségek is rakódnak rá.

Ennek megelőzése a fogyasztók-
nak és a cégnek is érdeke. Ezt segíti 
a MIHŐ ügyfélkapcsolati munka-
csoportja, amelynek munkatársai 

személyesen, otthonukban kere-
sik fel a díjhátralékkal rendelkező 
ügyfeleket és olyan lehetőségeket 
ajánlanak fel a számukra, amelyek 
lehetővé tehetik a díjhátralékok 
mielőbbi rendezését. Megállapod-
hatnak például részletfizetésben, 
de tájékoztatják partnereiket az ál-
lami, önkormányzati adósságren-

dezési és egyéb adósságrendezési 
lehetőségekről is. 

A cég havi hírlevelében is tá-
jékoztatta erről a lakosságot, és 
a napokban már megkezdték 
munkájukat az ügyfélkapcsolati 
partnerek. Hogy hogyan fogadják 
a miskolciak a kezdeményezést, ar-
ról számos lakost megkérdeztünk 
a városban. Tapasztalatunk szerint 
egyelőre kevesebben tudtak róla, 
mint amennyien nem – viszont a 
többség helyeselte a kezdeménye-
zést. Érdekes módon az idősebbek 
képviselték a keményebb álláspon-
tot, a magyar közmondást idézve: 
addig nyújtózkodj, ameddig a ta-
karód ér. Volt, aki el is panaszolta, 
hogy özvegy kisnyugdíjasként in-
kább az ételen spórol, de akkor is 
kifizet minden számlát, akkor má-
sok is megtehetik ezt. A fiatalabbak 
megértőbbnek tűntek, de ők is úgy 
látták, szükség van a kezdeménye-
zésre.                                                 Cs. L.

Bettenbuch Lajosné
A részleteket nem isme-
rem, de igen, már hal-
lottam erről a kezdemé-
nyezésről, a kolléganőm 
beszélt róla. Jól teszik, 
hogy foglalkoznak ezzel, 

szükség van rá. Végül is megoldás, ha egyez-
ségre jutnak a tartozás rendezéséről. Megpró-
bálnak segíteni a szerencsétleneken, ami fon-
tos, senkinek se öröm a nyomorúság. 

Lippai Gábor
Eddig nem hallottam róla, 
jó ötletnek tűnik. A vá-
rost járva nap mint nap 
tapasztalom, hogy télen, 
amikor a fűtés miatt je-
lentősen megnöveked-

nek a kiadások, sajnos, sokan küzdenek anya-
gi problémákkal. Az is fontos, hogy ha sikerül 
megegyezésre jutni, a cég is hamarabb hozzá-
juthat a kinnlevőségeihez. 

Egy központi helyen lenne az ügyeleti ellátás
Közgyűlési döntés alapján 
még 2011-ben pályázatot 
írt ki a háziorvosi ügyelet át-
szervezésére a miskolci ön-
kormányzat: egy külső cég-
nek ajánlanák fel a háziorvosi 
ügyelet működtetését. 2012 
decemberében kiírták a köz-
beszerzést, és hamarosan 
eredményt hirdethetnek.

A városi MSZP még a múlt héten 
beszélt arról sajtótájékoztatóján, 
hogy szerintük az új rendszer visz-
szalépés lesz a jelenlegihez képest: 
a diósgyőri ügyelet megszüntetése 
eggyel kevesebb telephelyet, illetve 
orvost jelent, akinek nagyobb terü-
letet kell majd bejárnia, és a bete-
geknek is többet kell majd utazni. 
Ezen a héten pedig bejelentették: 
aláírásgyűjtő-tájékoztató kam-
pányt indítanak az ügyben. Meg-
kerestük ezért Kovács Lászlót, a 
miskolci önkormányzat egészség-
ügyi bizottságának elnökét, hogy 
beszéljen az átalakítás részleteiről.

 – 2011 novemberében megkez-
dődtek a folyamatos egyeztetések a 
szakmai szervezetekkel: az ügyelet-
ben résztvevő felnőtt háziorvosok 
szervezeteivel, a vállalkozó házior-
vosok egyesületével, a praktizáló 
orvosok, gyermekorvosok szövet-
ségével, a fogorvosok szövetségé-
vel, szervezeteivel – nyilatkozta Ko-
vács László. – Alapos tárgyalásokat 
követően jutottak abba a fázisba, 
hogy 2012 decemberében kiírták a 
közbeszerzést. Az egészségügyi osz-
tály vezetőitől származó informáci-
ók szerint január 3-án zárult le a je-
lentkezési szakasz, a törvényességi 
határidőket figyelembe véve janu-

ár végén – február közepén hirdet-
hetnek eredményt. A kiírás 5 éves 
működtetésre vonatkozott, ami ak-
kortól számolandó, amikor a vállal-
kozó átveszi a feladatot, tehát várha-
tóan év közepétől.

Hogy milyen előnyökkel jár az új 
ellátási forma? A miskolciak szem-
pontjából talán legfontosabb kér-
désre Kovács László azt válaszolta, 
hogy az új rendszerben egy cég fő-
állású, erre a szakmára szakosodott 
orvosokkal látja el az ügyeletet a nap 
24 órájában, nem köti tehát le a mis-
kolci háziorvosok idejét, energiáját.

– A mostani rendszerben nap-
közben reggel 8-tól este 7 óráig 
dolgoznak (váltott műszakban) a 
felnőtt háziorvosok, éjszaka pedig 
este 7-től reggel 8 óráig tartanak 
ügyeletet ugyanezek az orvosok 
– ismertette a városi egészségügyi 
bizottság elnöke. – Napközben, 
amikor valakinek akut problémá-
ja van, akkor ugyanezek az orvo-
sok „szaladgálnak ki” a betegek-
hez. Valljuk be őszintén, ez sokszor 
talán az ellátás kárára is megy, hi-
szen a háziorvosi rendelőben néha 

30-40 beteg is várja az orvost, és ha 
akkor kell neki kimenni egy távo-
labb lakó beteghez, akkor esetleg 
egyórás várakozásra is kényszerí-
ti őket – fejtette ki Kovács László.

Az új rendszerben tehát a házior-
vosi rendelések folyamatosan zajla-
nak, az ügyeleti munka nem zavarja 
a betegellátást, és közben a cég egy 
központi telefonszámon diszpé-
cserszolgálatot is működtetne, szo-
ros együttműködésben az Országos 
Mentőszolgálattal, a sürgősségi köz-
ponttal és a háziorvosi ügyelettel.

– Az új rendszer másik nagy 
előnye a lakosság szempontjából, 
hogy egy központban működik, 
teljes fekvőbeteg-ellátási háttérrel. 
Tehát a betegeknek nem kell még a 
háziorvosi beutalóval átmenni egy 
másik részre, vagy átutazni a vá-
roson – mondta a bizottsági elnök.

Kovács László arról is beszélt: 
folyamatosan kaptak jelzéseket 
a kórházigazgatás részéről, hogy 
nehézségbe ütközik az ügyelet 
fenntartása. Ha külső vállalkozó ke-
zébe kerül az ellátás, és az egészség-
biztosítási pénztár közvetlenül fogja 

finanszírozni az ellátót, az önkor-
mányzatnak nem lesz plusz teher a 
működtetése – emelte ki.

Budapesten és Debrecenben 
egyébként már működik ilyen 
rendszer, a tapasztalatok kifejezet-
ten kedvezőek Kovács László el-
mondása szerint.

A gyermek háziorvosi ügyelet 
eddig is jól működött, egy problé-
ma volt.

– Háziorvosaink folyamatosan 
jelezték, az ügyeleti részvétel ne-
kik alig megoldható, nem voltak 
elegen hozzá. A városvezetés erre 
is gondolt, amikor ezt a közbe-
szerzést kiírta. Az ellátásban sem 
a szakmai színvonalat, sem a hely-
színt, sem a jellegét tekintve nem 
történne változás. Viszont a nyer-
tes cég saját főállású gyermek-
gyógyász szakorvossal fogja mű-
ködtetni – fejtette ki Kovács László. 
A fogorvosi ügyelet pedig az el-
múlt években nem teljes mérték-
ben működött Miskolcon. Ezt kö-
vetően folyamatos, estétől reggelig 
tartó orvosi ügyelet lesz.

Jelenleg két telephelyen működik 
a felnőtt háziorvosi ügyelet: a vas-
gyári és a Csabai kapui telephelyen.

– Az igaz ugyan, hogy a vasgyá-
ri telephely megszűnik, de az elmúlt 
5-10 évben a telephely gyakorlati-
lag „lecsupaszodott” – mondta erre 
Kovács László. – Már nem tudja azt 
az aktív fekvőbeteg-ellátási hátte-
ret biztosítani, amely a Csabai ka-
pui telephelyen meglesz. Ráadásul a 
vasgyári telephely egyébként is ne-
hezen megközelíthető volt, hiszen 
nincs rajta a város közlekedési ten-
gelyén. A diósgyőri betegeknek azt 
tudnám mondani: ugyanazokat az 
ellátási feltételeket fogják megkapni, 
mint a város két másik volt kerüle-
tében lévő betegek.

I. Zs., K. I. | fotó: M. L.

Miskolc is nyert a kazánprogramon
Miskolc is sikeresen vett részt a ta-
valy országosra bővített kazánprog-
ram-pályázaton. A támogatásból két 
biokazánt szereznek be, melyek a 
Miskolci Állatkert és Kultúrparkban 
szolgáltatnak majd meleget, olcsób-
ban és környezetbarát módon.

Ahogy arról korábban már be-
számoltunk, ezer települést kíván 
bevonni a Belügyminisztérium 
az úgynevezett kazánprogram-
ba, amellyel jelentős megtakarí-
tást érhetnek el az önkormányza-
tok. Tavaly nyárig 94 hátrányos és 

különösen hátrányos helyzetű kis-
térségben indították el a közfog-
lalkoztatást is segítő kazánprog-
ramot, melynek eredményei azt 
mutatták, hogy 25 százalékára 
csökkenthető a fatüzelésű kazán-
nal az energiaszükséglet ára.

A programot országossá bőví-
tették, ennek keretében ezer tele-
pülés óvodáinak, iskoláinak, nap-
közi otthonainak, vagy éppen 
önkormányzati épületeinek fűtését 
oldhatják meg ezzel a rendszerrel.

Mint megtudtuk, a pályázaton 
Miskolc is sikeresen vett részt, így 

az úgynevezett Kazán 2.0 program-
ban több mint 12,7 millió forintnyi 
támogatást állapított meg a B.-A.-Z. 
Megyei Kormányhivatal Munka-
ügyi Központja a város részére. 
Azért a munkaügyi központ, mert 
a program a bio- és megújuló ener-
giafelhasználás startmunka-min-
taprogram támogatása keretében 
működik, a célja az önkormányza-
ti épületek alternatív fűtési rendsze-
reinek megvalósítása.

Megkeresésünkre Dobos Tí-
mea, a miskolci városháza szóvi-
vője elmondta, a támogatás ke-

retében a Miskolci Állatkert és 
Kultúrpark főépülete, illetve az öl-
töző épülete gazdagodik egy-egy 
biokazánnal, ezekben eddig a fű-
tést gázkazánokkal oldották meg. 
A beruházás április 30-áig valósul 
meg, így az várhatóan elsősorban 
a következő fűtési idénytől telje-
sít majd nagy szolgálatot. Az új ka-
zánokhoz szükséges tüzelőanyagot 
az állatkert területén, illetve a város 
egyéb részein keletkező gallyak-
ból, nyesedékekből oldják meg. A 
rendszer így a várakozások szerint 
jóval olcsóbb lesz, mint az eddigi 
gázfűtés: éves szinten másfél mil-
lió forint megtakarítást jelent majd 
a két épületben.



a város lapja

MiNap

2013. január 26. | 4. hét | X. évfolyam 3. szám

6  hirdetés

Várunk a Gábor Áronba, jelentkezz  
a városban egyedülálló szakjainkra!

Gábor Áron  „Művészeti Iskola” Szakközépiskola
OM 029301 l 3533 Miskolc, Bolyai Farkas utca 10.

Tel/fax: 46/370-087, 46/533-253

Várja a 8. osztályos tanulók jelentkezését a következő szakokra

2013/2014-es tanévben induló osztályok, szakok

Felvételi követelmények: 

- Az általános iskolai eredmények figyelembe vétele (7. év végi és 8. félévi érdemjegyek)
- Központi írásbeli vizsgarész: matematika, magyar (szövegértés, logikai feladatok) 45-45 perc
- Szóbeli nincs
- Művészeti tanulmányi területen képességek, készségek vizsgálata 

A www.garon.hu oldalon minden információ megtalálható a képzésekkel kapcsolatban.

Gyakorlati órák: több, hamarabb
Több gyakorlati órával indul a – 
most már kötelezően bevezetendő 
– új szakiskolai képzés a következő, 
2013/2014-es tanévben. 

A korábbi 2 + 2 évfolyamos kép-
zést a hároméves szakiskolai kép-
zés váltja fel a következő tanévtől, 
kötelező jelleggel minden szak-
iskolában. Az új szakképzési tör-
vény szerint a három évfolyamos 
szakiskolai képzés egy évfolyamnyi 
közismereti óraszámot tartalmaz, 
párhuzamosan a két évfolyamnyi 
szakmai órával.

– Az új szakiskolai képzésben 
már a 9. évfolyamos tanulók szá-
mára is lesz szakmai gyakorla-
ti óra tanműhelyekben – emelte 
ki Bialkóné Csíkos Zsuzsanna, a 

Szent Benedek Gimnázium, Szak-
képző Iskola és Kollégium igazga-
tója, hozzátéve, hogy a 10. évfolya-
mon pedig már gyakorlóhelyekre 
is mennek a diákok.

Ezzel lényegében kétszeresére 
nő a gyakorlati órák száma, egy-
úttal csökken a közismereti óra-
szám. Az igazgató kiemelte, sokak-
nak kedvez ez a rendszer, hiszen 
így hamarabb beléphetnek a mun-
ka világába.

A szakmai gyakorlati órák szá-
mának növelésétől azt várják, hogy 
jelentősen csökkenni fog a tanu-
lók lemorzsolódása, és a szakiskolai 
képzésben a rövidebb képzési idő 
ellenére az eddiginél megalapozot-
tabb tudással szerzik majd meg a ta-
nulók a szakmai bizonyítványukat.

A 2013 szeptemberétől induló 
tanévben már kötelező lesz az új 
képzési forma indítása, miközben 
a régi típusú képzés – amelynek 
keretében két év, alapvetően közis-

mereti évfolyam után jött csak két 
év szakképzési évfolyam – kifutó 
jelleggel fokozatosan megszűnik.

Szintén újdonság, hogy már a ki-
lencedik évfolyamon is köthető ta-
nulószerződés. Az igazgató szerint 
a hiányszakmákat állami szinten is 
jobban támogatják majd, hogy me-
lyek ezek, az régiónként és idősza-
konként eltérő.

K. I. | fotóillusztráció: M. L.

További induló tanfolyamaink:  
pl. Targoncavezető, Pénzügyi-számviteli ügyintéző,  

Logisztikai ügyintéző, Óvodai dajka 
Támogatott mg-i képzések:  

Mezőgazdasági rakodógépkezelő, Méhész

 BIZTONSÁGI ŐR
intenzív OKJ  

szakmunkásképzés, még  
a múlt évi feltételekkel !

 MISKOLC, KAZINCBARCIKA

Időpont: február 16.  
Részletfizetés!

 Tel.: 06-30/362-4411

Tanulmányi terület 
egyedi kódja

Évfolyamok
száma

Tanulmányi terület
Felvehető

Osztály              Fő                      

10 4 Informatikai szakmacsoport 1 34

30 4 Környezetvédelmi-vízgazdálkodási szakmacsoport 1 34

51
5 

(párhuzamos 
képzés)

Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoport
– grafika

– ötvös vagy textilműves (jelentkezésektől függően)
1 34
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A mobilon innen, a tévén túl
Telefonról (vagy legalább-
is arról is) internetezünk, le-
velezünk, játszunk, osztunk 
meg fájlokat, és bár pár éve 
még csak filmekben láttuk, 
ma már tévézhetünk is bár-
mikor, bárhol. Természete-
sen okostelefonnal.

A Mobil TV szolgáltatás az 
okostelefonok megjelenésével pár-
huzamosan nyert igazán teret. 
Ennek segítségével – amennyi-
ben előfizetésünkben belefoglal-
tatik a Mobil TV is – készülékün-
kön ugyanazokat a csatornákon 
nézhetjük, mint otthon a tévében, 
de ennél egy kicsit természetesen 
többről van szó. A teljes tévéadáso-
kon túl bizonyos csatornák archív 
műsorai és egyéb videotartalmak 
is elérhetők (letölthető vagy egy-
szer megtekinthető változatban).

A Mobil TV szolgáltatásról az 
egyik mobilszolgáltató így ír: a hét 
minden napján 24 órában elérhe-
tő szolgáltatásról van szó, a csa-
tornák műsorait pedig az előfi-
zető adásidőben láthatja (egyes 
adások esetén, a tv kérésére ki-
vételesen lehet átmeneti korláto-
zás). A szolgáltatás használatához 
3G vagy 3G/HSDPA kapcsolat 
ajánlott. Manapság azonban az 
okostelefonok világa lehetővé tet-
te azt is, hogy különböző televí-
zió- vagy műsorspecifikus appli-
kációkon (vagyis alkalmazásokon) 
keresztül nem csupán élőben, de 
bármikor megtekinthetővé váltak. 
A teljesség igénye nélkül válogat-

tunk arról, hogy mely csatornák-
nál hogy is megy ez.

Az MTVA mobilalkalmazásait 
– a Foci Eb TV az Olimpia TV és 
az m1f1 (Formula 1-es futamok) 
– tavaly októberig, a Híradó-app-
likáció megjelenéséig majdnem 
negyedmillióan töltötték le, ez a 
szám pedig azóta, éppen az új prog-
ramnak köszönhetően, tovább nőtt. 
Az applikáció nem egyszerűen má-
solata a webes kiadásnak, néhány 
perccel az adások után már visz-
szanézhetőek az alkalmazás által a 
legfrissebb és legfontosabb infor-
mációk, a nap hírei itthon és a nagy-
világban. A felhasználó kényelmét 
szolgálja, hogy a részletes időjárás-
előrejelzés a GPS bekapcsolásával 
országosan vagy városra vonatkoz-
tatva mondja meg, hogy hol milyen 
idő várható.

A Duna TV még az MTV-nél 
is korábban, 2010-ben kifejlesztet-
te applikációját, ezzel tulajdonkép-
pen úttörő szerepet vállalt a köz-
médiumok között. A programmal 
a Duna mindkét csatornája nézhe-
tő élőben, emellett elérhető az adó 
műsorfüzete is, a műsorok tartal-
mi leírásával együtt. Az adások pe-
dig – akárcsak az M1, M2 esetén 
– visszanézhetők, letölthetők, így 
időkorlát nélkül bárki, bármikor, 
bárhol nézheti a Dunát.

Természetesen a kereskedelmi 
televíziók sem maradtak le a sor-
ban. Az RTL Klub – saját beval-
lása szerint – az elsők között je-
lent meg az online platformon, 
ma pedig már nemcsak számí-
tógépeken, hanem Android- és 
iOS-rendszeren is visszanézhe-
tő legtöbb műsora, legyen szó 

éppen a híradóról, valamely 
showműsorról vagy éppen a Bará-
tok köztről. Mindehhez csak any-
nyit kell tenni, hogy a felhasználó 
letölti az RTL Most alkalmazást.

A konkurenciánál, a TV2-nél is 
hasonló a helyzet, a legfrissebb hír-
adókon túl szinte az összes nagy, 
jelenlegi vagy korábbi showműsor, 
a Jóban-Rosszban is rendelkezik 
alkalmazással, ahol visszanézhetők 
a legjobb pillanatok és számtalan 
pluszszolgáltatás is elérhetővé válik 
a televízióhoz képest. 

Különböző applikációkkal ter-
mészetesen nem csak az össze-
állításunkban szereplő televíziók 
rendelkeznek, és vélhetően – az 
előremenekülés jegyében – egyre 
több társaság szán majd pénzt több 
és több műsoralkalmazásra.

Tajthy Á.  | fotó: Juhász Á.

Bajban a HTC. Jóval alacso-
nyabb nettó nyereséget jelentett a 
HTC, mint amit az elemzők vár-
tak. A negyedik negyedévben 21 
millió dolláros működési bevé-
telt jelentettek, de a Bloomberg 
által megkérdezett húsz elem-
ző 38 milliót várt. 2004 óta nem 
volt ilyen alacsony a nettó bevéte-
lük. A cég észrevette, hogy bajok 
vannak, és amikor az okostelefon-
piacon részesedésük felét elvesz-
tették, lecserélték a marketingve-
zetőt. A HTC már régóta keresi a 
helyét a piacon, pedig néhány év-
vel ezelőtt még nagyon jól ment 
neki. A tajvani cég elsőként do-
bott piacra Windows Phone rend-
szert futtató okostelefonokat, és a 
Google legfontosabb partnere volt 
az Android megjelenésekor, de a 
kezdeti előnyéből nem lett tartós 
növekedés, az Apple, a Samsung 
új mobiljai, az iPhone 5 és az új 
Galaxy telefonok elvették a piaci 
részesedést a HTC-től.

Nem lesz több Nokia mo-
bil?. A mobiltelefonok világá-
ban tíz éve még megingathatatlan 
piacvezető Nokia legutóbbi hat 
pénzügyi negyedévét zsinórban 
veszteséggel zárta, és bár a Mic-
rosofttal való együttműködés, il-
letve a Lumia 92 okostelefon vég-
re sikeresnek látszik, a cég jövője 
továbbra is igen borús. Elemzők 
szerint 2013-ban a finn cég akár 
ki is vonulhat a mobilgyártásból, 
hogy a szoftverre és a szolgálta-
tásokra helyezze a hangsúlyt. A 
Nokia üzletét két cég vásárolhatja 
fel: a készülékgyártást a Windows 
Phone terjesztésébe óriási ener-
giákat befektető Microsoft, míg a 

többi telekom-érdekeltséget a kí-
nai Huawei. 

Már tesztelik az új iPhone-t?. 
Egyes hírek szerint már folyik az 
iPhone 6 tesztelése, ráadásul az új 
hardveren az új operációs rend-
szer, az iOS 7 korai változata fut. 
Szakértők szerint a mérnökök az 
App Store-ban már most is elér-
hető, népszerű alkalmazásokkal 
tesztelik a fejlesztések kompatibi-
litását. Ha a hír igaz, és minden az 
eddig megszokott menetrend sze-
rint megy, valamikor nyáron, jú-
nius környékén várható az új ter-
mékek hivatalos bejelentése.

Nem váltja be a reménye-
ket a Windows 8?. Felméré-
sek szerint sokkal kevésbé népsze-
rű a Windows 8, mint a Windows 
Vista volt, pedig az még az elkö-
telezett közönség körében is nép-
szerűtlennek bizonyult. A Net 
Applications 40 ezer weboldalon 
figyeli a felhasználók által használt 
operációs rendszerek típusait és 
verzióit. Az eddigi adatok szerint a 
Windows 8-ra való áttérés a Vista 
adatai alá csúszott, a kiadástól szá-
mított azonos időponttal számol-
va. Az online statisztikák alapján a 
Windows 8 1,6 százalékon áll, ami 
kevesebb, mint a Vista két hónap-
pal a kiadás után produkált 2,2 
százalékos adata. Az eredmények 
megerősítik más cégek, például az 
NPD group tapasztalatait is: mé-
réseik alapján a Windows 8 ok-
tóber 26-ai kiadását követő négy 
hétben 21 százalékkal kevesebb, 
az új operációs rendszerrel fel-
szerelt PC-t adtak el az USA-ban, 
mint 2011 azonos időszakában.

tech-hírek ›››››››››››››››››››››››››››››››

Kapható a Lapker Zrt.  
pavilonjaiban,  

499 Ft-os áron.

A nyereményjáték fődíja  
egy kétszemélyes,  

kétéjszakás üdülés  
a hajdúszoboszlói Mátyás Király 

Gyógyszállodában

Ismét megjelent A százéves múltrA  
vIsszAtekIntő mIskolcI kAlendárIum

Kapható a Lapker Zrt. 

A nyereményjáték fődíja 

a hajdúszoboszlói Mátyás Király 

Hirdetés

a Miskolctapolcai Barlangfürdőben?
Ilyen még nem volt!

Húzd fel a bakancsod vagy a tűsarkúd, és tégy egy kalandos túrát velünk a Barlangfürdő medencéiben!
Hogy hol található a 4000 éves termálvizünk forrása?

Milyen ismeretlen barlangjáratok találhatók a hegy gyomrában?
Milyen titkokat rejt a karbantartás alatt álló fürdő? Láttad már a rejtett barlangi tavunkat?
Mindent megtudhatsz a Barlangfürdőről, ha eljössz hozzánk 2013. január 27-én, vasárnap. 

 Belépő 500 Ft/fő!  időpontok: 2013. január 27., 15 óra, 2013. január 27., 17 óra
Abban biztos lehetsz, hogy ez egy jó buli lesz, és felejthetetlen emlékekkel távozol tőlünk!
ne felejtsd, randevúzunk vasárnap a Barlangfürdőben!

Fürdőruha nélkül, 
száraz láBBal
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Heti horoszkóp
Kos (03. 21–04. 20.) Sok zűrös ügyet rendezhet a héten. Az égiek a kreativitására is jó hatás-
sal lesznek, s talán még magát is meglepheti azzal, hogy valami elképesztő dologgal rukkol elő. Kemé-
nyen meg kell dolgoznia a sikerért és a learatható babérokért, de érdemes időt és energiát nem kímél-

ve tüsténkednie. Remek elismerések várnak önre.

BiKa (04. 21–05. 21.) Annyi munkája lesz, hogy senki se fogja irigyelni öntől. Nemcsak a 
munkahelyén vagy a vállalkozásában, hanem bizony otthon is bőven akad majd tennivaló. Ha átgon-
dolja a helyzetét, rá kell döbbennie, hogy a kialakult körülményeket nagy részben magának köszönhe-

ti, hiszen az elmúlt időben számos fontos feladatot maga halogatott.

iKreK (05. 22–06. 21.) A tél, a zord idő, a szürke felhők miatt rossz kedve lehet, életunt lesz. 
Még szerencse, hogy szerdától ismét egyre gördülékenyebben végzi majd a feladatait, csütörtöktől 
mosolyog majd, vidám lesz, és kedvet kap pár új szakmai praktika elsajátításához is. Szerelmi élete is 

felpezsdül, különösen szingliként kapkodhatja a fejét a sok udvarló miatt.

ráK (06. 22–07. 22.) Vegyes hatásokkal teli hét áll ön előtt, sokszor ingadoznak majd az ér-
zelmei. Szerencsére lesznek jó pillanatai is a rosszak mellett, ezért próbáljon meg a nehézkesebb órák-
ban is sokat mosolyogni, az másokra is pozitív hatással lesz. A váratlan akadályokkal szemben most ke-

veset tehet. A legjobb, ha okosan megvárja a fejleményeket.

oroszlán (07. 23–08. 23.) Ez a hét azért lesz kiemelkedően fontos az ön számára, mert 
megvalósíthatja év eleje óta dédelgetett álmát. De keressen hozzá egy megfelelő partnert, aki a segít-
ségére lehet. Ha körbenéz az ismerősei, kollégái között, gyorsan kiderül majd, hogy nem kell messzire 

menni ahhoz, hogy megtalálja a megfelelőt! A bizalom fontos tényező lesz.

szűz (08. 24–09. 23.) Életét átmenetileg felbolygatja egy-két bonyodalom, hirtelen nem is 
tudja majd, mihez kezdjen. Ám mindenkit maga mögé utasít a gyors logikájával, hamar rátalál a he-
lyes útra. Amikor történik önnel valami kellemetlen, azt a sors elég hamar kompenzálja valami jóval, 

csak figyeljen! Hétvégére kitisztul a feje felett az ég, s minden jóra fordul.

Mérleg (09. 24–10. 23.) Tele van érzelmekkel, erővel, okos gondolatokkal, tenni akarás-
sal, célokkal. Ezekben a napokban különösen dinamizmusa, szorgalma nyer majd elismerést, környe-
zete is látja, mennyire igyekszik. Ezért a sok munka ellenére elégedett lesz a helyzetével, hiszen tudja, 

hogy hamarosan meglesz az eredménye a cselekedeteinek.

sKorpió (10. 24–11. 22.) Nagyon elemében lesz, teli erővel, energiával, lesznek ön körül 
olyan emberek, akik egyenesen irigykedni fognak arra a tökéletességre, amit most a világ felé mutat 
magából. Bármibe is fog most, az jól alakul. Mit jól? Nagyszerűen! Ráadásul még külső segítséget is 

könnyen kaphat, ha szüksége lenne ilyesmire.

nyilas (11. 23–12. 21.) Legyen önmaga! Ön úgy jó, ahogy van, nem úgy, ahogy mások a 
saját elképzelésük szerint akarják átformálni. Mégis, lehet, hogy ezen a héten egy külső inger hatására 
úgy érzi, másnak kell mutatnia magát, mint amilyen valójában, de persze ön is tudja, hogy ennek nem 

sok értelme van. Aki szereti, és eléggé ismeri önt, úgy szereti, ahogy van.

BaK (12. 22–01. 20.) Szerdáig kellemetlen, konfliktusokkal teli napok várnak önre, bár nem 
jellemző, hogy oktalanul vitába szálljon másokkal, de az elmúlt hetekben számos negatív élményben 
volt része. A kockázat most leginkább abban van, hogy olyan valakin csattanhat az ostora, aki nem ér-

demli meg. Ha nincs még technikája a frusztrációja csökkentésére, keressen!

Vízöntő (01. 21–02. 19.) A hét eleje tele lesz sürgős tennivalókkal, de jól fog haladni. A 
problémát az okozhatja, hogy hangulatingadozásai miatt úgy érzi majd, hogy mindenki csak önt sze-
kálja, és sokan a saját problémájukat is az ön nyakába akarják aggatni. Ha ez így van, az részben az ön 

hibája, hiszen általában megértő és segítőkész. Agresszivitását fogja vissza!

HalaK (02. 20–03. 20.) Mivel az ön számára fontosak a családi és baráti kapcsolatok, itt az 
ideje, hogy megmutassa ezt a szeretteinek. Segítsen, ahol csak tud, sokszor elég lesz egy mosoly vagy 
egy bölcs tanács is a köszönethez. Az elmúlt héten nem volt alkalma lazításra, erre most kell időt kerí-

tenie. Ehhez biztosan talál társakat is a hét végén!
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Tapolcai tervek: élményfürdő és gyermekparadicsom
Lakossági fórumon mutatta be a 
város vezetése az elkészült terveket 
a miskolctapolcai strand fejlesz-
tésére. Az elképzelések az egyko-
ri strand területére koncentrálnak 
a korábbi tervpályázat kiírásának 
megfelelően. Úszómedence, gyer-
mekparadicsom és látványfürdő 
is szerepel az elképzelések között 
vendéglátó egységekkel egyetem-
ben.

A fórumot Nehéz Károly, a terület önkor-
mányzati képviselője annak hangsúlyozá-
sával nyitotta meg: fontosnak tartják, hogy 
legyen strand. Kriza Ákos polgármester is 
arról szólt, a munkahelyteremtés és a köz-
biztonság mellett a strand kérdése érdek-
li leginkább a miskolciakat. Már 2010-
ben megígérték, hogy megépítik a tapolcai 
strandot, és igyekeztek azt a város turiszti-
kai tervébe illeszteni. A hosszas egyeztetés, 

a tervpályázat után összeállt egy anyag, azt 
pedig nem hagyták, hogy a munkába kí-
vülről bárki beleszóljon. 2011-ben egyez-
tettek a miniszterelnökkel, aki azt mondta, 
ha olyan terv születik, amely a miskolciak 
támogatását is bírja, megtalálják hozzá a 
forrást, még ha több lépésben is.

Nagy Kálmán országgyűlési képviselő 
2004-től, a Vizek Völgye projekt kitalálásá-
tól vette végig, hogy mi történt strandügy-
ben Tapolcán. Az elmúlt években nem volt 
sem pályázat strandépítésre, sem megfele-
lő befektető, ami segíthette volna a beru-
házást. A jelenleg elkészült tervek azonban 
alkalmasak arra, hogy a Nemzeti Fejleszté-
si Minisztériummal vagy az Országgyűlés 
sport- és turisztikai bizottságával tárgyalja-
nak a források előteremtéséről, és megke-
ressék hozzá a kiegészítő pályázatokat, tet-
te hozzá a képviselő.

Rostás László, Miskolc főépítésze el-
mondta, olyan tervet szerettek volna össze-
állítani, amely kaphat építési engedélyt, és 
amely az egész völgyet figyelembe veszi. A 
Barlangfürdő az utóbbi években kifelé ter-
jeszkedett, ezért fontos volt az is, hogy pél-

dául a Fenyő utca bevonásával növeljék a 
park területét, hogy legyen megfelelő tér a 
turisták fogadására.

Az elkészült terveket először Pirity At-
tila, a tervező csoport vezetője mutatta be. 
Az elképzelések az egykori strand terü-
letére koncentrálnak az Aradi sétány két 
oldalán. A buszmegálló irányából a hí-
don átérve kétoldalt két félköríves épüle-
tet terveztek. Itt teresedés alakul ki, kicsit 
tölcsér alakban, rávezetve a forgalmat az 
Aradi sétányra. Ez a terület alkalmas le-
het rendezvények megtartására is. Az egy-
kori felnőtt strand területén a régi főépület 
egyes elemeit, például a kupolákat is meg-
tartva, valósulna meg a főépület, melyhez 
szaunaház kapcsolódna napozóterasszal, 
dísztóval, kávézóval. A Hejő partján széle-
sítik a korzót, amely az egykori öltözőépü-
letekig csúszna beljebb, és egészen a nagy-
parkoló területéig húzódna, megkönnyítve 
a strand megközelítését. 

Az egykori gyerekstrand területén lévő 
épületben 600 adagos konyha is üzemel 
majd, több vendéglátóegységgel, a két épü-
let között panorámás összekötő terasz len-
ne kávézóval. Az itt megvalósuló nyári 
strand részleteiről Jászai Péter tervező be-
szélt, aki kiemelte, két medencecsopor-
tot terveznek, az egyik élményfürdő, míg 
a másik gyerekparadicsom. Az élmény-
fürdő rész központja egy dombcsúszda, 
amely egy dögönyöző medence, egy hul-
lámmedence, illetve egy komplex élmény-
medence csoporthoz kapcsolódik. Utóbbi-
ban mélyvizű medencerész ugrótoronnyal, 
trambulinnal, vadvízi folyosóval, zsibongó 
résszel, elkülönített, fedett pezsgőágyakkal 
valósulhat meg.

A gyermekparadicsom központi része 
a kalandpatak és csúszdatorony, ahonnan 
több csúszda indul ki, a kalandpatakon 
pedig gumikarikákkal lehet majd leeresz-
kedni. A gyerekmedence számtalan él-

ményelemet tartalmaz majd, és lesz egy el-
különített, fedett, piciknek kialakított rész 
is az elképzelések szerint.

A tervek energetikai hátteréről Cser-
ve nyák Gábor beszélt, aki kiemelte, hogy 
megújuló energiaforrások bevonását ter-
vezték, a kiaknázható meleg vizet hasz-
nálják fel hőszivattyúk segítségével. Éjjel 
utánfűtik a medencék vizét nyáron is, de 
az elkészült kimutatások szerint még ok-
tóberben is gazdaságosan lehetne fűteni a 
vizet a felszín alatti hőforrások kiaknázá-
sával. A használt, lehűlt vizet visszaforgat-
ják, ezzel a tó lélegeztetése is megoldód-
hatna. 

A tervek bemutatása után a fórum nagy-
számú résztvevőjén volt a sor, hogy kér-
dezhessen. Felmerült, hogy miként vonták 
be a tapolcaiakat a tervezési folyamatba, le-
het-e változtatni még a terveken, alkalmas 
lesz-e az ötvenméteres medence sportese-
mények megtartására, illetve, hogy várha-
tóan mennyibe fog kerülni a kivitelezés, 
mikor lehet meg rá a forrás, és mikor ké-
szülhet el a kivitelezés?

A kérdésekre Czinkné Sztán Anikó, a 
Miskolci Turisztikai Kft., illetve Lengyel Ka-
talin, a Miskolci Városfejlesztési Kft. ügyve-
zetője válaszolt a fórum többi résztvevője 
mellett. Elhangzott, hogy a tervezésbe már 
az elején bevonták a helyi civil szervezeteket, 
illetve a terveket elbíráló tanácsban a tapol-
caiak képviselője is helyet kapott. Az ötven-
méteres medence a nemzetközi sportelőírá-
soknak is megfelel és lelátó is épül mellette, 
pontosan a sportcélú kihasználás miatt.

A jelenlegi engedélyköteles tervekhez 
becslés is tartozik, ami négymilliárd fo-
rintról szól, azonban a pontos bekerülési 
költséget csak most fogják a tervezők ki-
számolni. Jelenleg nem ismerik a forrást, 
de bíznak benne, hogy ehhez az összeghez 
egyben hozzá tudni jutni a város. Ha nem, 
akkor is elkezdik a beruházást, és egyszer-
re csak annyit építenek meg belőle, amire 
pénz van, és ami külön is üzemeltethető, 
működőképes. 

Az elkészült tervek a jövő héttől Miskolc 
város honlapján is megtekinthetőek lesz-
nek.                          Horváth I. | fotó: Mocsári L.

Százévesek 

Tisztelt Olvasó! Tavalyi utolsó játékunkban világörökségekkel is-
mertettük meg játékos kedvű olvasóinkat. Most idei első négy-
részes rejtvénysorozatunkban idén százéves magyar hírességek 
nevét rejtettük el. A megfejtéseket együtt, egy levélben, legké-
sőbb február 7-e éjfélig juttassák el a Miskolci Kommunikáci-
ós Nonprofit Kft. címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9., vagy 
e-mailben: megfejtes@mikom.hu. A helyes megfejtők között ki-
adónk felajánlásában egy-egy könyvet sorsolunk ki.
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Szombattól újra pályán a DVTK
Közel három hét alapozás 
után lejátssza első edzőmér-
kőzését szombaton a labda-
rúgó NB I márciusi rajtjára 
készülő DVTK.

A piros-fehérek március elsején 
Egerben kezdhetik meg tavaszi 
menetelésüket. Az alapozás során 
rendre két edzés szerepelt a napi 
programban, s hetente egyszer, va-
sárnap pihenhettek a labdarúgók.

A monotóniát a szombaton kez-
dődő felkészülési mérkőzések so-
rozata törheti meg: délelőtt az NB 
II Keleti csoportjában szereplő Bal-
mazújvárost fogadják Tiszáék. Egy 
biztos, a labdarúgók már nagyon 
várják, hogy újra pályára léphes-
senek, még ha csak edzőmérkőzé-
sen is. Francisco Gallardo szerint a 
meccsterhelés a legjobb felkészülés.

– Kemény ez az időszak, de ez 
kell ahhoz, hogy legyen erőnlé-

tünk a folytatásban. Ennél is szük-
ségesebbek azonban a mérkőzések, 
hogy formába lendüljünk mind fi-
zikailag, mind a játékot tekintve. A 
törökországi edzőtáborban is több 
összecsapás vár ránk, így lemérhet-
jük, hol is tartunk a felkészülésben 
– mondta Paco, aki a téli szünetben 

sem maradt nagypályás foci nélkül. 
Csapattársával, José Luquéval – és 
más honfitársaival – jótékonysági 
mérkőzésen lépett pályára.

A gárda szakmai vezetője már a 
felkészülés kezdete előtt világossá 
tette a holtszezon céljait, mely alatt 
kevés játékosmozgást várhatunk 

(Youssef Sekour visszatért fél év 
pápai kölcsönjáték után, az ő érke-
zésén kívül azonban lapzártánkig 
nem történt változás a keretben).

– Az előttünk álló két hónap fő 
feladata és célja egy stabil, masszív, 
összeszokott, erős együttes kiala-
kítása, a csapatrészek, párok össze-
csiszolása – fogalmazta meg céljait 
Szentes Lázár szakmai igazgató.

Szerdán a szintén másodosztályú 
Mezőkövesd Zsóry SE otthonába 
látogatnak a diósgyőriek, majd jövő 
hét szombaton a szlovák első osz-
tály 4. helyén álló Kassát fogadják 
– a délelőtt folyamán kétszer is. Ezt 
követően utaznak el a törökországi 
edzőtáborba február 6-án, ahol hat 
edzőmérkőzésen csiszolhatják já-
tékukat. Elek Ákos és Rudolf Ger-
gely azonban már hamarabb el-
utazik Belekbe, ott játszik ugyanis 
felkészülési találkozót a magyar vá-
logatott a fehéroroszokkal, az össze-
csapásra Egervári Sándor szövetségi 
kapitány meghívta a két diósgyőri 
focistát is.                    S. P. | fotó: Juhász Á.

Színes paletta, jelentős támogatások
Nagyszabású sportfejlesztésekre 
van lehetőség Miskolcon, a múlt évi, 
sikeres TAO-s (társaságiadó-prog-
ram) pályázatoknak köszönhetően.

» folytatás az 1. oldalról
– Fontos, hogy Diósgyőrben olyan 
létesítmény alakuljon ki, amelyet 
szívesen látogat a család minden 
tagja, s igazi közösségi időtöltést, 
komfortos körülményeket biztosít. 
Ezáltal remélhetőleg egyre többen 
fognak sportolni, s egyre több pél-
daképet láthatnak majd a gyerekek 
– emelte ki Zsiga Marcell.

Mint mondta, szintén az egész-
séges életmódra nevelést, a helyi 
élsport utánpótlásbázisának erő-
sítését segíti, hogy szeptembertől  
bevezették a sportiskolai oktatást a 
Bársony–Hunyadi általánosban. 

Az alpolgármester arról is szólt, 
hogy – szintén pályázati támogatás-
sal – négy új műfüves pályát is átad-
nak az év elején. Ezek jellemzően 

oktatási intézmények körzetében 
vannak, s reményeik szerint sokak 
számára megteremtik a kulturált 
testnevelés feltételeit. Ezekben a la-
kóövezetekben ugyanis sokan él-
nek, fontos, hogy megfelelő terepük 
legyen a mozgásra. A pályázati le-
hetőségek kihasználásával folytatni 
szeretnék a pályaépítési programot. 

Mint megtudtuk, az idei szezon-
ra a korábbi 255 millióról 583 mil-
lió forintra sikerült növelni a városi 
sportiskola TAO-s támogatását. 
Zsiga Marcell hangsúlyozta, az ösz-
szeg egy részéből sportfelszerelése-
ket tudnak vásárolni, edzőtáborokat 
támogatni, jelentősen tehermen-
tesítve ezzel a szülőket, szélesítve a 
szegényebbek lehetőségeit.

– A támogatások jelzik, hogy a 
kormány megbecsüli és elismeri a 
miskolci sportot, a sportszerető em-
bereket. Látják az eredményeket, 
és látják, hogy szisztematikus épí-
tőmunka folyik a miskolci, illetve a 

diósgyőri sportélet területén, a tu-
lajdonosi kör összefogásával – han-
goztatta az alpolgármester. Mint 
mondta, az elmúlt évben sokat tár-
gyaltak, hogy a kormányzati illeté-
kesek azt is lássák: bármelyik sport-
ágról beszélnek – legyen az foci, 
kosárlabda vagy akár jégkorong – 
fegyelmezett, átgondolt gazdálko-
dás folyik az egyesületeknél, beoszt-
ják a rendelkezésükre álló pénzt.

– Szeretnénk, ha kellően színes 
lenne a város sportpalettája, s min-
denki megtalálhatná benne a szá-
mára megfelelő sportágat – emelte 
ki Zsiga Marcell. Ez elősegíti a fiata-
lok egészséges életmódra nevelését, 
az elért eredmények pedig ország-
világszerte erősítik a város hírnevét. 
Szeretnék, ha a következő olimpián 
már többen képviselnék Miskolcot, 
jó esélyt látnak erre a kajak, a birkó-
zás és a cselgáncs területén is.

Az alpolgármester kiemelte a he-
lyi labdarúgás, jégkorong és kosár-

labda szemmel látható fejlődését is, 
egyre meghatározóbb helyet köve-
telnek maguknak a Jegesmedvék, 
valamint a diósgyőri kosaras lá-
nyok. A futballt illetően pedig végre 
komoly reményeink lehetnek arra, 
hogy belátható időn belül nemzet-
közi porondra érhessen a Diósgyőr.

Az idei tervezett fejlesztések kö-
zül egyebek mellett a sportcsarnok 
parkettacseréjéről, új eredményjel-
ző vásárlásáról, a diósgyőri uszo-
da felújításáról, valamint új atléti-
ka-edzőpálya és salakmotorpálya 
kialakításának igényéről szólt. El-
mondta, folytatni szeretnék a sike-
res, nemzetközi sportesemények 
miskolci megrendezését is, hiszen 
ez a turizmust, a vendéglátóhelye-
ket tekintve is jelentős bevételt hoz 
a városnak. Emellett erősíti a vá-
ros jó hírét, hiszen például az után-
pótlás kosárlabda Eb-re különbö-
ző országokból 30 sajtós érkezett és 
a helyosztókat – Miskolcon eddig 
nem tapasztalt színvonalon és ka-
meramennyiséggel – négy ország-
ban is közvetítették.                     Sz. S.

Hókajak Bükkszenten
Különleges sporteseményt tarto-
gat a jövő hétvége a Bükkszent-
keresztre látogatóknak: febru-
ár 2. és 3. között rendezik az Első 
Magyar Országos Hókajak Kupát.

A szakportálok szerint a magyar 
vadvizesek hódolnak – elsősor-
ban – ennek a sportnak, mely 
talán még veszélyesebb, mint a 
folyókban űzött változat. A fu-
tam úgy néz ki, hogy a kajakos 
beül a hajóba, kezébe veszi a la-
pátot, meglöki magát a hegyte-
tőn, aztán csak „zuhan” lefelé. A 

lapáttal valamennyire lehet kor-
mányozni a járművet, fékezni 
viszont szinte alig. Az 50 kilo-
méter/órás sebesség nem számít 
csúcsdöntésnek, ahogy a két 
méter magas ugrások sem.

A hétvége szombaton pálya-
építéssel, szabadedzéssel kezdő-
dik, majd vasárnap szintén lesz 
egy órájuk gyakorolni a ver-
senyzőknek, akiknek maximális 
számát ötvennél húzták meg a 
szervezők. A verseny délelőtt 10 
órakor indul, eredményhirdetés 
délután 2-kor lesz.                      S. P.

Január 26. | szombat » Labdarúgás: DVTK – Balmazújváros. Diósgyőr, 11.00 » 
Futsal: NB I. DVTK-Vénusz-Szabadidőközpont – Kiskunfélegyházi Mókusok. Egyetemi körcsarnok, 14.30 
» Kézilabda: Avas Kupa. Generali Aréna, 11.00. » Ökölvívás: MVSI Kupa. Zrínyi Ilona Gimnázi-
um, 11.00. » Asztalitenisz: NB II férfi: Diósgyőr ASE – Váci Reménység II. Szemere Középiskola, 11.00.

Január 27. | vasárnap » Jégkorong: MOL Liga, Újpesti TE – Miskolci Jegesmedvék. 
Újpesti Jégcsarnok, 18.30 » Kosárlabda: magyar–szlovák középszakasz, DKSK Miskolc – Good 
Angels Kosice. Generali Aréna, 17.30. » Kézilabda: Avas Kupa. Generali Aréna, 10.00.

Január 29. | kedd » Jégkorong: MOL Liga, Jegesmedvék – Nové Zámky. Jégcsarnok, 18.30.

Január 30. | szerda » Labdarúgás: Mezőkövesd Zsóry SE – DVTK. Mezőkövesd, 16.00.

Február 1. | péntek » Jégkorong: MOL Liga, Corona Brasov – Jegesmedvék. Brassó, 19.00.

Február 2. | szombat » Labdarúgás: DVTK – MFK Košice. Miskolc, 9.00, 11.00. » Asz-
talitenisz: NB I Keleti csoport, férfi: Borsod Volán – Jászkun Volán. Szemere Középiskola, 11.00.

Február 3. | vasárnap » Jégkorong: MOL Liga, HSC Csíkszereda – Miskolci Jegesmed-
vék. Csíkszereda, 18.30 » Hókajak: Első Magyar Országos Hókajak kupa. Bükkszentkereszt, 10.00.

» Harmadik lett a 6. Ausztrál Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon Bodonyi András. A Diósgyőri Kajak-
Kenu Sport Club kenusa Penrith-ben, a sydneyi nemzetközi regattaközpontban rendezett viadalon, 
1000 méteren 4.22.02-es időeredménnyel bronzérmes lett a brazil Dos Santos és a kínai Xing mögött.
» Gercsák Szabina aranyérmet szerzett megszokott súlycsoportjában, 63 kilo-
grammban múlt szombaton Budapesten, az év első felnőtt judo rangsorversenyén.
» Az Érsekújvár elleni elhalasztott mérkőzéssel együtt kilenc találkozó vár még a Miskol-
ci Jegesmedvékre az alapszakaszban. Tim Kehler együttese 71 ponttal jelenleg a második helyen 
tanyázik (a befoghatatlannak tűnő Dab 95 egységgel az első) az egyaránt 67-tel álló Érsekújvár és 
a Csíkszereda előtt, így nagy esélye van arra, hogy az éllovas mögött zárja a MOL Liga első körét.
» Negyedik helyen zárta az NB I alapszakaszát a DKSK Miskolc kosárlabdacsapata, mely 
87–70-es vereséget szenvedett vasárnap a PEAC-Pécs otthonában. A Közép-Európai Női Liga cso-
portjában az első helyen végzett Peresztegi Nagy Ákos csapata, miután szerdán hazai környezet-
ben 103–91-et játszott a cseh Kara Trutnov ellen. Vasárnap elkezdik a magyar–szlovák közös kö-
zépszakaszt a Kassa ellen Miskolcon.
» 4–2-es vereséget szenvedett az Univerzumtól Csömörön a DVTK-Vénusz-
Szabadidőközpont NB I-es női futsalcsapata. Az alapszakasz utolsó mérkőzését szombaton, hazai 
pályán vívja a Kiskunfélegyházi Mókusok ellen Sárréti Géza együttese, mely jelenleg az Astra és az 
Univerzum mögött a harmadik helyen áll a tabellán.
» Nyílt fedettpályás regionális versenyen vettek részt az MVSI serdülőkorú atlétái va-
sárnap Nyíregyházán. Három miskolci versenyző – Világi Marcell, Nagy Benjamin és Vörösházi Gréta 
– végzett a harmadik helyen, míg Iván Levente és Bacsa Fanni a dobogó második fokára állhatott fel.

sportműsor ›››››››››››››››››››››››

röviden ›››››››››››››››››››››››

Akció! Akció!
Újabb, nagyszabású akció várja  
vásárlóinkat valamennyi coop  

üzletünkben január 24-tôl február 4-ig!
Naposkert napraforgó étolaj 1 l, 100%  399 Ft
Danone könnyû és finom joghurt eper 125 g  59 Ft

Egységár: 472 Ft/kg

Sir Morton Earl Grey tea 20 x 1,5 g  199 Ft
Olympos citromlé 1 l, 5*  289 Ft
Wiener Extra ôrölt vák. kávé 250 g  449 Ft

Egységár: 1796 Ft/kg

kErESSE Az Akció iDEjE AlAtt cOOp ABc, cOOp SzupEr  
áruházAiNkBAN Az AláBBi pick tErMékEkEt:

pick tavaszi felvágott 1 kg  1799 Ft
pick zala felvágott 1 kg  1399 Ft
pick chilis-zöldfûszeres felvágott 1 kg  1699 Ft
pick diákcsemege 1 kg (csak coop Szuper)  1999 Ft

BArOMFit áruSító áruházAiNkBAN:.
Elôhûtött vagy fagyasztott csontos csirkemell 1 kg  999 Ft
Elôhûtött vagy fagyasztott tepsis csirke 1 kg  549 Ft

kErESSE A hEti AkcióBAN kíNált tErMékEiNkEt iS 
jANuár 27-iG!
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Akció 2013. 01. 26-tól 2013. 02. 01-ig
Tomi Kristály mosópor, 2 kg, 499 Ft/kg 999 Ft
Bonux mosópor, 2 kg, 549 Ft/kg 1099 Ft
Arilux mosógél, 4 l, 275 Ft/L 1099 Ft
Persil Duo kapszula, 15 db-os, 87 Ft/db 1299 Ft
Ariel gél kapszula, 32db-os, 91 Ft/db 2899 Ft 
Lenor öblítő, 1 l  699 Ft
Lenor 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
Szegett szőnyegek 
1,2 m, 2 m, 3 m, 4 m hosszú  1199 Ft-tól 3999 Ft-ig.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében  
és képviseletében eljáró MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó  

Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

PÁLYÁZATOT HIRDET PIACI ALAPON  
BÉRBE ADANDÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁRA.

A pályázat időtartama 2013. január 28. napjától 2013. február 11. napjáig tart.
 
A lakásokat tartalmazó pályázati kiírás megtekinthető a MIK Miskolci Ingatlangaz-
dálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Polgármesteri Hivatal hirdető-
tábláin. A MIK Zrt. honlapjáról (www.mikrt.hu.) a pályázati kiírás és az adatlap letölt-
hető. További információk a MIK Zrt. Lakáshasznosítási Irodájánál szerezhetők be 
(Miskolc, Széchenyi u. 60. sz., Tel.: 516-253, 516-254, 516-420).

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében  
és képviseletében eljáró MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó  

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ÚJ, MEGVÁLTOZOTT, KEDVEZŐ FELTÉTELEKKEL
határozatlan időtartamú bérbeadásra meghirdeti

AZ EPERJESI U. 5. SZÁM,  ILLETŐLEG A  SZENTPÉTERI 
KAPU 101/A. SZÁM ALATTI NYUGDÍJASHÁZAK

1 szobás, összkomfortos, önkormányzati bérlakásait.

A névjegyzékre kerülés részletes feltételeiről további információk  
a MIK Zrt. honlapjáról (www.mikrt.hu.)  

vagy a MIK Zrt. Lakáshasznosítási Irodájánál szerezhetők be 
(Miskolc, Széchenyi u. 60. sz., Tel.: 516-253, 516-254, 516-251, 516-420).

Apróhirdetés
Audi A4-es 1.6-os jó állapotban lévő 
benzines vagy diezel autót vásárolnék. 
Információt a 70/458-9079 számra vá-
rok.

Eladó minőségi 20–45 cm-es átlag át-
mérőjű, tavalyi vágású száraz kemény 
akác, tölgy, bükk, gyertyán, cser tű-
zifa! 1 m x 1 m x 1 m-es kalodában, 
konyhaké szen, ellenőrizhetően, szo-
rosan sorba rakva 12 000 Ft/üzemi m3. 

Mérhetően ömlesztve konyhakészen 
11 000 Ft/üzemi m3. SZÁLLÍTÁS BOR-
SOD MEGYE EGÉSZ TERÜLETÉN! Tel.: 
06-70/5263-028.
Hi-Sec és MEGA acél bizton sá gi ajtók 
beépítve már 59 900 Ft-tól, továbbá nyí-
lászárók (műanyag, fa, alumínium) cse-
réje óriási kedvezménnyel, teljeskörű 
árnyékolástechnikával. Tel./fax: 46/402-
292, mobil: 30/336-5528, web: www.alu-
port.hupont.hu, bemutatóterem: Mis-
kolc, Bükk áruház I. emelet.  Nyitva: h–p: 
9–14 óráig, sz: 9–12 óráig.



Január 26. | szombat
09.00–17.00 | Síbörze. Ifjúsági Ház.
16.00 | Imahét a Krisztus-hívők egységéért. 

Miskolci Egyetem, aula.
19.00 | Toldi. A magyar kultúra napja, az Experidance 

produkció közreműködésével. Művészetek Háza.
20.00 | NeXTApes koncert. Helynekem.

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

Bábszínház.

16.00 | Imahét a Krisztus-hívők egységéért. 
Vasgyári evangélikus templom.

16.00 | Újévi köszöntő. A Barátság Nyugdíjas Klub 
rendezvénye. Fortuna Étterem.

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

Január 28. | hétfő
19.00 | Népszerű bérlet. A Miskolci Szimfonikus 

Zenekar Carl Maria von Weber-, Frédéric Chopin-, 
Ludwig van Beethoven-darabokat játszik, zongo-

ránál: Várjon Dénes, vezényel: Mika Eichenholz. 
Művészetek Háza.

Január 30. | szerda
17.00 | A szabályokról. ArTTér. Lézerpont Lát-

ványtár.
18.00 | Azt meséld el, Pista! Örkény István életéről 

Mácsai Pál mesél. Művészetek Háza.

február 1. | péntek
17.00 | Székelyföldi vendégség. Könyvbemuta-

tó a könyv szerzőjével, Szentesi Zöld Lászlóval. Nyi-
las Misi Ház.

19.00 | Klazz fesztivál a Miskolci Szimfonikus 
Zenekarral. Művészetek Háza.

február 2. | szombat
10.00 | Családi medvenap. Mackóságok, kiállítás 

játékmackókból, előadások, mackórestaurátor mű-
hely. Herman Ottó Múzeum, központi épület.

19.00 | Klazz fesztivál a Miskolci Szimfonikus 
Zenekarral. Művészetek Háza.

február 3. | vasárnap
19.00 | Klazz fesztivál a Miskolci Szimfonikus 

Zenekarral. Művészetek Háza.

kiállítás:
» Tarczai Béla tárlata. A fotóművész munkáiból nyílt 

kiállítás február 28-áig tekinthető meg. Miskolci 
Galéria, Feledy-ház.

» Örökség 2012. A Herman Ottó Múzeum legújabb 
szerzeményeit bemutató kiállítás megtekinthe-
tő április 28-ig. Herman Ottó Múzeum közpon-
ti épület.

» 60 névkártya-rajz. Litwin József kiállítása meg-
tekinthető február 21-éig. Teátrum Pincehely 
Galéria.

» Változatok egy holnapra. Schulz Vera kiállítá-
sa február 15-éig tekinthető meg. Földes Ferenc 
Gimnázium.

» Örökség 2012. A Herman Ottó Múzeum legújabb 
szerzeményeit bemutató kiállítás. A tárlat megte-
kinthető április 28-áig. Herman Ottó Múzeum köz-
ponti épület.

» A Diósgyőrben élő és alkotó képzőművészek 
tárlata. Balogh Márta, Eisele Gyula, Izsó Lajos, 
Kavalecz Lajos, Szurdoki Judit és Szűcs László kiállí-
tása megtekinthető február 28-áig. Ady Endre Mű-
velődési Ház.
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Január 28. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, 
hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 
Miskolc Ma (ism.) 19.25 Múlt-kor, válogatás a Miskolc Televízió archívumából 20.00 Miskolc Ma 
(ism.) 20.25–06.00 Képújság.

Január 29. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, 
hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Sportpercek, a Miskolc TV 
sportműsora 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportközvetítés felvételről 20.25–06.00 Képújság.

Január 30. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, 
hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 
Miskolc Ma (ism.) 19.25 Szabadegyetem: előadások Miskolcon 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.25–
06.00 Képújság.

Január 31. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Mis-
kolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Promenád, a Mis-
kolc Televízió kulturális magazinja 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Kisfilm 20.00 Miskolc Ma (ism.) 
20.25–06.00 Képújság.

február 1. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc 
Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 
19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Egészségpercek 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.25–06.00 Képújság.

február 2. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 18.00 Miskolc 
Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportpercek (ism.) 
20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.25–07.00 Képújság.

február 3. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 18.00 Króni-
ka, heti hírösszefoglaló 18.25 Promenád, kulturális magazin 19.00 Krónika, hírösszefoglaló 19.25 
Kilátó, közéleti magazin (ism.) 20.00 Krónika, hírösszefoglaló 20.25–07.00 Képújság. 

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

progrAmAjánló ›››››››››››››››››››

Hirdetés

Hirdetés

Január 24–30. | 15.15 Európai Panoráma: A lehetetlen; feliratos spanyol 
film | 12 | (Béke-terem) | 15.30 Európai Panoráma: Alpok; feliratos görög 
film | 16 | (Uránia-terem) | 17.30 Európai Panoráma: Nejem, nőm, csajom; 
magyar romantikus vígjáték | 16 | (Béke-terem) | 17.45 Európai Panoráma: 
A második feleség; feliratos osztrák filmdráma | 16 | (Uránia-terem) | 19.45 
| Európai Panoráma: A hét pszichopata és a si-cu; angol film | 16 | (Béke-
terem) | 20.00 Európai Panoráma: Fehér éjszaka; feliratos francia–belga–
luxemburgi thriller | 16 | (Uránia-terem).

Január 31–február 6. | 15.15 Európai Panoráma: Alkonyat – Hajnal-
hasadás 2.; feliratos amerikai fantasy | 12 | (Béke-terem) | 15.30 Samsara; 
amerikai film | KN | (Uránia-terem) | 17.30 A gyilkos médium; feliratos ame-
rikai–spanyol film | 16 | (Béke-terem) | 17.45, 20.00 Lopott szavak; amerikai 
thriller | 12 | (Uránia-terem) | 19.45 Európai Panoráma: A hét pszichopata 
és a si-cu; angol film | 16 | (Béke-terem). 

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

minta: filmcím (felirat/szinkron) | korha-
tár | kezdési időpontok
Erőnek erejével (MB premier)  
| 16 | 11.00 (szo–v), 13.15, 15.30, 18.00, 
20.15 – 22.30 (p–szo)
Anna Karenina (F premier) | 12 | 
10.00, 12.30 (szo–v), 15.00, 17.30, 
20.00 – 22.30 (p–szo)
Egyesült állatok (MB premier)  
| 6 | 10.15, 12.15 (szo–v), 14.15, 16.15, 
18.15
Kényszerleszállás (F premier)  
| 16 | 11.30 (szo–v), 14.15, 17.00, 19.45 
– 22.30 (p–szo)
Dredd (MB digitális 3d) | 16 | 18.30
Paranorman (MB digitális 3d) | 12 | 
11.00 (szo–v), 14.45
Napos oldal (F) | 16 | 16.00, 20.00

A lehetetlen (F) | 12 | 22.30 (p–szo)
Jack Reacher (F) | 16 | 22.15 (p–szo)
Pi élete (MB digitális 3d) | 12 | 12.00 
(szo–v), 14.30, 17.00, 19.30
Nejem, nőm, csajom (MB) | 16 | 20.15
A hobbit: Váratlan utazás (MB digi-
tális 3d) | 12 | 16.45
Django elszabadul (MB) | 18 | 10.45 
(szo–v), 14.00, 17.15, 20.30 – 22.00 (p–
szo)
A király látogatása (MB) | 12 | 13.00
Az öt legenda (MB digitális 3d) | 6 | 
11.45 (szo–v), 13.45
A nyomorultak (F) | 12 | 20.30
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 24–30. ›››››››››

» Az ökumenikus imahét közös, városi istentiszteletét szombaton, 26-án délután 4 órá-
tól a Miskolci Egyetem főépületének aulájában tartják, a történelmi egyházak püspökeinek szol-
gálatával. Hétfőn, 28-án a minorita templomban lesz még istentisztelet délután 5 órai kezdettel. 
Így ott ezen a napon az este 6 órai szentmise elmarad, a Kelemen Didák boldoggá avatásáért mon-
dott szentmise reggel 7 órakor kezdődik. 

» Vasárnap, január 27-én délután 4 órától szentmisét mutatnak be Teréz anya nővérei-
nek lyukói kápolnájában. Február 1-jén, pénteken a hejőcsabai templomban mutatja be gyémánt-
miséjét Szalay József kanonok, pappá szentelése 60. évfordulóján. 

» Február 2-a, szombat, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. A minorita templom-
ban 10 órakor is lesz szentmise. Ez egyúttal a megszentelt élet világnapja, minden, Miskolcon 
és környékén működő szerzetesrend közös ünnepe. Az avas-déli jezsuita templomban délután fél 
6-tól közös vesperás, majd 6 órától Palánki Ferenc püspök mutat be szentmisét.

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

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!

A Miskolci szimfonikus Zenekar

2013. január 28-án, 
 19 órakor

a Művészetek Házában 
rendezi  meg

Népszerű  
Bérletének

következő koncertjét. 

Műsoron: 
Weber, Chopin és Beethoven darabjai.

Zongorán játszik: Várjon Dénes.

Vezényel: Mika Eichenholz
Jegyek a Művészetek Háza jegyirodájában kaphatók.

  www.mso.hu Mindenkor Sokszínűen, Önökért!

A Miskolci Nemzeti Színház februári műsora
február 1. | péntek | N | 17.00 

A PAdLÁs / Nyilvános főpróba | K 
| 19.00 AZ ÖrdÖG / Bemutató 
(Arany, Ezüst) bérlet

február 2. | szombat | N | 17.00 
A PAdLÁs / Bemutató előadás | K | 
19.00 AZ ÖrdÖG / Ábrahám bérlet

február 3. | vasárnap | N | 
11.00 A PAdLÁs / Bérletszünet | 
K | 19.00 AZ ÖrdÖG / Szigligeti 
(Arany, Ezüst) bérlet

február 5. | kedd | N | 20.00 Mis-
KOLCi sZeM NYitÓeLŐdÁsA (BÍÍt) 
/ Színház- és Filmművészeti Egyetem, 
Budapest | CS | 17.00 A „FOriNt” / 
MÉDEIA / Bérletszünet

február 6. | szerda | J | 17.00, 
20.00 MisKOLCi sZeM: éN VAGYOK 
te… / Dimitri Színházi Iskola, Verscio 
– Svájc | CS | 17.00, 20.00 MisKOL-
Ci sZeM: 1984 / Előadó-művészeti 
Akadémia, Szarajevó – Bosznia-Her-
cegovina

február 7. | csütörtök | N | 
16.30 CHiCAGO / Zrínyi ifj. bérlet | K 
| 20.00 MisKOLCi sZeM: A Mi OsZ-
tÁLYUNK / „I. L. Caragiale” Színház- 
és Filmművészeti Egyetem, Bukarest 
– Románia | J | 17.00, 19.00 Mis-
KOLCi sZeM: JÚLiÁNAK MeG KeLL 
HALNiA / Aleksander Zelwerowicz 
Nemzeti Színművészeti Akadémia, 
Varsó – Lengyelország | CS| 20.00 
MisKOLCi sZeM: tOLdi / Színház- 
és Filmművészeti Egyetem, Budapest

február 8. | péntek | N | 15.00 
A PAdLÁs / Óperenciás bérlet | K | 
16.30 MisKOLCi sZeM: A Mi OsZ-
tÁLYUNK / „I. L. Caragiale” Szín-
ház- és Filmművészeti Egyetem, 
Bukarest – Románia | J | 19.00 A Hi-
deG GYerMeK / Bérletszünet | CS 
| 18.00 MisKOLCi sZeM: tOLdi / 
Színház- és Filmművészeti Egyetem, 
Budapest

február 9. | szombat | N | 
17.00, 20.00 MisKOLCi sZeM: A 
tAVAsZ éBredése / Színház- és 
Filmművészeti Egyetem, Budapest 
| K | 19.00 A VÁGY ViLLAMOsA 
/ Latinovits (Arany, Ezüst) bérlet | 
J | 16.00 A GéZAGYereK / Bér-
letszünet | CS | 19.00 MisKOL-
Ci sZeM: LÁtOGAtÁs / August 
Everding Bajor Színházakadémia, 
München – Németország és 
Ludwik Solski Állami Színművé-
szeti Akadémia, Krakkó – Lengyel-
ország

február 10. | vasárnap | N | 
15.00 Úri MUri / Déryné (Alap, 
Arany, Ezüst) bérlet, 19.00 MÓriCZ 
és A NAPLÓK / Pódiumbeszélgetés | 
J | 19.00 iBUsÁr / A fszt. 2. Színház 
előadása

február 12. | kedd | K | 10.00 ÓZ, 
A NAGY VArÁZsLÓ / Bérletszünet, 
19.00 éN és A KisÖCséM / Bérlet-
szünet | CS | 19.00 A „FOriNt” / MÉ-
DEIA / Bérletszünet

február 13. | szerda | N | 10.00 
A PAdLÁs / Habakuk bérlet | K | 
15.00 OPerÁCsKA, NABUCCO / 
Papageno bérlet | J | 19.00 A HideG 
GYerMeK / Bérletszünet

február 14. | csütörtök | N | 
18.00 dANdiN GYÖrGY / Herman 
ifj. bérlet | K | 10.00 ÓZ, A NAGY VA-
rÁZsLÓ / Bérletszünet, 19.00 A VÁGY 
ViLLAMOsA / Bérletszünet | J | 17.00 
eGY ÓrA VerseK KÖZÖtt Művésze-
ink társaságában / Bérletszünet

február 15. | péntek | N | 19.00 
dANdiN GYÖrGY / Vörösmarty (Alap, 
Arany, Ezüst) bérlet | J | 19.00 tOVÁBB-
éLŐ MÓriCZ / Pódiumbeszélgetés

február 16. | szombat | N | 
17.00 A PAdLÁs / Bérletszünet | K 
| 11.00 OPerÁCsKA, NABUCCO / 
Zerlina bérlet, 19.00 AZ ÖrdÖG / 
Katona (Arany, Ezüst) bérlet

február 17. | vasárnap | K | 
19.00 A KisteHéN ZeNeKAr Me-
LANKOLiKUs KONCertJe / Vendég: 
Lantos Iván és Másik János

február 19. | kedd | K | 19.00 AZ 
ÖrdÖG / Bérletszünet

február 20. | szerda | K | 19.00 
A VÁGY ViLLAMOsA / Bérletszünet | 
J | 15.00 KUrÁZsi MAMA és GYer-
MeKei / SziTu – beavató színház

február 21. | csütörtök | N | 
19.00 NABUCCO / Nyilvános főpró-
ba | K | 19.00 A VÁGY ViLLAMOsA 
/ Bérletszünet | J | 15.00 KUrÁZsi 

MAMA és GYerMeKei / SziTu – be-
avató színház

február 22. | péntek | N | 19.00 
NABUCCO / Bemutató (Alap, Arany, 
Ezüst) bérlet | K | 19.00 AZ ÖrdÖG 
/ Upor (Arany, Ezüst) bérlet | J | 15.00 
KUrÁZsi MAMA és GYerMeKei / 
SziTu – beavató színház

február 23. | szombat | N | 
19.00 NABUCCO / Csiky (Alap, 
Arany, Ezüst) bérlet | K | 19.00 
CsÖrGHeŐ CsULi tALÁLKOZÓ – 
PrÍMÁsVerseNY

február 24. | vasárnap | K | 
15.00 A VÁGY ViLLAMOsA / Déry-
né (Arany, Ezüst) bérlet

február 26. | kedd | N | 19.00 
CHiCAGO / Egyetemi bérlet | K 
| 15.00 OPerÁCsKA, NABUC-
CO / Nemecsek bérlet | J | 19.00 A 
GéZAGYereK / Bérletszünet

február 27. | szerda | N | 17.00 
CHiCAGO / Latabár ifj. bérlet | K | 
10.00 ÓZ, A NAGY VArÁZsLÓ / 
Bérletszünet | J | 19.00 AdJAtOK A 
KUtYÁNAK HÚst! / Viszockij-dalok 
Hobo előadásában

február 28. | csütörtök | N | 
19.00 CHiCAGO / Bérletszünet | K 
| 15.00 ÓZ, A NAGY VArÁZsLÓ / 
Bérletszünet | J | 19.00 ÚJ sZÖVeG / 
Szabó Máté felolvasószínháza

Játszóhelyek: N – Nagyszínház; K – 
Kamaraszínház; J – Játékszín; Cs – 
Csarnok; NY – Nyári színház

Január 30., szerda – Művészetek Háza
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Ízek és illatok 
kavalkádja 

Telitalálatnak bizonyult a forralt 
bor és a tepertő összeházasítása, 
ugyanis a III. Görömbölyi For-

ralt Bor és Tepertő Nap óriási si-
kert aratott múlt szombaton. Sok 

százan látogattak ki a szabadté-
ri rendezvényre. Többségük Gö-
römbölyről, illetve a szomszédos 
városrészekből érkezett, de a vá-
ros távolabbi pontjairól is jöttek. 
A forraltbor-versenyre 34 csapat 

nevezett be, a szakmai zsűri dön-
tése alapján a Borcsalogatók csa-
pata nyert, a közönségdíjas pedig 

az AVE Miskolc gárdája lett.
(fotó: Juhász Á.)

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

Liaquat Ahamed: A pénzvilág urai
A kötet szerzője, Liaquat Ahamed ere-
deti foglalkozására nézve bankár, de 
szerteágazó érdeklődése jeleként szá-
mos alapítvány kuratóriumának is a 
tagja. A pénzvilág urai című munká-
ja egyszerre gazdasági-pénzügyi szak-
könyv és a legjobb értelemben vett best-
seller, amelyet számos jelentős díjjal 
jutalmaztak, többek között Pulitzer-dí-
jat is kapott 2010-ben. Tárgya az 1929–
33-as gazdasági világválság. A szerző 
eredeti módon közelíti meg a témát. A 

XX. század első, durván három évtizedének politikai, gazdasági és 
pénzügyi történetét a négy legjelentősebb – az amerikai, az angol, a 
francia és a német – jegybank első számú vezetőjének életén és tevé-
kenységén keresztül mutatja be. 

Csukás István: Süsü, a sárkány
Csukás István, Kossuth-díjas író le-
gendává lett mesehőse Süsü, a sár-
kány. A behemót, ám szívében sze-
líd, híres egyfejű, akit háromfejű 
apja kitagadott, az emberek közé ke-
rült. Előbb riadalmat keltve, azután 
szeretettől övezve. Bár vágya, hogy 
elnyerje a királylány kezét, nem tel-
jesül, de kárpótlásul a Fő-fő udvari 
Sárkány címet azért megkapja. Ka-
landjainak ártatlan sutasága, kedves 
humorral ábrázolt figurája révén a 
gyerekek és a már felnőtt gyerekek kedvence lett.

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

A gyilkos médium
A paranormális jelenségek-
nek beállított szemfényveszté-
sek után nyomozó dr. Margaret 
Matheson és fiatal asszisztense, 
Tom Buckley azért kutatja a kü-
lönféle természetfeletti eseményeket, hogy lerántsák a leplet a hát-
térben álló csalásról. Simon Silver, a legendás vak médium harminc 
évig tartó, rejtélyes távolléte után újra a figyelem középpontjába ke-
rül. Tom egyre megszállottabban érdeklődik Silver iránt, és miköz-
ben közelebb kerül a médiumhoz, a feszültség egyre csak nő, és Tom 
világnézete gyökeres változáson megy keresztül.

spanyol–amerikai thriller, korhatár 16 év 
Művészetek háza, Béke terem; janu
ár 31–február 6., 17.30

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

Akkor és most… A Városház tér és a Kis-Hunyad utca sarkán 
álló, egyemeletes, erkélyes sarokhomlokzattal, csúcsíves sátortetővel 
ellátott lakó- és üzletház 1896-ban épült. Építtetője az 1832–1918 kö-
zött élt Radványi István, aki a Kereskedelmi és Iparkamara első elnö-
ke, s egyben a Zsolcai kapui gőzmalom igazgatója volt. Későbbi tu-
lajdonosa szintén jeles közéleti ember. Bulyovszky Gusztáv királyi 
főügyészként ment nyugdíjba, s a Miskolci Nemzeti Casino örökös 
elnöki tisztét is betöltötte. Az épület homlokzati díszeinek egy részét 
már 2008-ban vissza kellett bontani. A kép készítésekor az utca for-
májúvá képzett tér piachelyként is szolgált. A földszintes saroképület 
1944-ben bombasérülést szenvedett, az újjáépítés során bontották le. 
(Dobrossy István szövege és képeslapja, Mocsári László fotója) 307 éve, 1706. január 22-

én Miskolcra érkezett II. Rá-
kóczi Ferenc fejedelem, hogy 
26-ától megkezdhesse a bé-
ketárgyalásokat a bécsi ud-
var képviselőivel. Fő követelé-
se Magyarország alkotmányos 
szabadsága, Erdély szabad fe-
jedelemsége s a nemzeti had-
sereg felállítása volt.

68 éve, 1945. január 23–24-
én a MOKÁN fegyveres em-
berei mintegy 400 embert, 
nőket, férfiakat gyűjtöttek ösz-
sze az éjszaka folyamán a di-
ósgyőri mozi helyiségébe. A 
szovjet katonák a Gömöri pá-
lyaudvarról indították őket 
a Szovjetunióba. A túlélők 
1–4 év múlva tértek haza a 
„gulágokról”.

175 éve, 1838. január 26-
ától kezdték vezetni a „Sza-
badságolt Királyi Koronai 
Miskolcz Városa Nemes Taná-
csa által megfenyített szemé-
lyek” nyilvántartását, az úgy-
nevezett Fekete Könyvet. 

Hétforduló ››››››

Az otthon melegét vigyázza
A MIHŐ Kft. diszpécser
szolgálatán folyamatosan 
figyelik, hogy a város lakói
nak otthonában melegek 
l egyenek a radiátorok a 
téli hidegben. A szerteága
zó munkát Havrán István 
üzemviteli főgépész vezeti.

Már fiatalon is a MIHŐ Kft.-nél 
tanulta a szakmát, és immár 20 
éve dolgozik az üzemviteli te-
rületen, ahol a központi diszpé-
cserszolgálatot már több mint 6 
éve felügyeli.

– Már gyermekkoromban is 
érdeklődtem, hogy miként mű-
ködik az épületek fűtése. Mento-
rom édesapám volt, aki 15 évig 
dolgozott a MIHŐ Kft.-nél, tőle 
megtanultam a szakma szépsé-
geit és szeretetét. A diszpécser-
szolgálat műszaki fejlesztésének 
aktív részese voltam, és ma is 
örömmel dolgozom az ország-
ban egyedülálló távfelügyele-
ti rendszer vezetőjeként, annak 
érdekében, hogy a miskolci ott-
honokban mindig kellemes me-
leg legyen.

Mint mondta, a központi 
diszpécserszolgálat munkatársai 
bármely meghibásodást azon-
nal észrevesznek, így lehetőség 
nyílik a gyors beavatkozásra, hi-
baelhárításra, így a felhasználók 
nem érzékelik, hogy fennakadás 
volt az üzemmenetben.

– Az otthonomban szin-
tén ügyelek arra, hogy műsza-
ki berendezéseimet biz ton-
ságosan és energiatakarékosan 
működtessem, és gyakorta a 
szomszédaim, ismerőseim is 
hozzám fordulnak szakmai ta-
nácsokért, akiknek örömmel 
segítek. A munkahelyemen 
régi, összeszokott munkatár-
sakkal dolgozom, akikre én is 
mindig számíthatok. 

Kiss J. | fotó: Juhász Á.

köztünk élnek ›››››››››››››››››››››››››››››››

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. Közterületfelügyelet: 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. 

közérdekű ›››››››››››››››››››››››››››››››

Ha jogi problémájuk, kérdé-
sük van, küldjék el szerkesz-
tőségünk címére: 3525 Miskolc, 
Kis-Hunyad u. 9. A  bo rí tékra ír-
ják rá:  „Mindenkit érhet jogeset”. 
E-mail címünk: info@mikom.hu. 
Jogi szakértőnk, dr. Strassburger 
Gyula és dr. Tulipán Péter ügy-
véd írásban válaszol!

jogeset ››››››››››

Névadó – Kóris Kálmán
A Bajcsy-Zsilinszky End-
re utcával párhuzamos, 
attól délre húzódó ut-
cánk. Keletről a Soltész 
Nagy Kálmán, nyu-
gatról a Szabó Lőrinc 
utca határolja. A név-
adás a Selyemrét-dél 
lakótelep építésekor, az 
1960-as évek elején tör-
tént.

Kóris Kálmán Miskolcon szü-
letett, itt végezte tanulmányait is, 
majd Budapesten rajz–ábrázoló 
geometria–művészettörténet sza-
kon szerzett diplomát. A Néprajzi 
Múzeum gyakornoka, 1906–1918 
között pedig tanár, aki 1918-ban 

a Nemzeti Tanács tag-
ja lett. A Tanácsköztár-

saság idején a Néprajzi 
Múzeum főigazgatója, 
majd a bukás után az 
emigráció következett. 
1934-ben tért haza, 
több törökországi ex-

pedícióban vett részt. 
Foglalkozott a magyarság 

őstörténetével. (1878–1967 
kö zött élt, Budapesten temették el. 
Miskolchoz főleg a múzeumi kiál-
lítások, a népművészet, a matyó-
ság kultúrájának kutatása kötötte. 
Tanulmányai a Huszadik Század 
mellett néprajzi folyóiratokban je-
lentek meg.)                                     D. I.

Friss hó. Már a múlt hét végére 45-50 centiméteres hóréteg ala-
kult ki a bánkúti pályák felsőbb szakaszain, és bár a síelés szempont-
jából nem volt azóta tökéletes az időjárás, esett rá friss. Így ezen a hét-
végén is mintegy negyvencentis hóval, működő felvonókkal várja a 
Sícentrum a síelőket, szánkózókat.  (fotó: Mocsári L.)

A Himnuszról
Egy fordítói konferencián két kül-
földi költő magyarul arról beszélge-
tett, hogy a magyar Himnusz nem 
szól egy nemzet ellen sem. „Fábián 
Zoltán (az Írószövetség és az Olvasó 
Népért Mozgalom akkori titkára) a 
maga kedves, megnyerő modorá-
ban megkérdezte: – Ha ilyen nagy-
ra becsülik a mi Himnuszunkat, 
volnátok kedvesek anyanyelvetekre 
lefordítani? Szíves örömest tették.” 
Ezt követően 20 nyelvre lefordítva 
jelent meg a Himnusz, 24 nyelven 
pedig a Szózat – emlékezett vissza 
írásában Hegyi Imre a magyar kul-
túra napjának történetére az Észak-
kelet-Magyarország című folyóirat 
2000/1–2. számában.      Dobrossy I.




