
2014. január 11. | 2. hét | XI. évfolyam 2. szám Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 85 000 példányban – térítésmentes

Hirdetés

Miskolci NaplóMiskolci Napló

3.
oldal

Fergeteges koncertekkel, sztárven-
dégekkel köszöntötte az új évet és 
a közönséget a Miskolci Szimfoni-
kus Zenekar. Fellépett Rost Andrea, 
Eperjesi Erika, Pataky Attila, Bakó-

Pisla Artemisz és Bakó Máté. 
Az est házigazdája Kautzky 
Armand színművész volt.

Aláírták az együttműködési megállapodást a 
Becherovka Miskolci Kocsonyafarsang 

névadó szponzorával, s javában folyik 
a szervezés is. A rendezvény jeles hazai és 

miskolci előadókkal – például Kiscsillag, 
Bëlga, Péterfy Bori, PASO, Paddy and the Rats –, 

valamint száznál is több kézműves 
és gasztronómiai egységgel várja majd 

az érdeklődőket február 20. és 23. között 
a belvárosban.

BecHeROvKA
MISKOlcI
KOcSONyAfARSANg

AláírtáK Az együttműKödési megállApodást

2014: HermAn ottó-emléKév

száz éve HAlt meg Az „utolsó mAgyAr poliHisztor”
8.
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Sokan kíváncsiak 
az egyre látványosabbá váló 

építkezésre is.

Új és régi látogatókat 
vonz az újjáépülő 

diósgyőri vár
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Újévi koncert sztárokkal
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Az 530-as Ikarus autóbusz lett 
múlt vasárnap a ZOO-járat Mis-
kolcon. Az MVK Zrt. különleges 
járata fotós buszként indult útnak.

A közlekedési vállalat tájékoztatá-
sa szerint azért esett a választás erre 
a járműre, mert ilyen típusú autóbusz 

még nem járt a ZOO út-
vona lá n . 

Most lehetőségük volt fényképezked-
ni is azoknak, akik meg akarták örö-
kíteni az utazásukat, bárki felszállhat 
ott, aki érvényes jeggyel, bérlettel, il-
letve utazásra jogosító okmánnyal 
rendelkezett.  Annál is inkább, mert 
a ZOO-járat január 6-tól – előrelátha-
tólag április közepéig – ideiglenesen 
nem közlekedik. Mint ismeretes, az 
MVK Zrt. az ATTAC projekt kereté-
ben hirdette meg az állatkertig közle-

kedő járatot.
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Közösségi tér és találkozási hely 
– egyebek mellett ilyen funkció-
kat is szánnak a II. János Pál pápa 
térnek, melyet tavaly decemberben 
kezdtek el kialakítani Diósgyőr 
központjában, s mely több ütem-
ben nyeri majd el végleges formá-
ját. Egyebek mellett ez is elhang-
zott az építkezés első ütemét lezáró 
helyszíni bejáráson, csütörtökön.

Az eseményen részt vett Kriza 
Ákos, Miskolc polgármestere, Ros-
tás László főépítész, Sebestyén Lász-
ló országgyűlési képviselő és Mol-
nár Péter önkormányzati képviselő, 
a miskolci KDNP frakcióvezetője is.  

A tér kialakításának első üteme de-
cember közepén kezdődött, s még az 
óévben be is fejeződött. Rostás Lász-
ló emlékeztetett, maga a közterület 
az egykori Pálos tömb lebontásával 
alakult ki, ezzel nyílt lehetőség arra, 
hogy kialakítsák a városrész első, tö-
megek fogadására is alkalmas terét. A 
II. János Pál pápa tér egyebek mellett 
otthont adhat majd a villamosvonal 
meghosszabbítása után a pálya és az 
út közé szorult diósgyőri országzász-
lónak, és egy, a korábbi pápát ábrázo-
ló szobornak is. Viszont, hogy ponto-

san milyen funkciót kell betöltenie, 
hogyan kell kinéznie, arról a főépí-
tész szerint egyeztetni kell a lakos-
sággal, az egyházzal és a terület kép-
viselőivel is.

Az első ütemben a közel 10 millió 
forint értékű munkák során rendez-

ték a meglévő területet, terepszinte-
ket alakítottak ki, rézsűt képeztek, 
eltávolították az építési törmeléket, 
és a területet humusszal töltötték fel, 
kialakítottak mintegy 207 négyzet-
méternyi zúzalékos járdafelületet, 
és kerti szegélyt építettek. Emellett 
növényeket, 22 fát és mintegy 1500 
darab cserjét is elültettek.  – Diós-
győrben régi igény volt egy igazi 
közösségi tér kialakítása. A tér ren-
dezésével kapcsolatban az önkor-
mányzat elkötelezett, ez fázisonként 
fog megvalósulni, anyagi lehetősége-
ink függvényében – mondta el Kriza 
Ákos.            TajThy Á. | foTó: MocsÁri L.

A magyar baloldalon már egy 
éve zajló szappanopera újabb for-
dulatához érkeztünk. Eddig az 
MSZP és az Együtt-PM összefo-
gása volt az egyetlen jó megoldás, 
most kiderült, hogy ez mégsem 
igaz. Gyurcsány Ferenc addig haj-
togatta, hogy „csávókáim, mond-
játok a szemembe, mi a bajotok 
velem és a DK-val,” amíg ez a ké-
rés Bajnai Gordonnál meghallga-
tásra talált. Ezzel az MSZP kény-
szerpályára került és kénytelen jó 
pofát vágni a dologhoz.

Az MSZP és az Együtt-PM már 
nagyjából megegyeztek, Gyur-
csány Ferenc érdemben csak most 
kapcsolódik be a tárgyalásokba. 
Az új helyzet izgalomba hozta 
a láthatatlan pártok vezetőit is. 
Azonnal megjelent a már több-
ször megbukott Fodor Gábor, és 
a liberálisok nélkülözhetetlensé-
gét hangsúlyozta. Az LMP-ből ki-
vált karrieristák, akik Párbeszéd 
Magyarországért nevű formáció-
jukkal álltak Bajnai mellé, most 
nem győznek magyarázkodni, 
miután korábban többször kije-

lentették, hogy 
ők Gyurcsány-
nyal soha nem 
kerülhetnek egy szövetségbe. 
Furcsa módon Gyurcsány miatt 
csak a Millát képviselő, koráb-
ban a marihuána legalizálásáért 
küzdő Juhász Péter ajánlotta fel 
a lemondását.

Három hónappal a választá-
sok előtt a baloldalon minden 
bizonytalan. Ha új szövetséget 
kötnek, akkor újra kell írni a lis-
tákat, meg kell egyezni a jelöl-
tekről, helyeket kell átadni az 
újonnan érkezetteknek. Ez óri-
ási belső feszültségekkel jár, hi-
szen már eddig is alig tudtak 
megegyezni. Ha most összeáll a 
Mesterházy–Gyurcsány–Bajnai 
hármas, akkor minden, megúju-
lásról szőtt ábrándnak vége. Ez a 
2002 és 2010 között az országot 
egyszer már tönkretevők szövet-
sége. Ez Brüsszel, Washington és 
a multinacionális cégek csapata.

Magyarországhoz mindössze 
annyi a közük, hogy itt élnek.

TóTh Gy. LÁszLó

Vesztes csapaton 
ne változtass?

Zajlanak a földmunkák a Déli Ipa-
ri Parkban, a Takata gyár majda-
ni helyén. A beruházás második 
szakaszában a közműrendszert és 
az úthálózatot építi ki a Miskolc 
Holding Zrt.

– A 25 hektáros terület mintegy 
felén kezdődtek meg a földmunkák, 
ehhez kapcsolódik majd a Miskolc 
Holding Zrt. infrastruktúra-fejlesz-
tése a területen, mely a közműrend-
szer kiépítését, valamint az úthálózat 
fejlesztését takarja – mondta el Pász-
tor Imre kommunikációs vezető. Az 
úthálózat köti majd be a japán üze-

met, illetve az ipari parkot az autó-
pálya felé. A területen egy csaknem 
hatvanezer négyzetméteres csarno-
kot építenek, a termelés a tervek sze-
rint ősszel kezdődik, a gyárba ezer 
dolgozót vesznek majd fel.

foTó: juhÁsz Á.

Készül Miskolcon a Településfej-
lesztési Koncepció, valamint az In-
tegrált Településfejlesztési Straté-
gia. A koncepció megfogalmazza a 
város 2030-ig előre mutató, fejlesz-
tési céljait, a stratégia pedig azokat 
a lépéseket foglalja össze, amelyek 
2014 és 2020 között szükségesek, 
a koncepcióba foglalt célok elérése 
érdekében. 

A fejlesztési dokumentumok el-
készítését széleskörű partnerségi 
egyeztetés kíséri. A munka fon-
tos állomásaként, neves szakem-
berek részvételével háromnapos 
városfejlesztési szakmai műhelyt 

szerveztek a hét második felében, 
„Milyen városban képzeljük el a 
jövőnket?”– címmel. A résztvevők 
között jelen voltak urbanisztikai, 
egyetemi szakértők, építészek, na-
gyobb helyi projektek vezetői, tu-
lajdonosai, civil szervezetek kép-
viselői.

Csütörtök reggel a városházán 
Lengyel Katalin, a szakmai mű-
helyt szervező, koordináló Miskol-
ci Városfejlesztési Kft. ügyvezető-
je köszöntötte a megjelenteket. Kiss 
Gábor, Miskolc alpolgármestere ki-
emelte, fontos, hogy komplex szem-
léletbe tudják foglalni a felmerü-
lő javaslatokat. Előzetes munkák, 
helyzetértékelések már történtek, 
ezek alapján kell meghatározni a vá-
ros – mint organikus rendszer – jö-
vőképét. Cél, hogy Miskolc mások 

számára vonzó, az itt élők számára 
pedig élhető város legyen, fenntart-
ható beruházásokkal.

Az eddig elvégzett munkáról, az 
elkészült településfejlesztési koncep-
cióról Kocziszky György, a Miskolci 
Egyetem Gazdaságtudományi Kará-
nak dékánja beszélt. Elmondta, meg-

vizsgálták a térszerkezetet, a társa-
dalmi, demográfiai viszonyokat, a 
humán infrastruktúrát, gazdasági 
erőforrás potenciált, a településüze-
meltetést, területi adottságokat, az 
épített környezetet, közlekedést, köz-
műellátottságot, a környezetvédelmet 
és a katasztrófavédelmet. A kialakí-
tott koncepció tartalmaz alapelveket, 
jövőképet, vitákra alkalmas részcé-
lokat igyekeztek megfogalmazni. A 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtu-
dományi Egyetemről érkezett szak-
emberek képviseletében Szabó Juli-
anna docens, urbanisztikai szakértő 
hangsúlyozta: a várostervezés folya-
matos munka, amely nem ér véget egy 
projektdokumentum összeállításával. 
Miskolcon egyszerre készül stratégia 
és koncepció, amely intenzívebbé te-
szi a munkát. Az EU 2014–2020-as 
támogatási rendszerében olyan hívó-
szavak jelentek meg, amelyek nagyon 
kedvezőek Miskolc számára.

Csütörtökön délután öt csoport-
ban – vonzó városkép, javuló élet-
minőség, fenntartható környezet, 
növekvő biztonság és versenyképes 
gazdaság – kezdődött a műhelymun-
ka. A három nap alatt több témát is 
érintettek, az eredményeket minden 
nap végén összegezték és áttekintet-
ték annak érdekében, hogy Miskolc 
eltérő adottságokkal és lehetősé-
gekkel rendelkező területei számára 
egységes fejlődési struktúrát állít-
hassanak fel, összeálljon egy szak-
mai anyag.

h. i. | foTó: juhÁsz Á.

foTós zoo-jÁraT 

TereT adnak diósgyőrnek

TakaTa: elkezdődöTT  
a MÁsodik fÁzis

Milyen városban  
képzeljük el       a jövőnket?
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Négy színpadon, jeles hazai és 
miskolci előadókkal – például 
Kiscsillag, Bëlga, Péterfy Bori, 
PASO, Paddy and the Rats –, va-
lamint száznál is több kézműves 
és gasztronómiai egységgel várja 
a Becherovka Miskolci Kocsonya-
farsang az érdeklődőket február 
20. és 23. között a belvárosban.

Koczák Szilvia, a polgármesteri 
hivatal sajtószóvivője elmondta, 
már 2013-ban is veszélybe került 
a fesztivál megrendezése, mert a 
szervezőknek tartozásai voltak. 
Akkor az önkormányzat segítsé-
gével tudták megszervezni a ko-
csonyafesztivált, s közös céget 
hoztak volna létre a „Több mint 
legenda…” Kft.-vel, de Rózsa Edit 
végül nem írta alá a kontraktust. 

A fentieket mérlegelve döntött úgy 
az önkormányzat, hogy folytatja a 
hagyományt, s a megújult belvá-
rosban maga rendezi meg a téli se-
regszemlét. 

A programokat Bíró Tibor, a ko-
csonyafarsangot szervező Cine-
Mis Nonprofit Kft. igazgatója is-

mertette. – Jól áll a szervezés, több 
előadóval, fellépővel és árussal 
megállapodtunk, továbbiakkal tár-
gyalunk. Felvonulással, mazsoret-

tek közreműködésével és megnyi-
tóval indul a kocsonyafarsang, 
melyet a Városház tér és a Villany-
rendőr között, plusz a kapcsolódó 
területeken rendezünk. Már febru-
ár 20-a kora délutántól koncertek, 
zenei programok biztosítják majd 
a szórakozást – sorolta Bíró Tibor.

A szervező elmondta, a Mű-
vészetek Háza előtti színpadon 
a családi és gyermekprogramok 
kapnak helyet, itt a miskolci kul-
turális intézmények – a nemzeti 
és a bábszínház, a Miskolci Kul-
turális Központ – mellett a helyi 
kötődésű művészeknek, táncs-
csoportnak is fellépési lehetősé-
get biztosítanak majd. A Szinva 
teraszi színpadot pedig a Hely-
nekemmel közösen üzemeltetik: 
a koncertek és a teret kitöltő más 
események közül kiemelte Péter-
fy Bori és a Kiscsillag fellépését. 
– Sok fellépő lesz, szinte folya-
matosan zajlanak a koncertek. 
Tárgyalunk az énekesekkel, ze-
nekarokkal, s már megállapodás 
született – illetve egyezségközeli 
az állapot – a következő előadók-
kal: Bëlga, Pannonia Allstars Ska 
Orchestra, Paddy and the Rats, 
Bon-Bon, Desperado, Csepre-
gi Éva, Charlie és Balázs Pali. Ez 
a sor csupán egyharmada a ter-
vezett fellépőgárdának. Emel-
lett száznál is több kézműves és 
gasztronómiai egység tölti majd 
be a főutcát, a miskolci vállalko-
zások örömmel csatlakoztak a fel-
kéréshez – hangsúlyozta a Cine-
Mis Nonprofit Kft. igazgatója.

SoóS P. | fotó: MocSári L.
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Kifizetetlen számlák
A tájékoztatón kiosztottak egy in-

formációs anyagot is, melyet Pintér 
Zoltán, a Városfejlesztési és Üze-
meltetési Főosztály vezetője állított 
össze „A közpénzekkel való felelős 
gazdálkodás jegyében főosztályunk, 
a Miskolc Holding Zrt. vezető mun-
katársai segítségével összeállított 
egy információs anyagot arról, hogy 
azok a társaságok, szervezetek, ame-
lyek 2013-ig vettek részt a kocso-
nyafesztivál szervezésében, egészen 
pontosan milyen összegű kifizetet-
len számlákat hagytak maguk után, 
milyen egyéb következményei lettek 
tevékenységüknek” – hangsúlyoz-
za a tájékoztató, amely arra is kitér, 
hogy tavaly novemberben rendelte 
el a Miskolci Törvényszék a felszá-
molási eljárást a „Több mint legen-
da…” Alapítvány ellen. 

„A bírósági végzésből kiderül, 
hogy az alapítvány a városi Szocio-
Produkt Kft.-nek még mindig tar-

tozik 1 924 442 forinttal, annak ka-
mataival, valamint a járulékokkal.  
A „Több mint legenda…” Alapít-
vány több mint 361 napja nem fi-
zette ki a Miskolci Városgazda 
Kft.-nek jogosan járó 1 237 428 
forintot sem. A kocsonyafeszti-
vál korábbi szervezőihez szorosan 
kötődő Eurocom Kft. a Miskolc 
Holding Zrt.-vel, illetve tagválla-
lataival szemben; a MIKOM Kft.-
vel, a Miskolci Városgazda Kft.-vel 
szemben mindösszesen 321 842 fo-
rint lejárt tartozást halmozott fel. A 
harmadik, a korábbi kocsonyafesz-
tiválok szervezőjeként fellépő cég 
ellen, azaz a „Több mint legenda…” 
Kft.-vel szemben egy magántár-
saság, a Tiszaexpo Kft. kezdemé-
nyezte a felszámolási eljárást, ami-
nek eredményeképpen az illetékes 
bíróság már itt is kibocsátotta a fel-
számolást kezdeményező végzést – 
fogalmaz a tájékoztató. 

A hagyományoknak megfelelően 
a B.-A.-Z. Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara most is újévi, pezsgős 
koccintásra invitálta a megye pro-
minens szereplőit, együttműködő 
partnereit. A találkozón elhangzott: 
mind az ország, mind a megye kilá-
balt a gazdasági válságból, így biza-
kodóbban tervezhetjük a jövőt. 

– Hosszú idő után elő-
ször ledobhattuk ma-
gunkról a válság terhe-
it. Magyarországon, a 
megyében és Miskolcon 
egyaránt javultak a gaz-
dasági mutatók 2013-ban 
– emelte ki Bihall Tamás. Hoz-
zátette, a keleti nyitás politikája 
megyénk számára is új lehetősé-
geket teremt. Jövő héten, csütörtö-
kön öt ázsiai ország – Indonézia, 
Thaiföld, Malajzia, Vietnam és a 
Fülöp-szigetek – nagykövete láto-
gat Miskolcra, ami jó alkalmat kí-
nál a gazdasági kapcsolatok erő-
sítésére. Kriza Ákos polgármester 
kiemelte, a tavalyi esztendő „az 
átbillenés éve volt”. A munkanél-
küliségi adatok évek óta egyre ja-
vulnak, 2010. és 2013. viszonylatá-

ban mintegy 25 sz á z a lékos 
csökkenést értek el. Míg 2010-ben 
nagyjából 12 ezer munkanélkü-
li volt Miskolcon, a múlt évre ez 
a szám 9 ezer alá csökkent. „Gya-
korlatilag a 2000-es évek eleje óta 
nem volt ilyen alacsony szinten ez 
a szám”, hangsúlyozta Kriza Ákos. 
Az iparűzési adóból befolyt bevé-
telek is a foglalkoztatás bővülését 
igazolják: tavaly 1 milliárd forint-
tal – tehát bő 15 százalékkal – nőtt 

Miskolc iparűzési 
adóbevétele. Dön-
tően a nagyválla-

lati és a kisvállalati 
szektor befizetései nö-

vekedtek. – A 2014-es év 
feladata az lesz, hogy a nagy-

ipari beruházók beszállítói körét 
helyi vállalkozásokkal bővíteni 
tudjuk – emelte ki. A polgármes-
ter szólt a Takata cég Miskolcra 
településéről, ezzel bővülni fog az 
autóipari klaszter is, ami továb-
bi beruházásokat eredményez-
het. – Egyértelmű, hogy a megye 
és Miskolc a fejlesztések fókusz-
pontjába került – hangsúlyozta 
végül Kriza Ákos.

Kujan i. | fotó: MocSári L.

Együttműködési megállapodást írt 
alá csütörtökön Kriza Ákos, Miskolc 
polgármestere, valamint Bíró Tibor, 
a Becherovka Miskolci Kocsonyafar-
sangot lebonyolító Cine-Mis Nonpro-
fit Kft. igazgatója a névadó szponzor 
magyarországi képviselőjével.

 
Singlár Tamás elmondta, cégük sze-

reti Miskolcot, fontos fogyasztói bázist 
jelent számukra a város lakossága, a 
megyeszékhelyen „erős a márka”. – 

Szívesen jövünk, örültünk a felkérés-
nek, hogy közösen rendezhetjük meg 
a kocsonyafarsangot. Megtesszük, 
amit egy márka hozzátehet egy ilyen 
rendezvényhez. Nem passzív, hanem 
résztvevő márka szeretnénk lenni, 
programokat, érdekességeket hozni a 
miskolciaknak – emelte ki. Bíró Tibor 
hozzátette: egy évre szól a megállapo-
dás, de szándéknyilatkozatot írtak alá 
az esetleges további együttműködésről 
is.                              S. P. | fotó: MocSári L.

„az átbillenés éve volt”
Sajtóreggelire várta a média kép-
viselőit pénteken Csöbör Katalin 
országgyűlési képviselő, valamint 
vendége, Demeter Ervin kormány-
megbízott.

Csöbör Katalin bevezetőjében kö-
szönetet mondott a sajtó képviselő-
inek az elmúlt évek munkájáért, az 
együttműködésért. – Változásra van 
szükség, hogy úgy éljünk majd, mint 
a nyugat-európaiak. Idén három vá-
lasztás is lesz, így nehéz időszak előtt 
állunk – hangsúlyozta a politikus, aki 
a kormány elmúlt évekbeli intézkedé-

sei közül kiemelte 
az adó- és re-
zsicsökkentést, 
az alacsony 
inflációt, va-

lamint a gyed extrát, amely gyermek-
vállalásra ösztönözheti a nőket. De-
meter Ervin arról szólt, hogy a Bosch 
két helyről, Németországból és Svájc-
ból hoz át gyártást Miskolcra, s a Vo-
dafone is bővít. A Takata háromszor 
akkora gyárat tervez, mint amekkora 
a németországi üzeme, s a tervekből 
kiderül, van egy opció, mely szerint a 
duplájára növelhető az egység – ezt a 
terület is megengedné. – Hosszú táv-
ra tervez tehát a japán cég is, a 112-es 
hívóközpont pedig az elmúlt év vé-
gén kezdte meg működését – sorolta a 
kormánymegbízott, megemlítetve az 

M30-as elkerülőt is, 
mely az árvízvédelmi 
építkezésekkel együtt 

14 milliárdos 
projekt lesz. 

jön a Becherovka Miskolci Kocsonyafarsang!PrograMoKat iS hozna a néVadó
Száz árus és neves hazai fellépők

„a LegfontoSaBB  
a MunKaheLytereMtéS”
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– Az új év kezdete az értékelés és a 
tervezés időszaka. Kezdjük az értéke-
léssel: milyen év volt 2013 Magyaror-
szág, Miskolc szempontjából?

– Minden évnek megvannak a leg-
fontosabb történései, azonban nem 
lehet egyiket sem önmagában érté-
kelni. Ahhoz, hogy világosan lássuk 
2013-at, tudnunk kell azt is, honnan 
indultunk. 2010-ben az ország adós-
ságállománya több volt, mint 20 ezer 
milliárd forint. Ez azt jelenti, hogy 
az ország minden egyes lakosára 2,5 
millió forint adósság jutott! Ha azt 
is figyelembe vesszük, hogy előtte a 
Medgyessy-kormány mintegy 8 ezer 

milliárddal vette át a kormányzást, 
akkor egyértelműen látszik, hogy mi-
lyen nagy mértékben adósították el az 
országot. Miskolc sem volt jobb hely-
zetben: 62 milliárdos adósság terhelte, 
ebből csak az önkormányzati adósság 
36 milliárd. Innen kellett elkezdeni a 
munkát, a romok eltakarításától, az-
tán jöhetett az építkezés, hogy léleg-
zethez és jövőképhez jussanak a csa-
ládok és a gazdaság.

– Nézzük a lakosság szempontjából: 
miben sikerült előre lépni az elmúlt év-
ben? 

– Nagyon fontosnak tartom a csa-
ládok támogatását, ezért is kell első-
ként említenem a családi adókedvez-
ményeket. A nők munkavállalásának, 
az anyák gyesről, gyedről visszatéré-
sének támogatása járulékkedvezmé-

nyekkel és -mentességekkel, a gyed 
extra bevezetése ugyancsak előnyö-
sen hat az egész családra. Akárcsak a 
rezsicsökkentés. A távhő, a villamos 
áram, a gáz ára 20, a víz, a szennyvíz, 
a szemét, a kéményseprés díja 10 szá-
zalékkal csökkent, ez minden magyar 
családnál átlagosan évente 100 ezer fo-
rint megtakarítást jelentett! A képvise-
lők javaslatára pedig ismét a rezsicsök-
kentésen dolgozik a kormány. Emellett 
a minimálbért sikerült 100 ezer forint 
fölé vinni, emeltük a pedagógusok, az 
egészségügyi dolgozók bérét, valamint 
megőriztük a jövedelmek, nyugdíjak 
reálértékét. Eddig az EU-ban jövede-

lemarányosan a magyarok fizették a 
legtöbb rezsit. Most már a középrégió-
ba tartozunk ezen a téren, és azért dol-
gozunk, hogy az alsó sávba szorítsuk le 
ezt az arányt. 

– Ha már a jövedelmekről esett szó, 
beszéljünk a foglalkoztatásról, ami 
mindenhol fontos, itt, Miskolcon azon-
ban kulcskérdés.

– Szerintem mindent elmondanak 
a következő tények: 10 százalék alá 
szorítottuk a munkanélküliségi rá-
tát, mintegy 4 millió ember dolgozik 
az országban, Miskolcon pedig a 12 
ezer regisztrált munkanélküli száma 
9 ezerre csökkent. Mindez természe-
tesen még nem a cél, csak az út – de 
láthatóan a jó út! Miskolc városveze-
tése is minden lehetőséget megragad 
a munkalehetőségek számának növe-

lésére. Csak a százas nagyságrendeket 
nézve bővített például a Bosch, a Vo-
dafone, működik a 112-es segélyhívó. 
A kis- és középvállalkozások is több 
munkavállalót tudnak foglalkoztatni 
terheik kormányzati csökkentése ré-
vén. Mindezzel érhettük el, hogy je-
lentősen csökkent a munkanélküliségi 
ráta térségünkben. Ebben természe-
tesen benne van a közmunka is, amit 
sokan bírálnak, ám nem szabad lebe-
csülni! Nélkülözhetetlen, ha azt akar-
juk, hogy az alacsonyan képzett em-
berek ne otthon ülve várják a segélyt, 
hanem a közösség hasznára végzett 
munka által, bérből éljenek meg. 

És tekintsünk előre is: a múlt év 
őszén kiemelt gazdasági térséggé mi-
nősítette Miskolcot és környékét a 
kormány – ennek egyik eredménye a 
Takata japán autóipari céggel kötött 
szerződés, aminek értelmében egy 
több mint 20 milliárdos beruházás te-
lepül ide ez év őszére, 1000 embert fog-
lalkoztatva. A Bosch pedig további 800 
fő foglalkoztatását jelentette be, több 
lépcsőben. És természetesen folyama-
tosan tárgyalunk a munkahelyek szá-
mának bővítése érdekében.

– Ugyanakkor olyan fejlesztések va-
lósultak meg, illetve kezdődtek el a vá-
rosban, amelyek nemcsak a miskolciak 
közérzetét javítják, de turisztikai, ezál-
tal gazdasági szempontból is fontosak. 

– Ránk maradt a Zöld Nyíl projekt 
befejezése, elkezdődött a diósgyőri vár, 
és elkészült a lillafüredi függőkert re-
konstrukciója. Szerintem nagyon szép 
lett, és egyetértenek velem azok a mis-
kolciak és városunk vendégei, akik 
odajárnak ki sétálni. Fontos fegyver-
tény, hogy a diósgyőri stadion meg-
újítására 4,5 milliárd, a tapolcai für-
dőfejlesztésre pedig 5 milliárd forint 
kormányzati támogatást nyertünk el. 
De ez csak a jéghegy csúcsa, itt szá-
mos fejlesztés keretében sok milliárd-
ról van szó! Minden beruházás termé-
szetesen munkalehetőséget is biztosít, 
amit szintén nem tekinthetünk mellé-
kes ténynek. 

Ha mindehhez hozzávesszük, hogy 
a kormányzati adósságátvállalás ke-
retében Miskolc 36 milliárdos tehertől 
szabadult meg, kormánypárti képvise-
lőtársammal folytatott kitartó lobbite-
vékenységünk révén pedig az elmúlt 
években 7,3 milliárd forint plusz forrás 
érkezett a városba, akkor azt mond-
hatjuk, a város is perspektivikus évet 
zárt.

– Tapolcáról szóljunk részletesebben 
is, hiszen egyrészt minden miskolci szá-
mára fontos – másrészt a beruházás-
nak ön a miniszteri biztosa.

– Az első szavam a köszöneté kell, 
hogy legyen. Ugyanis a város polgár-
mesterével, Kriza Ákossal, és képvi-
selőtársaimmal, Csöbör Katalinnal, 
Nagy Kálmánnal és Zsiga Marcellel 
együtt nagyon sokat dolgoztunk azért, 
hogy ez így lehessen, nélkülük nem 
ment volna.

Közös célunk, hogy Tapolca újra 
ugyanolyan kiránduló- és pihenőhely-
lyé váljon, mint amilyen a mi fiatalko-

runkban volt. Szörnyű volt nézni azt a 
szellemvárost… Most, az első ütem-
ben, nyárra az öltözők és egyéb kiszol-
gáló egységek, a wellnessrészleg és az 
50 méteres medence készül el. A má-
sodik ütemben pedig az élmény- és lát-
ványfürdő. Remélem, ennek terveit is 
hamarosan be tudjuk mutatni. Én már 
láttam, és nincs rá más szavam: pazar! 
De figyelembe kellett vennünk, hogy 

gazdasági szempontból is fenntartha-
tó, tehát az év 12 hónapjában működő 
létesítményt hozzunk létre. Ehhez me-
leg víz kell, amihez alternatív energia-
forrásokat kell kiaknázni, így a költsé-
geket lefelé lehet szorítani. Hiszen az a 
cél, hogy kiváló, modern, és minden 
miskolci által megfizethető strand jöj-
jön létre. 

– Három választás, köztük parla-
menti is lesz ebben az évben. Ezzel 
kapcsolatban milyen célkitűzései van-
nak?

– Mindig csak úgy akartam dol-
gozni, hogy az unokáim 10–20 év 
múlva azt mondják nekem: jó mun-
kát végeztél, nagyapa! Tény, nagyon 
komoly tétje van ezeknek a válasz-
tásoknak. Nem kevesebb, mint hogy 

be tudjuk-e fejezni, amit vállaltunk, 
amit elkezdtünk. Folytatódhatnak-e a 
megkezdett fejlesztések, programok? 
Hivatalosan még nincs kampány, de 
az látszik, hogy az ellenzék folyama-
tosan, össze-vissza alkudozik. Nekem 
viszont meggyőződésem, hogy Ma-
gyarország, a hazánk nem képezheti 
alku tárgyát.

„Magyarország, a hazáNk 
NeM képezhetI alku tárgyát”

Fejlesztések – forintban
Tapolcai fürdőfejlesztés ........................................................................ 5 milliárd
Diósgyőri vár és lillafüredi függőkert rekonstrukciója ........... 2,4 milliárd
Diósgyőri stadionfejlesztés .............................................................. 4,5 milliárd 
M30–26-os összekötő, Miskolc északi elkerülő út .....................14 milliárd
Zöld Nyíl projekt lényegi részének befejezése ....................... 37,7 milliárd
Digitális Közösség Miskolc projekt .................................................... 4 milliárd
Selyemréti Strandfürdő ......................................................................... 1 milliárd
Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Sportiskola..............................500 millió
Orvosi rendelők felújítása ...................................................................500 millió
Intézmény-felújítás ................................................................................ 415 millió
Diósgyőri uszoda .................................................................................... 109 millió
Lyukói közösségi ház és körzeti megbízotti iroda .........................42 millió
Atlétikai pálya .............................................................................................35 millió

Az elmúlt évben befejezett és útjára indított fejlesztések, munkahelyteremtő és -védő, a családok megélhetését 

segítő intézkedések világosan megmutatják, milyen célok felé indultunk, és közelébe jutottunk el – hangsú-

lyozta a Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. médiumainak adott évértékelő nyilatkozatában Sebestyén 

László országgyűlési képviselő.
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Már hagyomány, hogy az új év első 
hétvégéjén ünnepi hangverseny-
nyel köszönti közönségét a Miskolci 
Szimfonikus Zenekar. A megszo-
kott menetrendtől ezúttal sem tér-
tek el, de új helyszínen, gazdagabb 
programmal és számos sztárven-
déggel köszöntötték múlt szomba-
ton 2014-et a Művészetek Házában.

Mivel évről évre egyre nagyobb az 
érdeklődés az évkezdő koncert iránt, 
így délelőtt és este is színpadra lépett 

a zenekar, melyet ezúttal a 
fiatal tehetség, Hámori 
Máté vezényelt. Az esti 
hangverseny előtt Kriza 
Ákos köszöntötte a je-
lenlévőket. Miskolc pol-
gármestere elmondta, az 
óévet és az újat gyakran 
fogadalmak kötik össze. – Az 
újév első napjaiban én is számot 
vetettem, és nem tagadom, fogadal-
mat is tettem – árulta el Kriza Ákos, 
aki szerint a 2013-as év már hűen 
megmutatta az eredményeket. Látha-
tóvá, tapasztalhatóvá vált a fejlődés, 
aminek alapjait folyamatosan teszik 
le, nap mint nap.

– Céljaink világosak: biztonságos, 
élhető várost és átgondolt fejlesztése-
ket akartunk és akarunk, ehhez pe-
dig elsősorban rendre van szükség – 
emelte ki a polgármester, aki 2013-ra 
visszatekintve két szóban jellemezte 
az óévet: küzdelmes és eredményes. 
– A megvalósult beruházások és fej-
lesztések nemcsak Miskolc megúju-
lásáról tanúskodnak, hanem a jövő 
szisztematikus tervezéséről is. 2014 
korszakhatár lesz az életünkben. Ismét 

egy olyan fordulóponthoz érkeztünk, 
amikor eldől, folytatódik-e a megkez-
dett munka, vagy ebek harmincadjára 
jut minden elért eredmény. Hatalmas 
munka vár ránk a következő évben. 
A városnak azt fogadtam meg, hogy 
még keményebben fogok dolgozni 
Miskolcért, a miskolciakért. Megfo-
gadtam, hogy még egyszer nem enge-
dem senkinek, hogy eladósítsa váro-
sunkat, megfogadtam, hogy minden 
csatát meg fogok vívni a közös ered-
ményeink megtartásáért. S megfo-
gadtam, hogy minden tőlem telhetőt 
megteszek azért, hogy Miskolc 2014-

ben belépjen a sikeres városok közé. A 
jövő számunkra lehetőség, a remény 
pedig a közösen elvégzett cselekedet – 
zárta ünnepi köszöntőjét Kriza Ákos, 
Miskolc polgármestere.

Az újévi koncerten fellépett a Kos-
suth-díjas Rost Andrea, Eperjesi Eri-
ka, a Miskolci Nemzeti Színház ma-
gánénekese, az Edda frontembere, 
Pataky Attila, valamint a Magyar 
Állami Operaház két magántáncosa: 
Bakó-Pisla Artemisz és Bakó Máté. 
Az est házigazdája Kautzky Armand 
színművész volt. 

Kiss J.– KuJan i. | fotó: Juhász á.

A vízkereszttel véget ért a karácsonyi ünnepkör, így hétfőn reggel elbon-
tották Miskolc adventi koszorúját, elszállították a betlehemet a Szent Ist-
ván térről és a díszkivilágítás is akkor működött utoljára. Legalábbis egy 
ideig.

Koczák Szilvia, a polgármesteri hivatal sajtószóvivője elmondta, a teljes 
belvárosi díszkivilágítás már nem lesz látható ebben a „szezonban”, annak 
egy részét a következő napokban leszerelik. – A díszek egy része azonban 
a helyén marad, ezek ugyanis február végén, 20. és 23. között adnak majd 
ünnepi hangulatot a kocsonyafarsangnak – tette hozzá a szóvivő.

Több mint négyezer-ötszázan látták 
a tavaly év végi nyitás óta a Herman 
Ottó Múzeum új Földtörténeti és 
Természetrajzi Tárának kiállításait. 

– Nagy öröm számunkra, hogy 
2013. november 20-a, vagyis a nyitás 
óta folyamatosan sokan, s egyre töb-
ben látogatják a „Pannon-tenger Mú-
zeumot”, de vele együtt a képtárat és 
egyéb kiállításainkat is. Ez a hatalmas 
érdeklődés – ha lehet így fogalmazni 
– a két ünnep között és azóta tovább 
fokozódott, a karácsony előtti 2500-
as látogatói szám mára négy és félezer 
fölé kúszott – mondta el Szolyák Péter, 
a Földtörténeti és Természetrajzi Tár 
vezetője.

A szakember kihangsúlyozta, cél-
juk, hogy ezt az érdeklődést folyama-
tosan fenntartsák, ennek érdekében 
folyamatos újdonságokkal készülnek 
az előttünk álló esztendőben. – Színes 
programokkal rukkolunk elő a Föld 
napján, az idei gyermeknapon, a ma-
darak és fák napján és a Múzeumok 
éjszakáján is. A tárhoz kapcsolódóan 
egy szakmai programot, paleolit ré-

gészeti konferenciát is szerveznénk a 
„Pannon-tengerben” – sorolta.

Kamaratárlatokat is rendeznének az 
új kiállítási tér erre alkalmas helyszí-
nein – az egyik például egy rovarokat 
bemutató vándorkiállítás lenne, mely 
jelenleg Csíkszeredán tekinthető meg, 
több másikról pedig tárgyalásokat 
folytat a múzeum szakembergárdája.

Szolyák Péter szerint azonban a fent 
sorolt programok mellett az új, inter-
aktív állandó kiállításokra is érdemes 

lesz visszatérni. – A 17 méteres, az ed-
digi földtörténet 4,5 milliárd évét el-
mesélő időszalag például már a helyén 
van, s ezzel gyakorlatilag teljessé vált a 
galériánk. De elkészült a Rudapithecus 
hungaricus-reprodukció is, mely szin-
tén helyére került a diorámában. Meg-
tekinthető már az emberi evolúció hét-
millió évét bemutató evolúciós fal, és 
készen vannak a mini konzerváló be-
rendezések is – emelte ki a tár vezetője.

taJthy á.

az avasi 
Gimnázium 
képviselte 
Magyarországot

Az Avasi Gimnázium 24 diák-
ja képviselte Magyarországot az 
Európai Parlament „Euroscola” 
ifjúsági programján december 
közepén. A program keretében 
a diákok Strasbourgba utaztak, 
ahol egy napra EP-képviselővé 
válhattak. Átvették az európai 
parlament politikusainak sze-
repét, azokhoz hasonlóan vitat-
koztak, érveltek hat, előre meg-
adott témáról. A csoportmunka 
után plenáris ülésen szavaztak a 
javaslataikról a fiatalok.          

Kiss J.

Négy, a Miskolci Nemzeti Szín-
házban bemutatott darab, A pad-
lás, a Tanítónő, a My fair lady és a 
Woyzeck. Két Rusznyák Gábor- és 
két Béres Attila-rendezés kapott 
helyet a 7ora7.hu országos szak-
portál listáján.

A weboldal szerkesztői az elmúlt 
év 40 legfontosabb előadásait szed-
ték csokorba. A Rusznyák Gábor ál-
tal színre vitt A padlás különleges 
volt abból a szempontból is, hogy 
a dalok szerzője, Presser Gábor is 
Miskolcra érkezett év elején, hogy 
az eredeti hangszerelést miskolci 
zenészekkel rögzítse. Szintén Rusz-
nyák Gábor rendezte a Tanítónőt, 
amelynek premierje október elején 
volt. Béres Attila és Görög László 
szakmai kapcsolata már több évti-

zeddel ezelőtt bizonyított, de ezút-
tal a miskolci közönség számára is 
felejthetetlen pillanatokat okozott a 
páros – az országos szakportál listá-
ján is látható, helyet kapott ugyan-
is a My fair lady és a Woyzeck is. A 
toptipp.hu kulturális és ajánló por-
tál tavaly Harsányi Attila: Oroszok 
című Viszockij-estjét választotta a 
legjobb one-man előadásnak. Az 
elismerést egyébként 2012-ben is a 
miskolci színház művésze kapta, aki 
az Aradi Kamaraszínház színésze is 
– akkor a Ronald, a McDonald’s bo-
hóc című monodrámában nyújtott 
alakításáért, előtte pedig 2009-ben, 
a Rudolf Hess tízparancsolata kap-
ta meg az év legjobb monodrámája 
kitüntető címet, szintén Harsányi 
Attila előadásában. A tavalyi kitün-
tetés több szempontból is különle-

ges Miskolcnak, hiszen az Aradon 
bemutatott Oroszok című esten az 
ukrán származású, de Miskolcon 

élő Vihula Mihajlo kísérte gitáron a 
színészt, Viszockij dalaival.

Kiss J.

ferGeteGes úJévi  Koncert, sztárvendéGeKKel

túl a néGy és félezer látoGatón!

Miskolci előadások az élmezőnyben

5  

a díszkivilágítás 
még marad



6 Hirdetés Miskolci Napló

SÉRVPANASZOK
Műtét nélküli kezelése!

Ha sérve van, forduljon cégünkhöz, mi közel 100 éve  
specialistái vagyunk a köldök-, hasi és lágyéksérv ellátásának.

EGYEDI MÉRETRE KÉSZÜL, TÖKÉLETES  
VÉDELMET NYÚJT MINDEN SÉRVRE!

Rendszeres fogadóórát tartunk  
Miskolcon, Szemere B. u. 14. és Uitz B. sarok. 

Fehér Holló patika
2014. január 16-án és február 6-án, csütörtökön, 13.30–15.00 között.
Információ levélcím: Spranz Kft. 2097 Pilisborosjenő, Fő út 3.

Tel.: 26/336-122 v. 26/336-322
E-mail: info@spranz.hu l www.spranz.hu

MISKOLCI SEMMELWEIS KÓRHÁZ
ÉS EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ

3 5 2 9  Miskolc, Csabai kapu 9-11.
Tel.: (46) 555-666, fax: (46) 555-601

E-mail: igazgato@ misek.hu

A Miskolci Semmelweis Kórház  
és Egyetemi Oktatókórház pályázatot ír ki  
a Semmelweis Kórház területén található 

1 db salakos teniszpályára, valamint  
a Szent Ferenc kórházrészben található,  

3 db salakos teniszpályára  
és a hozzá tartozó építmények üzemeltetésére.

A „pályázati” kiírás 4000 Ft ellenében átvehető  
a MISEK Gazdasági Igazgatóság titkárságán. 

(3529 Miskolc, Csabai kapu 9–11.)
A pályázat beadási határideje: 2014. január 31.

Az akció érvényes: 
2014. 01. 11-től 2014. 01. 17-ig 

Silan öblítő, 1 l 499 Ft
Silan öblítő, 2 l, 500 Ft/l 999 Ft
WU 2 sampon 3-féle, 1 l 499 Ft
Bonux mosópor, 2 kg, 499 Ft/kg 999 Ft
Ariel mosópor, 2 kg, 780 Ft/kg 1559 Ft 
Bref WC-csík, 3 db-os  319 Ft
Viaszosvászon asztalterítő, 140 cm széles  699 Ft/fm
Fürdőszobaszőnyeg, 65 cm széles  1099 Ft/fm
Alu. létrák ht., 3 fokostól 7 fokosig  6699 Ft-tól 

Ruhaszárítók, vasalóállványok.

Apróhirdetés
Hi-Sec és MEGA acél bizton sá gi ajtók 
már 54 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók 
(műanyag, fa, alumínium) cseréje óriá-
si kedvezménnyel, teljeskörű árnyéko-
lástechnikával. Tel./fax: 46/402-292, mo-
bil: 30/336-5528, web: www.aluport.
hupont.hu, bemutatóterem: Miskolc, 
Bükk áruház I. emelet. Nyitva: h–p: 9–14 
óráig, sz: 9–12 óráig.

Egészségügyi dolgozóként felajánlom 
házasságban élő egészségügyi dolgo-
zónak 2 szoba összkomfortos lakásomat 
Miskolc belvárosában. Érd.: 20/227-9299.

A Miskolci Otthon  Segítünk Alapít-
vány januárban ingyenes, bemutatóval 
egybekötött főzőtanfolyamot indít, vá-
randós és kisgyemekes anyukáknak, a 
gyermekek egészséges táplálásáról. Az 
iskolába készülő gyerekeknek készség-
fejlesztő foglalkozásokat tartunk. Érdek-
lődni lehet olahne.julika@chello.hu, 06-
30/905-8113.
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Csaknem ötven hársfát ül-
tettetett el az Andor utcán 
Zsiga Marcell önkormány-
zati képviselő. A fásítás 
mintegy egymillió forintból 
valósult meg.

Zsiga Marcell elmondta, 
lakossági kérésre évről évre 
szépítik a Győri kapu kör-
nyékét, évente közel kétmil-
lió forintot költenek kertészeti 
munkákra. – A lakosok gyak-
ran reklamálnak, hogy ilyen-
olyan okokból kivágnak itt 

fákat, helyükre pedig nem te-
lepítenek újakat. Ezért is vált 
szükségessé, hogy közel öt-
ven fát mintegy ötszáz méter 
hosszan elültessünk az Andor 
utca mentén. Remélem, évti-
zedeken keresztül friss illatot 
árasztanak majd ezek a hárs-
fák, melyek meg is szépítik a 
környéket. A jövőben is foly-
tatódhat a fásítás, virágosítás 
a területen, gesztenyefákat is 
pótolnunk kell majd – emelte 
ki Zsiga Marcell.

S. P. | fotó: JuháSz á.

A hagyományos múzeumi 
nappal zárta az elmúlt évet 
nemrégiben a Herman Ottó 
Múzeum és a Miskolci Galé-
ria. Az egész napos esemé-
nyen ezúttal is emléktáblát 
avattak a Papszeren, és átad-
ták a múzeumi díjakat is.

A hagyományos évzáró 
múzeumi nap reggel a pap-
szeri kiállítási épületben kez-
dődött, ahol Gáspár Mihály 
(1890–1970) múzeumőr tisz-
teletére avattak emléktáblát a 
Múzeumi Pantheonban. 

A rendezvény ezt követő-
en a Pannon-tenger Múzeum 
konferenciatermében folyta-
tódott. Papp Ferenc, a kultu-

rális és idegenforgalmi osztály 
vezetője kiemelte, a Herman 
Ottó Múzeum kihívásokkal 
teli évet tudhat maga mögött, 
azonban sikerrel vette az aka-
dályokat.

– Csak nemrég történt, 
hogy átvették a városi felada-
tokat, és a megyeieket rész-
ben le kellett választaniuk. 
De említhetném a Miskolci 
Galéria és tagintézményei-
nek átvételét, vagy a nemrég 
megnyílt Pannon-tenger Mú-
zeumot is. Ezek mind-mind 

olyan szakmai és lelki ki-
hívások voltak, amelyeknek 

a kollektíva maradéktalanul 
és kiválóan megfelelt – hang-
súlyozta Papp Ferenc. – Úgy 
gondolom, a Herman Ottó 

Múzeum nagyon jó úton, 
hosszú időre kidolgozott stra-
tégia mentén indult el. A Pan-
non-tenger Múzeum átadá-
sával olyan emblematikus 
fejlődés zárult le, mely ismét 
rivaldafénybe helyezte az in-
tézményt. A feladat most az, 
hogy olyan komplex kiállítás-
együttest hozzanak itt létre a 
munkatársak, mellyel minél 
több embert, minél több kor-
osztályból tudnak múzeumlá-
togatóvá tenni – hangsúlyozta 
köszöntőjében Kiss Gábor al-
polgármester.

Az Éva nevű, Tóth Lajos 
mecénás által alapított élet-
műdíjat ezúttal Dárius Gašaj, 
a Kassai Múzeum munkatár-
sa, valamint Koós Judit ré-

gész, a Herman Ottó Múzeum 
munkatársa érdemelte ki. Pro 
Museo-díjjal Dobrik Istvánt, a 
Miskolci Galéria korábbi igaz-
gatóját, Antalné Szeredi Éva 
személyzeti előadót és Szo-
lyák Pétert, a Földtörténeti és 
Természetrajzi Tár vezetőjét 
ismerték el.

A Viga Gyula által alapított, 
fiatal kutatóknak szánt elis-
merést, a Főkolompos Díjat a 
hagyományok szerint az elő-
ző évben díjazott Barsi Csaba 
adta át Csengeri Piroska ré-
gésznek.

Az elmúlt évet Pusztai Ta-
más igazgató, valamint Ká-
kóczki András és Tóth Arnold 
igazgatóhelyettesek értékelték.

taJthy á. | fotó: MocSári L.

indul a várostörténeti 
vetélkedő

Idén 6. alkalommal hirdeti meg Fodor Zoltán önkormányzati képviselő a 
Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft.-vel közösen a várostörténeti vetél-
kedőt, általános és középiskolás diákok számára. A korábbi éveknek megfe-
lelően az első forduló 10 héten át megjelenő 13+1 találatos totóból áll, amely 
először a Miskolci Naplóban jelenik meg februárban, ezt követően pedig a 
Miskolci Napló portálján, a minap.hu-n lehet majd megtalálni. Idén emlé-
kezünk Herman Ottó halálának 100. évfordulójára, így a vetélkedő kérdései 
döntően Herman Ottó és kortársai életét érintik. Az első számot az újság-
ból kivágva, a többit pedig a weboldalról letöltve kell eljuttatni, névvel és 
címmel ellátva a MiNap szerkesztőségébe. A helyes megfejtéseket szintén 
a weblapon teszik majd közzé, 3 hetes csúszással, azaz amikor a 4. feladat 
kerül kiírásra, akkor jelenik meg az 1. totó helyes megfejtése. Az első 6-6 
csapat jut be a döntőbe. Amennyiben a 10. hét után nem egyértelmű az első 
6 csapat, mert több azonos helyes megfejtés született, akkor úgynevezett kö-
zépdöntőt tartanak. Az első 3-3 helyezett csapat a felkészítő tanárral együtt 
8 napos, ingyenes balatonmáriafürdői üdülésen vehet majd részt. 

Nagyjából annyi látogatót nyernek, mint 
amennyit vesztenek a felújítás miatt a felső 
várból elköltözött kiállítások a diósgyőri 
várban, melyek az építkezés alatt egyébként 
kedvezményes áron látogathatók – mondta 
el az Ady Endre Művelődési Ház intézmé-
nyigazgatója.  

Sikter Péter érdeklődésünkre úgy fogalma-
zott, a tárlatok az ideiglenes helyszínen is ki-
emelt figyelemnek örvendenek, ami részben a 
várfelújításnak is köszönhető. Részben pedig 
annak, hogy az építkezés alatt kedvezményes 
áron látogatható minden kiállítás (még a ka-
zamatában található, középkori életet bemu-
tató is, mely az építkezés ellenére sem költö-
zött el, hiszen nem a felső várban található). 
– Így amennyi látogatót vesztünk a felső vár 
lezárásával, körülbelül ugyanannyit szerzünk 

azokkal, akik kifejezetten a felállványozott 
bástyákra kíváncsiak. Hiszen valljuk meg, 
nem mindennapi dolog egy várat daruk és áll-
ványok közt látni – mondta Sikter Péter, aki 
szerint további érdeklődőket vonzanak majd 
az újjáépítést bemutató vártúrák is. – Először 
december végén rendeztünk olyan túrát, ahol 
a királyné (Lovász Emese, a várat is kutató ré-
gész – a szerző.) és udvartartása mutatta be a 
diósgyőri várat és megújulását, de már most 
szervezzük a következőt, várhatóan február 
közepére, aztán pedig szeretnénk a munkák 
végéig havonta ilyeneket rendezni. Egyrészt 
azért, mert mostantól egyre látványosabb lesz 
az építkezés, másrészt pedig azért, mert tény-
leg nagy igény van arra, hogy a látogatók be-
tekintést nyerhessenek a munkákba – mondta 
az intézményvezető.

t. á. | fotó: M. L.

Több mint ötvenezren utaz-
tak az ország legnépszerűbb, 
karácsonyi díszbe öltöztetett 
szerelvényén, a miskolci ad-
venti villamoson, amely január 
10-én egy időre elköszönt az 
utasoktól.

Az MVK Zrt. Tiszai pálya-
udvar és Felső-Majláth között 
közlekedő szerelvénye egész de-
cemberben nagy népszerűség-
nek örvendett, látható volt ez a 
miskolci utasok visszajelzésein, 
a legnépszerűbb közösségi olda-
lon található hozzászólásokból, 
a helyi és az országos média ér-
deklődéséből és az utasok szá-
mából is. Pásztor Imre, a Miskolc 
Holding Zrt. kommunikációs 
vezetője elmondta, a hét héten 

keresztül közlekedő villamo-
son – a fordulószámok alapján 
– több mint 50 ezren utaztak, 
sokan a „hangulat” kedvéért. 
December 6-án és 22-én progra-
mok is vártak az utazókra. De-
cember 6-án a Mikulás szállt fel 
krampuszával együtt, aki uta-
zás közben szaloncukorral lep-
te meg az utasokat, a krampusz 
pedig vidám ébresztő volt a kora 
reggeli járaton. December 22-
én, advent utolsó vasárnapján 
a Miskolc Musical Műhely és a 
Szentpáli Szakközépiskola tanu-
lói alkotta Blue Birds Band kö-
szöntötte karácsonyi énekekkel 
az utasokat. 2013/2014 telének 
utolsó adventi villamosa janu-
ár 10-én, Felső-Majláth végállo-
másról indult útjára.                 t.  á.

Új és régi látogatókat is vonz az újjáépülő diósgyőri vár

hársfákkal díszítik 
az andor utcát

Évet zárt 
a herman ottó 

Múzeum

Emlékeztek és 
elismertek

ELköSzön az adVEnti ViLLaMoS



132 éve, 1882. január 5-én a Diósgyőri Magyar Kirá-
lyi Vas- és Acélgyárban üzembe helyezték az első di-
namót, amely a gyár udvarára telepített ívlámpákat 
működtette. Ez 12 évvel megelőzte a miskolci közcé-
lú villamosenergia-szolgáltatás bevezetését.

342 éve,  1672. január 7-én Pozsonyból – hűséges-
kü ellenében – szabadon engedték Szentpéteri Ist-
ván megyei alispánt, aki részt vett Wesselényi Fe-
renc nádor Habsburg-ellenes összeesküvésében. A 
leleplezés után a résztvevők többségét 1670/1671-ben 
kivégezték. Valószínű ekkor készült az alispán ábrá-
zolása is, amely megőrződött.

144 éve, 1870. január 8-án nyílt meg a Pesttel közvet-
len összeköttetést biztosító Hatvan – Miskolc közötti 
vasútvonal. Miskolcon ünnepélyes fogadást és meg-
nyitót tartottak, szemben az 1859-es debreceni vonal 
és állomás megnyitásával, ahol a város nem is képvi-
seltette magát. 11 év alatt megváltoztatta a vasúti köz-
lekedés a közgondolkodást is.

Hétforduló

Múlt és jelen

A miskolci „négyes lámpa” a XX. század elején ugyanolyan közismert és hí-
res találkahely volt, mint amilyen jó fél évszázad múlva a Villanyrendőr lett. A 
képen az „érseki leánynevelde” diákjai láthatók, hírül adva, hogy a városháza 
mellett, a megyeházával szemben oktatási intézmény létezik. Heti piacok al-
kalmával a teret árusok töltötték meg, mindenféle élelmiszert kínálva, hiszen 
a térben végződött a Felső Piac utca. A megyeházán és az iskolán túl a Fábián 
utca vezetett a városmajor felé, ami kb. a mai tűzoltóság helyén állt. A környék 
közintézménye az 1899-ben átadott igazságügyi palota volt, környezetében 
földszintes lakóházak.

dobrossy. I. | fotó: MocsárI l., képeslap: sáfrány Gy. J.

névadó – Jendrassik György
Martin-kertvárosban a Csokonai Vitéz M. és a 

Gvadányi J. kelet–nyugati irányú utcák között 
kialakított építészeti tömb hat utcájának egyi-
ke. Az utcák elnevezése 1985-ben történt. (Itt 
kapott utcanevet Ganz Ábrahám és Csonka 
János is.)

A névadó Budapesten született, s tanulmá-
nyai során kitűnt fizika és a matematika iránti 
érzékenysége és tehetsége. 1922-ben gépészmér-
nöki oklevelet szerzett, munkáját a Ganz Gépgyár 
fejlesztő és kivitelező részlegénél kezdte. A dízelmotorok 
fejlesztése 1927-ben eredményezte az ún. Jendrassik-mo-
tor első példányának elkészítését. Ez számára világhírne-
vet, cége számára óriási megrendeléseket jelentett (a vas-
út motorizálása, a Duna-tengerhajózás megindítása). A 

gyárban külön motorszerkesztési osztályt hoztak 
létre, amely Jendrassik halála után is működött. 

1937-től gázturbina-fejlesztéssel foglalkozott, 
amely 1939/1940-ben sikeresen vezetett a re-
pülőgép-gázturbina megtervezéséhez. Kísér-
leteit 1944-ben, Budapest ostroma miatt be 
kellett fejeznie. 1947-ben elhagyta a gyárat 

és Magyarországot is, Angliában telepedett 
le. (1898–1954 között élt, Angliában halt meg. 

1943-ban a Magyar Tudományos Akadémia tagja 
lett. Életművének méltatói a „gázturbina úttörőjé”-nek 
nevezték. Negyedszáz szabadalmát jegyezték be, tudo-
mányos publikációs tevékenysége jelentős, a róla szóló 
szakirodalom pedig nagyszámú.)

d. I.

anno írták…  
„Azt hiszem, egyszer Herczeg Ferenctől hallottam azt 

a hasonlatot, hogy a magyar élet egyszerre két színtéren 
játszódik: a földszinten és az emeleten. A földszinten a 
politika a házigazda. Itt egy álarcos bál folyik, viszály-
kodnak vagy panaszkodnak. De folyik a tivornya is. A 
politikában és a mulatozásban egyformán alakul a ma-
gyar karakter: könnyű lélekkel dob oda mindent és ami-
ért odadobta, azt nem becsüli semmire. De megteszi, 
mert a politikában a könnyelműség épp úgy virtus, mint 
a mulatozásban. Az emeleten viszont a költészet a házi-
gazda. Itt megtaláljuk az igazi értékeket. Aztán lassan a 
földszintről az értékek felköltözködtek az emeletre, a kul-
túra-tudomány termeibe, amely a könyvekben nyert rea-
litást. Aztán a kettő között megszűnt minden kapcsolat: 
akik a földszinten látták Magyarországot, nem ismertek 
rá, akik az emeleten éltek, nem tudták, hogy a földszinten 
mit készítettek elő” – mondta Mikszáth Kálmán főispán 
a Lévay József Közművelődési Egyesület 1927. július 8-ai 
ülésén.

dobrossy István

akkor...

...és Most

Miskolci napló

1914 decemberének utolsó nap-
jaiban, a világháborús, zaklatott 
időkben pár sorban tudatták a mis-
kolci lapok, hogy elhunyt Herman 
Ottó. Temetésén a város küldöttsé-
gét Szentpáli István országgyűlési 
képviselő vezette. A Függetlenségi 
és 48-as Párt képviselőjeként a mis-
kolci választók 1893–1896 közötti 
ciklusban küldték az ország házába. 

Ellenfele a hasonlóan ismert, sza-
badelvű (kormánypárti) Radvány 
István kamarai elnök, malomigazga-
tó volt, Miskolcon pedig hű párttár-
sa, Bizony Ákos dolgozott. Herman 
Ottó Kossuth Lajossal mindvégig 
tartotta a kapcsolatot száműzeté-
sében. 1894-ben ő is búcsúztatta a 
„Nagy Ember”-t a Kerepesi úti te-
metőben. Kossuth Lajos tartalmas, 
nézeteit kifejtő, Herman Ottóhoz írt 
levele nagyon sokáig kiállítási tárgy 
volt Miskolcon, vagy 1964-től Lilla-
füreden, a Pele-házban.

Herman Ottónak elsősorban tudo-
mányos munkásságát ismerjük, jólle-
het országgyűlési hozzászólásait, be-
szédeit 1996-ban kötetbe szerkesztve 
megjelentette Szabadfalvi József, a 
múzeum igazgatója. Komolyan vet-
te a képviselőséget, gyakran tartott 
beszámolókat Miskolcon. A város 
vízvezetékének kiépítése, a villamos-
közlekedés beindítása, a Szinva sza-
bályozásának elkezdése, a vízimal-
mok lebontása kedvenc témái közé 
tartozott. Munkásságát, tudományos 
tevékenységét 1140 írása, könyve do-
kumentálja, mégis születése centená-
riumán került a köznapi és a tudomá-
nyos élet homlokterébe. „Ma van a 
miskolci múzeumban Herman Ottó 
emlékünnepélye, amelyen a magyar 
tudományos világ előkelőségei tarta-
nak előadást” – írta a Felsőmagyaror-
szági Reggeli Hírlap 1935. szeptember 
28-ai száma.

1964-ben újból fény övezte a tu-
dós munkásságát. Egyrészt erre az 

alkalomra újították fel és alakították 
múzeummá lillafüredi kutatóházát. 
(Ezt még életében unokaöccsének, 
Szeöts Bélának adományozta.) Her-
man Ottó nővére, Henrietta a napló-
író jogász Szűcs Sámuel felesége volt, 
az ő oldalukon maradtak leszárma-

zottak, a hagyaték fölött rendelkező 
örökösök. Így a nevét Szeőtsre vál-
toztató unokaöccsnek három leánya 
(Anna, Irma, Gizella) született. Kö-
zülük Sárospataky Józsefné Szeöts 
Anna volt a hagyaték megőrzésének 
„motorja”. Ő járta ki, hogy végren-

deletének megfelelően Herman Ottó 
hamvai visszakerüljenek a szűkebb 
szülőföldre, a hámori temetőbe. Az 
újratemetést követően Sárospatakyné 
további dokumentumokat adott át a 
múzeumnak.                        (Folytatjuk)

dobrossy István

8
HerMan ottó-eMlékév

száz éve Halt MeG 
az „utolsó MaGyar polIHIsztor”

Herman ottó (Breznóbánya, 1835. június 26. – Budapest, 1914. december 27.) természettu-
dós, ornitológus, néprajzkutató, régész, politikus. Korának egyik legnagyobb természet-
tudósa, nevezték az utolsó magyar polihisztornak is. Felvidéki szász családba született, 
apja orvos volt. Szüleivel 1847-ben települtek át a Felvidékről Alsóhámorba. 

Brassai Sámuel tanítványaként a Természettudományi Társaság megbízásából hatal-
mas gyűjtőmunkával megírta Magyarország pókfaunáját, majd a magyar halászat törté-
netét. 1877-ben létrehozta és tíz évig szerkesztette a Természetrajzi Füzeteket. A madár-
tan nemzetközileg elismert tudósaként számos könyvet írt a madarakról. Jelentős volt 

munkássága a néprajz, a nyelvészet és a régészet terén is. 1891-től az ő ösztönző kezdeményezésére indult 
meg a bükki barlangok rendszeres, tudományos régészeti-őslénytani leleteinek föltárása. 1890-ben építtetett 
lillafüredi lakóháza – az újjáalakított Pele-ház – 1964-tól múzeum.

(1. rész)
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Az elmúlt év sporteseményeit ér-
tékelte nemrégiben Zsiga Marcell 
alpolgármester, aki szerint talán 
soha nem volt annyira sikeres a di-
ósgyőri sport, mint 2013-ban.

Mint mondta, köztudott, hogy 
a DVTK a legnépszerűbb helyi 
klub, és mára nem csak Mis-
kolcon, a megyében, hanem 
országszerte is nagyon sok 
szurkolója van. A DVTK druk-
kereit az elmúlt évtizedekben 
– különösen pedig az elmúlt 20 
évben – sok kudarc érte. – 2013-
ra viszont eljutottunk oda, a város-
vezetés hathatós támogatásával, hogy 
kijelenthetjük: ennek egyszer s min-
denkorra vége. Az elmúlt évben eddig 
soha nem látott, kilencmeccses veret-
lenségi, és kapott gól nélküli, hétmecs-
cses győzelmi sorozatot produkált a 
klub. A focicsapat olyan sikerek kapu-
jában áll, amire már régóta várunk, és 
amiről eddig talán csak álmodni mer-
tünk! – emelte ki Zsiga Marcell. Elér-
hető közelségbe kerülhet az európai 
kupaszereplés, és ha a városvezetésen 
múlik, ez sikerülni is fog. A DVTK je-
lenleg negyedik helyen áll a bajnokság-
ban, szép előjelekkel várhatja a tavaszt 
a Magyar Kupában és a Ligakupában 
is. – Hiszem, hogy együtt sikerülni fog 
megvalósítani az álmainkat. Miskolc 

város vezetése 
partner ebben 
– hangsúlyozta 

az alpolgármes-
ter, kiemelve: a 

labdarúgók mellett 
fontos megemlíteni 

a sokáig hányatott sorsú 
kosárlabdát is, melyet Miskolc városa a 
befektetőkkel közösen három évvel ez-
előtt új alapokra helyezett, és ez mára 
gyümölcsözni látszik. A lányok beju-
tottak az Európa Kupa legjobb 16 csa-
pata közé, és a Közép-Európa Ligában 
is sikert sikerre halmoznak. – Bízunk 

benne, hogy ebben a szezonban a ma-
gyar bajnokságban is sikerül dobogós 
helyen végezniük, a következő cél pedig 
a bajnoki cím – tette hozzá Zsiga Mar-
cell, kihangsúlyozva: fontos, hogy a fej-
lődés ne álljon meg! Az idei évben ed-
dig még nem látott sportberuházások 
indulnak meg a városban. 4,5 milliárd 
forintból újul meg a diósgyőri stadion, 
az építkezés heteken belül elkezdődhet. 
Tavaly is több, műfüves labdarúgópá-
lyát adtak át szerte a városban, hiszen 
nagyon fontos, hogy a gyerekek is meg-
felelő körülmények között tudjanak ké-
szülni.

Miskolc sportért is felelős alpol-
gármestere nyilatkozata végén meg-
köszönte azt az áldozatos munkát, 
amit a helyi sportolók, edzők, a klub-
vezetők és a szurkolók a múlt évben 
véghez vittek. Mint mondta:  remé-
li, a 2014-es év is ilyen, ha nem még 
nagyobb helyi sikerektől lesz majd 
hangos.

2014. január 11. | 2. hét | XI. évfolyam 2. szám
Miskolci Napló – A város lapja

Kosárlabda
Győzelemmel debütált az Aluin-

vent-DVTK kispadján Maikel Ló-
pez. A spanyol szakember első 
diósgyőri mérkőzésén 76–64-re 
nyert a DVTK a Sopron otthoná-
ban a Közép-Európai Liga vasár-
napi rangadóján. A forduló előtt 
hetedik helyezett Diósgyőr idegen-
légiósai – Liene Jansone, Helena 
Sverrisdóttir, Brittainey Raven és 
Rebecca Tobin – vezérletével győz-
te le a tabella második helyén álló 
hazaiakat. A következő, 19. for-
dulóban az éllovas Good Angels 
Košicét fogadja a csapat szombaton 
17 órától a Generali Arénában – ez 
lesz Maikel első hazai mérkőzése.

Közép-Európai Liga 18. forduló, 
eredmény:

UNIQA Euroleasing Sopron – 
Aluinvent-DVTK 64–76 (14–19, 
13–18, 14–17, 23–22)

Legjobb dobók: Hawkins 17,  
Ciglar 15, Simon 11, Fegyverneky 
9, illetve Jansone 18, Sverrisdóttir 
16, Raven 13, Tobin és Bukovszki 
10-10.

Jégkorong
Teljesült Bob Dever „kívánsága”, 

mindhárom fontos mérkőzését 
megnyerte csapata az elmúlt na-

pokban a jégkorong MOL Ligában. 
A Miskolci Jegesmedvék múlt hét 
pénteken az utóbbi időben egyre 
jobb formát mutató Újpest ottho-
nában magabiztos, négygólos győ-
zelmet aratott. Vasárnap a Csíksze-
redát fogadta a miskolci együttes, 
mely ismét rendes játékidőben har-
colta ki a győzelmet. Másnap újra 
az Újpest ellen léptek jégre a sár-
ga-feketék, és újfent lenullázták a 
fővárosiakat, így három, egymást 
követő mérkőzésen három sikert 
könyvelhettek el, mellyel a tabella 
második helyére ugrottak. Pénte-
ken, lapzártánk után Érsekújváron 
vendégszerepeltek a Macik.

MOL Liga, eredmények:
Újpesti TE – Miskolci Jegesmed-

vék 0–4 (0–2, 0–2, 0–0)
Gól: Szilágyi, Tóth, Láda, Met-

calfe.

Miskolci Jegesmedvék – HSC 
Csíkszereda 5–3 (3–0, 0–1, 2–2)

Gól: Metcalfe 2, Hajós, Roczanov, 
Tóth ill., Novak, Shvidki, Curilla.

Miskolci Jegesmedvék – Újpesti 
TE 5–0 (4–0, 1–0, 0–0)

Gól: Tóth 2, Popovics, Dubek, 
Knox.

Hírek, eredmények
Sport

Sokan kétkedve fogadták Kovács Zoltán 
(képünkön balról) érkezését, de ő hamar 
rácáfolt a kritikákra. Mára a szurkolók elfo-
gadták, ha az utcán találkoznak vele, hátba 
veregetik. A sportigazgató megszerette Mis-
kolcot.

– Mindig azt vágják a fejemhez, hogy ne-
héz volt a kezdet. Szakmailag igen, emberileg 
nem – kezdte a sportvezető. – Nagyon pozi-
tív benyomások értek mind a klubban, mind 
a városban, és minden szempontból kedvező 
visszajelzések érkeztek már az elején is. Két-
ségtelen, hogy a bajnokság nagyon nehezen 
indult, de ebben semmi furcsaságot nem lá-
tok, főleg, miután megismerkedtem a fut-
ballcsapat helyzetével, a csapat körül ural-
kodó helyzettel. Ez vonatkozik a játékosokra 
és a szakmára is. Új vezetőedző érkezett, és 
utána jött a sportigazgató. Máshol ez fordít-
va szokott lenni, de hála Istennek, nagyon jól 
sült el. Nagyon rövid idő alatt közös nevező-
re jutottunk Tomiszlav Sziviccsel. Nemcsak a 

napi munkában, hanem egyéb, hosszabb távú 
szakmai kérdésekben is – elevenítette fel a 
kezdeteket Kovács Zoltán.

A sportigazgató szerint a fentiek eredménye 
a csapat jó szereplése, de hangsúlyozta, fon-
tos volt az is, hogy a játékosok vevők voltak a 
kemény, szigorú munkára, amit a vezetőedző 
diktál.

– A futballban mindig azonnali eredmény-
kényszer van, különösen igaz ez a vezetőedzők-
re. Én ezen szeretnék változtatni, és Tomiszlav 
Sziviccsel is megbeszéltük, egy klub nem mű-
ködhet úgy, hogy mindenért az edző a hibás, és 
nincs türelem. A vezetőedzőnek azon kell len-
nie, hogy minél hamarabb megtalálja a helyes 
eszközöket ahhoz, hogy a csapat visszatérjen 
a helyes útra. Itt ez is érződött. Diósgyőrben 
nyugodtan lehet dolgozni, és ez természete-
sen az én feletteseimnek, a tulajdonosnak is 
az érdeme, hogy nyugodt munkakörülmények 
vannak. Nekem is az az álmom, hogy érjünk 
oda a dobogóra, és a kupákban is minél tovább 
legyünk versenyben. Én is ezt akarom. Mint 
ahogyan a játékosoknak is megvannak ezek a 
céljaik. Máshogy sem vezető, sem edző, sem 
játékos nem tudja magát motiválni és a társait 
sem, ha ő maga nem hisz a magasabb célokban 
– sorolta.

Az átigazolásokkal kapcsolatban Kovács 
Zoltán hangsúlyozta, megkezdte a puhatoló-
dzó tárgyalásokat a kiszemeltekkel. Hozzátet-
te, van egy listája, hogy kiket látna szívesen a 
DVTK-nál, s ez a lajstrom majdnem megegye-
zik Tomiszlav Szivics névsorával.

– Neveket nem szeretnék mondani, legyen 
elég annyi, hogy három-négy labdarúgó érkez-
het a télen, de ha lesznek érkezők, akkor távo-
zók is, mert a keret létszámán nem szeretnénk 
változtatni – emelte ki. 

Szabó Tamást, az Aluinvent-DVTK elnö-
két arra kérte a klub hivatalos portálja, 
hogy értékelje a mögöttünk hagyott esz-
tendőt.

– Hogyan látja a 2013-as évet?
– Két részre kell bontani: egyrészt befeje-

ződött a 2012/2013-as bajnokság, ahol egyér-
telműen várakozáson felül szerepeltünk. Ah-
hoz képest, hogy ez volt a második szezon 
azután, hogy a város vezetésének tá-
mogatásával újraélesztettük a csa-
patot, nagyon szép eredményeket 
értünk el. Magyar Kupa-bronz-
érmünk volt, ezüstérmesek let-
tünk a Közép-Európai Ligában, 
ahol a Brnót hazai pályájukon 
legyőzve bejutottunk a döntő-
be. A bajnokságban végül ne-
gyedikek lettünk, de nagyon 
kevésen múlt a döntőbe jutás: a 
Győr ellen kétszer is rendkívül 
szoros mérkőzésen szenvedtünk 
vereséget az elődöntőben. Ha az 
év másik felét nézzük, az új sze-
zont, akkor nagy siker, hogy az Eu-
rópa Kupában – többek között a német 
bajnokot is legyőzve – a 16 közé jutottunk, 
és ezzel már most megismételtük azt az ered-
ményt, ami eddig a legjobb volt a diósgyőri női 
kosárlabdázás történetében. 

– Beszélgessünk a tehetséges fiatalokról és az 
utánpótlásról.

– Három, saját nevelésű játékos van a keretben 
jelenleg. Bukovszki Mónika csapatkapitányunk 
a régi generációt képviseli, Dubei Debóra és Sza-
bó Brigitta a fiatalokat. Az, hogy ők ketten idáig 
eljutottak, nagyban köszönhető a Miskolc Váro-
si Sportiskolában folyó munkának. Debórát kor-
osztálya legtehetségesebb játékosának tartják, re-
méljük, sikerül befutnia azt a pályát, amit jósolnak 
neki, és ezt nálunk fogja megtenni. Brigi szintén 
sokszoros korosztályos válogatott, igazi diósgyőri 
szívvel. Kettőjükön kívül sikerült Budapestről le-

igazolnunk Horváth Bettit, aki irányító fronton 
messze a legígéretesebb magyar játékos. Kiépí-

tettük az utánpótlásbázist, ma már a megye 
majd’ mindegyik járási székhelyén tud-

nak kosárlabdázni a lányok. Jelenleg 
több mint 300 gyerek van ebben a 

rendszerben, de reményeink sze-
rint egy-két éven belül ez a szám 
az ezret is meghaladja majd. 

– Mit vár a 2014-es eszten-
dőtől?

– A felnőtt csapatnál a baj-
noki döntőbe jutást tűztük ki 
célul a szezon előtt, illetve az 
Európa Kupában a csoportkör-

ből való továbbjutást. Ez utóbbi 
már megvan, de az előbbi is elér-

hető, és én nagyon bízom benne, 
hogy meg is tudjuk valósítani. És ha 

még egy kicsit előre nézünk a majdani 
következő szezonra, akkor nagyon remé-

lem, hogy a város kiemelt támogatásával, illetve 
a tulajdonosunk és a szponzoraink segítségével 
még egyet előre fogunk tudni lépni, és még ma-
gasabb szinten lesz a kosárlabda Miskolcon.

– Ha még nincs is telt ház minden meccsen, azért 
egy elég komoly mag kezd kialakulni. Az emberek 
újra elkezdtek kosármeccsre járni a városban. 

– Örömteli, hogy egyre többen járnak a mér-
kőzésekre. Az ötéves kihagyás, ami a miskol-
ci kosárlabdaéletben volt, kicsit el is szoktatta 
az embereket attól, hogy kosármeccsre is jár-
janak, de úgy gondolom, jó úton haladunk. Az 
a célunk, hogy újra megtöltsük a sportcsarno-
kot. Volt már 1500 fő feletti is a nézőszámunk, 
reméljük, hogy ezt hamarosan állandósítani 
tudjuk.

„Együtt sikerül megvalósítani az álmainkat...!”

„�Diósgyőrben�nyugodtan� 
lehet dolgozni”

Remek évet zárt  
a kosárlabda!



Hiteles válaszok a Digitális Miskolc Programról
Ahogy előző számunkban ígértük, 
Bakonyi Zoltán, a Digitális Közösség 
Miskolc Programiroda vezetője vá-
laszol olvasóinknak a programmal 
kapcsolatos gyakori kérdéseire.

– Miért csak az Ifiházban lehet pá-
lyázni?

– A pályázat során számos kérdés 
felmerülhet, amelyben a Programiro-
da munkatársai személyesen tudnak 
segíteni, sőt, egészen január 15. szer-
dáig az alábbi helyszíneken, hétvé-
gén is várjuk pályázóinkat: Szinva-
park, Miskolc Plaza, Tesco, Auchan 
(Pesti úti).

Ezen kitelepülő Programirodáink 
mindennap 10–18 óra között van-
nak nyitva, itt ügyfélszolgálatos kol-
légáink szívesen válaszolnak a felme-
rülő kérdésekre, és lehetőség van a 
pályázati adatlapok átvételére is. Így 
akár hétvégi bevásárlás közben is egy-
szerűen elérhető a Digitális Közösség 
Miskolc Program.

Emellett a www.digitalismiskolc.hu 
weboldalon az „Online jelentkezés” 
menüpontra kattintva is lehet pályáz-
ni – egyszerűen, gyorsan, akár ebben 
a pillanatban is.

– Miért csak 3 évig használhatom a 
laptopot?

– Nem 3 évre, hanem 7 évre szól a 
használati jog. Azok a pályázók te-
hát, akik teljesítik a feltételeket, mini-
mum 7 évig használhatják a laptopo-
kat. Ezt követően a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. hozzájárulhat ah-
hoz, hogy a Nemzeti Információs Inf-
rastruktúra Fejlesztési Intézet a lapto-
pot a használó tulajdonába adja.

– Mindenkinek kötelező számítás-
technikai tanfolyamra járnia?

– A Programhoz tartozó oktatás 
csak azoknak kötelező, akik nem 
rendelkeznek a laptop és az inter-
net használatához szükséges ismere-
tekkel. Azon pályázóinknak, akik az 
A–D célcsoportok egyikébe pályáz-
nak, vagyis jelen pillanatban is vala-
mely oktatási intézmény tanulói, ter-
mészetesen nem kell az oktatáson részt 
venniük, hiszen ők az iskolai képzés 
keretein belül szert tettek, tehetnek a 
szükséges számítástechnikai tudásra. 

Mivel az E–J célcsoportos pályá-
zóinkról viszont nem tudjuk, hogy 
milyen számítástechnikai tudással 
rendelkeznek, így egy előzetes teszt 

alapján döntjük majd el, hogy szük-
séges-e a tanfolyamon részt venniük. 
Ezek a tanfolyamok természetesen 
mindenki számára ingyenesek lesz-
nek és céljuk, hogy a nyertes pályá-
zóknak segítsenek megtenni az első 
lépéseket a Digitális Közösség vilá-
gában.

– Ismerősöm hallotta, hogy 
„kémprogram” lesz a gépeken. Gon-
doltam, megkérdezem Önöktől, igaz-
e ez?

– A laptopokon természetesen nin-
csen kémprogram, szeretnénk visz-
szautasítani minden, ilyen irányú 
feltételezést. Az OCS Inventory NG 
leltárprogrammal nem láthatóak a fel-
használók személyes adatai, képernyő-
je, webkamerája, jelszavai, böngészé-
si előzményei, semmilyen személyes 
adatot nem lehet kinyerni általa, nem 
alkalmas a megfigyelésre. Emellett 
teljesen transzparens módon követhe-
tő lesz minden telepítés és program-
törlés, ami a gépeken történik. A táv-
menedzsment szoftver célja az állami 
vagyon védelme és a felhasználók tá-
mogatása. Részletes leírást a Pályázati 
felhívás 2. számú mellékleté ben olvas-
hatnak pályázóink.

– Mennyi esélyem van arra, hogy 
nyerni fogok?

– Szinte leggyakrabban ezt a kér-
dést teszik fel pályázóink. Fontos azt 
megjegyeznem, hogy a Digitális Kö-
zösség Miskolc Programban összesen 
17 000 laptop kerül kiosztásra, vagy-
is 17 000 nyertesnek adhatunk lehe-

tőséget arra, hogy kihasználja a Di-
gitális Közösség nyújtotta előnyöket. 
Amennyiben nem érkezik be a már 
sokszor említett, január 17-ei határ-
időre ennyi pályázat, úgy a Pályázati 
felhívásban foglaltaknak megfelelő-
en minden pályázót, aki formai lag és 
tartalmilag, tehát a pályázat minden 
feltételének megfelelő, érvényes pá-
lyázatot adott be, nyertesnek tekin-
tünk.

– Nem értek annyira a számítógé-
pekhez. Mire jó az Önök által kínált 
HP 250-es laptop?

– Ezek a laptopok a mai követelmé-
nyeknek megfelelően rendelkeznek 
vezeték nélküli internetcsatlakozá-

si lehetőséggel, webkamerával, akár 
több tízezer fényképet tárolni képes 
merevlemezzel és hosszú üzemide-
jű akkumulátorral. Minden alapvető 
felhasználói igényt kielégítenek, le-
gyen szó internetezésről, e-mailezés-
ről, Skype-ról, de akár egy képszer-
kesztő program is kiválóan fut rajtuk. 
Ha már a szoftvereknél tartunk, ak-
kor fontos kiemelnem, hogy minden 
laptop eredeti Windows 7 Home Pre-
mium operációs rendszerrel és Office 
2013 Professional irodai szoftvercso-
maggal rendelkezik, valamint 3 éves 
jótállással kerül a nyertes pályázók-
hoz, biztosítva ezzel a hosszú távú 
működést és a naprakész szoftveres 
támogatást.

10 Város/hirdetés Miskolci Napló

Miskolci ipari parkban, a Zsigmondy úton,  
évek óta működő vállalkozások szomszédságában 

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

PÁLYÁZATRA KÉSZÜLŐK, FIGYELEM! 

Érd.: 30/3322-945

Akció! Akció!
AZ ÚJ ÉVBEN iS HETENTE FANTASZTikUS ÁRAk 

AZ UNió cOOP ZRT. VALAMENNYi cOOP  

ÜZLETÉBEN JANUÁR 9–15-iG:
UHT tej 1,5 % 1 l  189 Ft
Medve sajt natúr 140 g  269 Ft

Egységár: 1921 Ft/kg

Pöttyös Túró Rudi natúr 30 g  85 Ft
cOOP trappista sajt 1 kg  1599 Ft
Delma Extra margarin 500 g (csak cOOP Szuper)  329 Ft

Egységár: 658 Ft/kg

Sága sajtos füst. ízû pulykapárizsi 1 kg  1549 Ft
cOOP konyhakész rizs 500 g  229 Ft

Egységár: 458 Ft/kg

Minden nap majonéz 450 g  299 Ft
Egységár: 664 Ft/kg

EGÉSZ TÉLEN EGÉSZSÉGESEN!
ZöLDSÉG-GYÜMöLcSöT ÁRUSíTó ÜZLETEiNkBEN:

Narancs 1 kg  279 Ft
Alma 1 kg  199 Ft

BAROMFiT ÉS TôkEHÚST ÁRUSíTó ÜZLETEiNkBEN:
Elôhûtött csirkemell, csontos 1 kg  999 Ft
csontos sertéstarja 1 kg (január 9–12.)  999 Ft

VÁRJUk 2014-BEN iS VÁSÁRLóiNkAT cOOP ÁRUHÁZAiNkBA!

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

Hirdetés

PÁLYÁZATOK BEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE:
Személyesen az Ifjúsági Házban: 2014. január 17., 18.00.             
Postán:  2014. január 17-ei feladással (Digitális Közösség – 3531 Mis-

kolc, Győri kapu 27.).
Online: 2014. január 17-ei beküldéssel (www.digitalis miskolc.hu).
(Online jelentkezés esetén az igazoló lapot 2014. január 20-ig juttassa 

el a programirodába, vagy adja fel postán.)



A MISKOLC TELEVÍZIÓ  MŰSORA

11Program/közlemény2014. január 11. | 2. hét | XI. évfolyam 2. szám
Miskolci Napló – A város lapja

JAnuáR 11. | szombat
09.00 | Síbörze. Ifjúsági Ház.
21.00 | Be Massive – Metha, Lucky 23, 

Dave Wincet. Helynekem.

JAnuáR 12. | VASáRnAp
10.30 | Minden egér szereti a sajtot. 

Csodamalom Bábszínház.
13.00 | Kutyagolás. Sajószigeti út.
16.00 | Dance elite on the street. A 

Dance Elite Tánciskola rendhagyó fél-
évzáró előadása. Művészetek Háza.

JAnuáR 15. | SZERdA 

18.00 | Világjárók Társasága. Kalando-
zó Magyarok. Ifjúsági Ház.

18.00 | Novecento. Monodráma Ilyés 
Lénárd előadásában. Helynekem.

JAnuáR 17. | Péntek
20.00 | Kerekes Band lemezbemutató 

koncert. Helynekem.

JAnuáR 18. | szombat
10.00 | IV. Görömbölyi Forralt Bor és 

Tepertő Nap. Görömböly, Közösségi 
Ház előtti tér.

20.00 | Takáts Eszter Beat Band-kon-
cert. Helynekem.

JAnuáR 19. | VASáRnAp   

10.30 | Minden egér szereti a sajtot. 
Csodamalom Bábszínház.

kiállítás:
Demeter István és Haris László kiál-

lítása. Megtekinthető január 14-ig. 
Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.

Lenkey Zoltán-emlékkiállítás. Megte-
kinthető január 14-ig. Miskolci Galé-
ria, Rákóczi-ház.

Ysa Pur – Szanyi Borbála szobrász-
művész kiállítása. Megtekinthe-
tő január 14-ig. Miskolci Galéria, Rá-
kóczi-ház.

Január 13. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Mis-
kolc Ma, hírműsor 18.17 Ez történt… 18.25 ProgramPont, a Miskolc TV 
programajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 
19.25 Szabadegyetem 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30–06.00 Képújság.

Január 14. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Mis-
kolc Ma, hírműsor 18.17 Ez történt… 18.25 ProgramPont, a Miskolc TV 
programajánlója 18.25 Sportpercek, a Miskolc TV sportműsora 19.00 Mis-
kolc Ma (ism.) 19.25 Sportközvetítés felvételről 20.30–06.00 Képújság.

Január 15. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 
Miskolc Ma, hírműsor 18.17 Ez történt… 18.25 ProgramPont, a Miskolc TV 
programajánlója 18.25 Úton-útfélen 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sza-
badegyetem: előadások Miskolcon 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.20 Magazin 
21.00 Film 22.35–06.00 Képújság.

Január 16. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 
Miskolc Ma, hírműsor 18.17 Ez történt… 18.25 ProgramPont, a Miskolc TV 
programajánlója 18.25 Promenád, a Miskolc Televízió kulturális magazinja 
19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Úton-útfélen 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30–
06.00 Képújság.

Január 17. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 
Miskolc Ma, hírműsor 18.17 Ez történt… 18.25 ProgramPont, a Miskolc TV 
programajánlója 18.25 Egészségpercek 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Ma-
gazin 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30–06.00 Képújság.

Január 18. | 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.) 20.30–07.00 Képújság.

Január 19. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 18.00 
Krónika, heti hírösszefoglaló 18.25 Promenád, kulturális magazin 19.00 
Krónika, hírösszefoglaló 19.30 Egészségpercek (ism.) 20.00 Krónika, hírösz-
szefoglaló 20.25 Honvéd7 21.00 Film 22.30–07.00 Képújság. 

A minorita rendház ebédlő-
jében mocorgós szentmisét 
mutatnak be a kisgyerme-
kes családoknak vasárnap, 
12-én 16 órától.

A Szent Anna Kolping-ház-
ban a Kolping Akadémia 
keretében tart előadást hét-
főn, 13-án 18.30 órai kez-

dettel dr. Seregély István ny. 
egri érsek, melynek címe:  
A közösség szerepe.

Vízkereszt után megkez-
dődtek a házszentelések.  
Aki kéri házának, lakásá-
nak megáldását, az illetékes 
plébániairodán jelezze.

hARAng-hÍREKpROgRAMAJánLÓ

Az ELMŰ Hálózati Kft. (3525 Miskolc, Dózsa György út 13.) a 
Felsőzsolca – Nyékládháza, valamint a Felsőzsolca – Miskolc Dél 
elnevezésű, 22 kV-os távvezeték átalakítása során új nyomvonal-
szakasz létesítését tervezi. 

A vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentáció 2014. január 27-
ig megtekinthető az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Felügyelőségen (Miskolc, Mindszent tér 4. sz.), 
valamint Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 
Építési és Környezetvédelmi Hatósági Osztályán (Miskolc, Város-
ház tér 8. sz.) ügyfélfogadási időben.

KÖZÉRdEKŰ KÖZLEMÉnY

Jakab Péter önkormányzati képviselő lakossági fórumot 
tart 2014. január 16-án 18 órától a Szabó Lőrinc Általános Is-
kolában (Vörösmarty M. u. 76.).

Dr. Gonda Géza önkormányzati képviselő lakossági foga-
dóórát tart 2014. január 13-án, 17 órától a Gárdonyi Géza Mű-
velődési Házban.

LAKOSSágI FÓRuM

LAKOSSágI FOgAdÓÓRA

Közvilágítási hibák bejelentése 2014. január 8-tól lehetséges, a 
Miskolci Önkormányzati Rendészet (MÖR) ingyenesen hívha-
tó telefonszámán is a 06-80/460-046, vagy a helyi tarifával hív-
ható telefonszámán: 06-46/502-579.
Kérik a lakosságot, intézményvezetőket, cégvezetőket, hogy a 
miskolci közvilágítás hibáit észleléskor itt vagy a korábbról is-
mert, ÉMÁSZ által működtetett, helyi tarifával hívható 06-
40/424-344 telefonszámon bejelenteni szíveskedjenek.

KÖZVILágÍTáSI hIbáK bEJELEnTÉSE

hétvégén indul a fenyőfák begyűjtése
A már szokott módon kezdik meg 
szombaton, Miskolcon a fenyőfák be-
gyűjtését. Az összegyűjtött fákat tüze-
lőanyagként is felhasználhatják azok, 
akik benyújtják igényüket a hulladék-
gazdálkodási céghez.

Mind a társasházi, mind a családi házas 
övezetekből, az elmúlt évekhez hasonlóan, 
idén is elszállítják a kidobott karácsonyfá-
kat Miskolcon – tájékoztatott a városháza. 
A társasházaknál, a szemétgyűjtő konténe-
rek mellé kitett fákat január 11-én, 18-án és 
25-én szállítja el a helyi hulladékgazdálko-
dási cég, a MiReHuKöz Nonprofit Kft.

A cég vezetői arra kérik a társasházak 
képviselőit, hogy a gyorsabb és hatéko-
nyabb munkavégzés érdekében, a lakók-
kal egyeztetve, egy helyre gyűjtsék a fenyő-
fákat. Így környezetük is rendezettebb és 
tisztább marad. A magánházas övezetek-
ben a megszokott gyűjtési napokon folya-
matosan szállítják el a kidobott fenyőket.

Az így összegyűjtött fákat tüzelő-
anyagként is felhasználhatják azok, 
akik benyújtják igényüket a hulladék-
gazdálkodási céghez a 46/200-179-
es telefonszámon vagy e-mail-en, az  

info@mirehukoz.hu címen. A megma-
radt fenyőfákat a Hejőpapi Regionális 
Hulladékkezelő Központba szállítják, 
ahol az aprítást követően komposztot 
készítenek belőlük.

Negyedik alkalommal ad otthont 
Görömböly a forraltbor- és tepertőnap-
nak január 18-án, szombaton. Idén is 
színpadi programokkal, gasztronómiai 
különlegességekkel, forraltbor-verseny-
nyel és természetesen tepertővel várják 
az érdeklődőket a szervezők.

A Görömbölyi Borbarátok Egyesület 
rendezvényének célja – a hagyományok 
felelevenítése mellett – ezúttal is a gaszt-
ronómiai különlegességek és kulturális 
programok megismertetése.

Kovács András elnök elmondta: az 
egyesület egykor azért jött létre, hogy újra 
élettel töltse meg a helyi pincesort. Felele-
venítse, ápolja a gasztronómia, a kulturált 
borfogyasztás hagyományait, a polgári ér-
tékrendhez kötődő kulturális életet. Ezt a 
célt szolgálja a negyedik alkalommal meg-
rendezett forraltbor- és tepertőnap is a he-
lyi közösségi ház előtt.

– A kultúrát, a hagyományokat napi 
szinten kell ápolni, ahogyan a szőlőt is. 

Számos programmal készülünk. Érkeznek 
neves fellépők, lesz forraltbor-verseny, s 
természetesen ökumenikus vesszőszente-
lés is. Szent Vince a borászok védőszentje, 
az ország más területeihez hasonlóan előt-
te is tisztelgünk a szőlővessző megszente-
lésével – mondta el az egyesület elnöke, 

hozzátéve: egy katolikus, egy görög kato-
likus és egy református egyházi méltóság 
áldja majd meg a vesszőt.

A programok délelőtt 10 órakor kez-
dődnek jó ételekkel, minőségi italokkal, 
zenével, tánccal és természetesen a hagyo-
mányos mulatsággal.                                 K. J.

Forraltbor- és tepertőünnep görömbölyön

Idén is javaslatokat vár az 
önkormányzat a városi ki-
tüntető címekre, amelyeket 
a hagyományoknak megfe-
lelően május 11-én, Miskolc 
napján adnak át.

A kitüntető címeket és díja-
kat Miskolc Megyei Jogú Vá-
ros Közgyűlése adományozza 
az általa létrehozott kuratóri-
um javaslata alapján.

Az alábbi elismerések oda-
ítélésére várnak javaslatokat:
•  Miskolc Város Díszpolgára 

kitüntető cím
•  Pro Urbe kitüntető cím
•  Gálffy Ignác-életműdíj
•  Herman Ottó Tudományos 

Díj
•  Szemere Bertalan Közéleti Díj
•  Szabó Lőrinc Irodalmi Díj
•  Kondor Béla Képzőművésze-

ti Díj
•  Reményi Ede Zenei Díj
•  Déryné Színházi Díj
•  Miskolc Város Építészeti Al-

kotói Díja
•  Bizony Ákos Kitüntető Jogi 

Díj

•  Benkő Sámuel-díj
•  Pedagógiai Díj
•  Miskolc Város Turizmusá-

ért Díj
•  Az Év Sportolója Díj
•  Miskolc Város Sportjáért Díj
•  A Civilek Támogatásáért Díj
•  Az Év Civil Szervezete Díj
•  Pro Minoritatae Díj
•  Nívódíj

A javaslathoz szükséges 
adatlap a miskolc.hu honlap-
ról (Kulturális pályázatok) 
tölthető le. Az aláírt adatla-
pot és a részletes indoklást a 
kitüntető cím megjelölésével 
legkésőbb 2014. február 3-ig 
kell eljuttatni a következő 
címre: dr. Kriza Ákos polgár-
mester, Miskolc Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivata-
la, 3525 Miskolc, Városház 
tér 8.

Az adatlapot és a részletes 
indoklást elektronikus úton 
(a további feldolgozás céljából, 
ezért nem PDF formátumban) 
a nebline@miskolcph.hu e-
mail címre kérik megküldeni.

Javaslatokat várnak

ELhunYT hORVáTh bÉLA 
Életének 86. évében, de-

cember 29-én elhunyt Hor-
váth Béla okleveles épí-
tészmérnök, Miskolc város 
nyugalmazott főépítésze. 

Munkássága egyrészt Mis-
kolc és az Észak-magyaror-
szági régió városépítészetéhez 
kötődik, ám lakás- és város-
gazdasági kutatótevékenysége 
országos jelentőségű. A VÁTI 
szakértőjeként alkotott a leg-
utóbbi évekig. Nevéhez fűző-

dik többek között a Miskolci 
Nemzeti Színház 1957–1959 
közötti átalakítása Bene Lász-
lóval. Részt vett Miskolc Me-
gyei Jogú Város szerkezeti és 
szabályozási tervének alakítá-
sában a VÁTI keretei között. 
Horváth Bélát január 10-én, 
délután 2 órától kísérik utol-
só útjára, az avasi temetőben. 
Gyászmiséjét január 10-én 
reggel fél 8-tól, a mindszenti 
templomban tartják.



Tragikus lakástűz
Miskolcon, a Torontá-

li utcában kellett január 
3-án reggel beavatkoz-
niuk a tűzoltóknak, ahol 
egy harminckét négyzetméteres üvegház gyulladt ki. A tüzet 
rövid időn belül eloltották, a gyors beavatkozásnak köszönhe-
tően a lángok más lakóingatlant nem veszélyeztettek, személyi 
sérülés nem történt. Egy nappal később már tragikusabb volt a 
végkifejlet: január 4-én reggel Kisgyőrbe, a Rákóczi Ferenc ut-
cába riasztották a miskolci tűzoltókat, ahol egy hatvan négy-
zetméteres családi ház szobájának berendezési tárgyai égtek. A 
tűzoltók egy vízsugár segítségével az izzást és parázslást szün-
tették meg, amikor egy holttestet találtak az épületben. Az eset-
tel kapcsolatban tűzvizsgálati eljárás indult.

Öt autó ablakát törte be
Lakossági bejelentés 

érkezett a B.-A.-Z. Me-
gyei Rendőr-főkapitány-
ság Tevékenység-irányí-
tási Központjába január 
6-án, 23 óra előtt néhány 
perccel, hogy Miskol-
con, a Vörösmarty la-
kótelepen autókat törtek 
fel. A Miskolci Rend-

őrkapitányság járőrei a helyszínen tetten értek egy férfit, aki 
megalapozottan gyanúsítható volt több autó feltörésével. A 
kapitányságra előállított 33 éves V. Kornél elfogása előtt öt sze-
mélygépkocsi ablakát törte be, de csak egy járműből emelte el az 
autósrádió előlapját. A bűnügyi őrizetbe vett férfivel szemben 
jelenleg több büntetőeljárást folytat a hatóság, ezért a nyomozók 
indítványozták előzetes letartóztatását.

Hátba szúrta korábbi élettársát 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság 

életveszélyt okozó testi sértés bűntettének megalapozott gya-
núja miatt indított eljárást a 36 éves P. Valéria miskolci lakos 
ellen. A nyomozás adatai szerint január 7-én éjszaka egy mis-
kolci lakásban S. András 51 éves és K. Imre 49 éves miskolci 

lakosok szerelemféltés mi-
att összeverekedtek, és a 
konfliktus során P. Valéria 
hátba szúrta volt élettársát, 
K. Imrét. A sértett elmene-

kült, és telefonon értesítette a rendőrséget. A kiérkező járőrök – 
helyszíni ellátását követően – elszállíttatták a megszúrt férfit, a 
mentőszolgálat közreműködésével. A tettes közben ismeretlen 
helyre távozott, de rövid időn belül elfogták Miskolc Tetemvár 
városrészében, és előállították a rendőr-főkapitányságra. 

Vitték volna a kályhát is Lyukóban
Lakossági bejelentés érkezett december 28-án a rendőrségre, 

hogy két gyanús személy egy kályhát cipel ki Miskolc-Lyukó-
völgyben egy hétvégi házból. A Készenléti Rendőrség kiérkező 
munkatársai a helyszín közelében lévő gazos területen a leírás 
szerinti kályha mellett két, guggolva megbújó személyt fogtak 
el. Ezt követően, az ingatlanhoz vezető bozótos ösvényen to-
vábbi három, használati tárgyakkal megrakott nejlonszatyrot, 
valamint kályhacsöveket találtak, elvitelre összekészítve. Az in-
tézkedés alá vont B. Pál 29 éves helyi lakos és fiatalkorú társa 
nem tudott elfogadható választ adni helyszíni tevékenységére. 
A járőrök a tetten ért betörőket előállították a Miskolci Rendőr-
kapitányságra, ahol lopás bűntett elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt indult ellenük eljárás.
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Népszokások

Ebben a négyrészes rejtvényünkben 
szilveszteri, újévi népszokásokat rej-
tettünk el. A megfejtéseket együtt, 
legkésőbb február 6-án éjfélig jut-
tassák el a MIKOM Miskolci Kommu-
nikációs Nonprofit Kft. címére: 3525 
Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. vagy e-mail-

ben: info@mikom.hu. A helyes meg-
fejtők között két családi belépőt 
sorsolunk ki a Miskolctapolcai Bar-
langfürdőbe.

Január 6-án, hétfőn, vízkereszt ünnepén Ternyák Csaba egri érsek mutatott be szentmisét a mindszenti templomban, majd megál-
dotta a plébánia felújított, átépített műemlék-épületét. Mint arról beszámoltunk, a munkálatok tavaly februárban kezdődtek, a felújí-
tás során a több réteg festék, vakolat alatt régi díszítőfestéseket is feltártak, restauráltak. Kisebb asztalos- és villanyszerelési munkák 
még hátravannak, illetve a riasztórendszer beszerelése. Várhatóan egy-két hét múlva készül el teljesen az épület.        FoTó: Mocsári L.

Heti Horoszkóp
Kos (03. 21–04. 20.) Hétfőtől csütörtökig folyamatosan tüstén-
kedik, nagyszerű terveket kovácsol, s meg is valósít belőlük párat. 
Dicséret és anyagi bevétel egyaránt lehetséges. A hét második 

felében magánéleti téren kell egy fontos döntést meghoznia, ne halogassa!

Bika (04. 21–05. 21.) Sok bizonytalanság okozhat Önben zűrza-
vart, ám amilyen ütemben ezek a nehézségek feltűnnek, olyan 
gyorsan tovaszállnak, partnere mindenben a segítségére lesz. 

Könnyen mennek majd a dolgok, a régen elakadt ügyek is megoldhatóvá válnak. 

Ikrek (05. 22–06. 21.) A hét első napjaiban a rutinfeladatok mellé 
folyamatosan érkeznek további tennivalók. Anyagi ügyeivel kap-
csolatban is keletkezhet kisebb káosz, rokontól, baráttól vagy vala-

milyen más, nem várt forrásból érkezhet segítség. 

Rák (06. 22–07. 22.) Nyugalom, béke és kiegyensúlyozottság lesz 
úrrá Önön, nem is kívánhat most ennél többet, főleg az előzmények 
ismeretében. Az elmúlt időszakban bizony voltak nehéz helyzetek, 

a stressztől sem tudta magát megkímélni, de most minden más lesz.

Oroszlán (07. 23–08. 23.) Keresi a helyét, de hétfőn biztos nem 
találja – annál inkább kedden, ami csodás élményeket hozhat! Az 
érzés a hét további részében csak fokozódik, energiái növekednek, 

kedélyállapota javul. Ezekben a napokban másokra is pozitív hatással lehet!

Szűz (08. 24–09. 23.) Ezen a héten ne kímélje magát, és ne ke-
ressen kifogásokat, mint máskor! Teljesítsen száz százalék felett, 
ha igazán beleadja minden erejét és energiáját feladatai elvégzé-

sébe, a kemény és odaadó munka gyorsan meghozza majd.

Mérleg (09. 24–10. 23.) Akármibe kezd, az ezen a héten tuti si-
kert hozhat az Ön számára. Megtöbbszöröződik az esély, hogy 
gyors siker és elismerés övezze napjait, sőt, akár feljebb is léphet 

a ranglétrán. Ezt a hetet a sors arra kínálja, hogy átlépjen a feltáruló kapukon. 

Skorpió (10. 24–11. 22.) Gyorsan felejtse el a békés visszahúzó-
dás lehetőségét, itt az új év, az építkezés ideje, amikor tovább kell  
lépni, fejlődni szellemileg és anyagilag! Teljesítse kötelezettsége-

it, oldja meg legjobb tudása szerint a pillanatnyilag befutó feladatokat. 

Nyilas (11. 23–12. 21.) Érdekes, kettős hatásokat tapasztalhat, 
melyekben lesz megvalósítási kényszer, tenni vágyás, ugyanak-
kor képes lesz megfontoltan dönteni. Drámai változások nem 

várhatók, inkább a kiegyensúlyozott, lassú emelkedés, fejlődés lesz a jellemző. 

Bak (12. 22–01. 20.) A különféle emberi kapcsolatok kialakítá-
sára kiválóak lesznek az Ön számára a következő napok. Olyan 
emberekkel hozza össze a sors, akik sokféle módon támogathat-

ják további életét, boldogulását, üzleti, baráti, vagy akár szerelmi téren is.

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Energikus, egyben eredményes hét áll 
Ön előtt, aminek már hétfőn érezheti a jeleit. Kreativitása megnő, 
olyan területeken is képes lesz sziporkázni, melyeken eddig csak dö-

cögősen haladt. Fontos, hogy a képességein is sok fog múlni.

Halak (02. 20–03. 20.) Ha valakit zavar a héten felhőtlen jóked-
ve, inkább távozzon a közeléből, nehogy negatív energiái bom-
lasszák a harmonikus állapotát. Gondolja át pillanatnyi terveit, 

mert elképzelhető, hogy valamelyik megvalósítását azonnal el kell kezdeni.

Ha nem kapják meg időben lapunkat, ha terjesztési problémákat tapasztalnak, 
kérjük, hívják a 46/503-501/100-as telefonszámot, ahol rövid üzenetet hagy-
hatnak üzenetrögzítőnkön. Ha elérhetőséget is hagynak, problémájuk megol-
dása érdekében visszahívjuk Önöket!

Miskolci Napló

Forró nyomon
1

A  hét  fotója
Mocsári L. FeLVéTeLe

A szokatlan januári meleg a növényeket is megtréfálja: mint 
sokfelé máshol, a miskolci sétálóutcán is rügyezésnek indultak 
a fák és a cserjék. A kertészek szerint jelentős károkat okozhat 
a növényvilágban, ha az enyhe időjárást kemény fagyok követik 
majd, s ez ellen sajnos alig-alig lehet védekezni.

Vízkereszt, 
plébániaszentelés

Januári   tavasz



Miskolc Megyei Jogú Város
Nemzeti Információs Infrastruktúra 

Fejlesztési Intézet



A „Rövid pályázati útmutató” a Digitális Közösség Program legfontosabb tudnivalóit mutatja be.
A tájékoztatás nem teljeskörű, a pályázóknak a Pályázati felhívás valamennyi feltételét megismerve kell benyújtani pályá-
zatukat.

Mire lehet pályázni a Program keretében?

A pályázat célja a laptopok térítésmentes, személyes használatának biztosítása miskolci háztartások részére. A térítésmen-
tes használat vonatkozik a laptopokra telepített operációs rendszerre és irodai programcsomagra, valamint a Program 
keretében létrehozott alkalmazásokra is. A nyertes pályázó nem szerez tulajdonjogot, nem jogosult a laptop tulajdonjogát 
átruházni, biztosítékul vagy zálogba adni. Gondoskodnia kell az eszköz biztonságos megőrzéséről.

A legfontosabb alapszabály, hogy egy háztartás csak egy pályázatot nyújthat be!

A. Általános iskola 4-8. évfolyamos tanulói, illetve a 6 és 8 osztályos gimnázium  
 5-8. évfolyamos tanulói.
B. Középiskolások: gimnáziumi, szakközépiskolai képzésben tanulók.
C. Szakiskolai képzésben tanulók.
D. Miskolci Egyetemen tanulmányaikat nem a 2013/2014. tanévben megkezdő   
 hallgatók.1

E. Nyilvántartásba vett álláskeresők és a Munkaügyi Központ által támogatott   
 képzésben résztvevők.
F. 3 év alatti kisgyermeket nevelő szülők.
G. 45 év feletti munkavállalók (akiknek szükségük van az informatikai ismereteik  
 fejlesztésére, hogy megtartsák munkahelyüket).
H. Megváltozott munkaképességű személyek, valamint más célcsoportba nem   
 tartozó fogyatékossággal élők.
I. Szociális ellátórendszerben dolgozók.
J.  Aktív idősek (öregségi nyugdíjra jogosultak, akik vállalják az informatikai kép-

zésben való részvételt).

Ha a háztartásnak nincs olyan 
tagja, aki beletartozik valame-
lyik célcsoportba, akkor sajnos 
nem nyújthat be eredmé-
nyesen pályázatot.

Ha a háztartásnak van olyan 
tagja, aki beletartozik valame-
lyik célcsoportba, akkor lépjen 
a második lépésre és vizs-
gálja meg a további feltéte-
leket.

2. lépés: Tekintse át, hogy a fenti célcsoportokba tartozó személy és a háztartás megfelel-e a további feltételeknek!

A pályázati célcsoportba tartozó személy bejelentett állandó lakóhellyel rendel-
kezett Miskolcon 2013. július 1-jén, amely a pályázat benyújtásának időpontjá-
ban is fennáll. 
  
A háztartásában az egy főre eső havi bruttó jövedelem kevesebb,  
mint 150 000 Ft vagy a háztartásban egyedül él és a jövedelme kevesebb, mint 
havi bruttó 225 000 Ft. 
  
A pályázatban megjelölt háztartásban nem áll fenn közüzemmel, illetve in-
gatlangazdálkodási feladatot ellátó szervezettel szemben 45 napot meghaladó 
tartozás vagy adósságkezelési szolgáltatásban vesz részt, vagy a szolgáltatóval 
fizetési megállapodást kötött. 

A pályázati célcsoportba tartozó személy vállalja, hogy az eszköz átvételét köve-
tően 3 teljes éven keresztül internet hozzáféréssel fog rendelkezni, úgy, hogy 
annak költségeit finanszírozza (kiskorú esetén gondviselő). 

A pályázati célcsoportba tartozó személy (a tanulókat, hallgatókat kivéve) vállalja, 
hogy alapfokú informatikai képzésben vesz részt.  

Ha bármelyik feltételre 
nemmel válaszolna, ak-
kor sajnos nem nyújt-
hat be eredményesen 
pályázatot.

Ha minden kérdés-
re igen választ tud 
adni, akkor megfelel 
a legfontosabb fel-
tételeknek, lépjen a 
harmadik lépésre és 
vizsgálja meg a to-
vábbi feltételeket.

1. lépés: Háztartásuknak van-e olyan tagja, aki beletartozik az alábbi célcsoportok egyikébe? 
(ha több is van, akkor a 3. lépésben kell majd döntést hozni):

  A Miskolci Egyetemen tanulmányaikat 2013/2014. tanévben megkezdő hallgató részére meghívásos pályázat 
kerül meghirdetésre, így nekik abban a pályázati eljárásban lehet pályázatot benyújtaniuk.
1



3. lépés: Ha a háztartásnak több olyan tagja is van, aki beletartozik az előzőekben megjelölt 
célcsoportok egyikébe, akkor meg kell hozni a döntést, hogy ki nyújtsa be a pályázatot!

Egy háztartás csak egy pályázatot nyújthat be!
Egy háztartás az együttlakó személyek lakcímkártya szerinti azonos állandó lakóhelye. 
Figyelem: az a háztartás, amelyik egynél több pályázatot nyújt be, kizárásra kerül a pályázatból!
Amennyiben egy háztartásnak több tagja is van, aki megfelel a pályázati feltételeknek, akkor a háztartás egyetlen pályáza-
tán belül maximum két személyt lehet megjelölni pályázóként.

Főszabály, hogy egy háztartásban csak egy pályázó nyerhet. A pályázatban megjelölt sorrend (1. pályázó, 2. pályázó) 
egyben bírálati és döntési sorrendet is jelent. 
Egy példa arra, hogy egy család tagjai milyen helyzetben vannak a pályázat szempontjából, és hogyan kell kitölteni a PÁ-
LYÁZATI FŐLAPOT. 

Próba Pál édesapa, 
40 éves munkavállaló.

Nem jogosult pályázni, 
mert egyik célcsoportba se tartozik.

Próba Pálné édesanya, 
nyilvántartásba vett álláskereső.

Nyilvántartott álláskereső, 
így pályázhat.

Próba Péter, 
gimnáziumi tanuló.

Középiskolás,
 így pályázhat.

Próba Dorottya, 
8. évfolyamos általános iskolai tanuló.

Általános iskola 
4-8. évfolyamán tanul, így pályázhat.

 
 

Ebben a példában a családnak kell eldöntenie, hogy a 
három jogosult személyből ki legyen a két pályázó. En-
nél a döntésnél érdemes figyelembe venni, hogy kinek 
van több pontszáma az adott célcsoportban, a megha-
tározott szempontok szerint (pl. diákoknál tanulmányi 
verseny).
A példában hárman jogosultak, és a család úgy döntött, 
hogy első helyen a középiskolás Pétert, a második he-
lyen az édesanyát jelölik meg az adatlapon. Dorottya is 
jogosult lenne, de őt már nem tudják megjelölni a pá-
lyázatban.

 
Mi lehet a pályázat eredménye?
  Próba Péter gimnazista nyertes lesz, így az 
 édesanya már kiesik az értékelésből.
  Próba Péter nem szerzett elég pontot, hogy a     
 középiskolások célcsoportjának rangsora alapján nyertes
 lehessen, de a 2. pályázóként megjelölt Próba Pálné 
 édesanya az álláskeresők célcsoportjának 
 rangsorán nyertes lesz.
  Sajnos, az is előfordulhat, hogy egyik pályázó sem    
 kerül be a saját célcsoportjának nyertesei közé.  

Nagycsaládosokra és többgenerációs családokra 
vonatkozó különleges szabály:

A főszabály alól kivételt képez, és két pályázó nyerhet abban a 
háztartásban, ahol legalább két fő megfelel a pályázati feltételek-
nek, és:
   három vagy több, 18. életévét 2013. szeptember  1-ig be 

nem töltött gyermeket nevel a család, és/vagy
   többgenerációs család, ahol legalább három generáció 

együttélése történik életvitelszerűen. 
Ebben az esetben is csak egy pályázati adatlapot kell benyúj-
tani! A PÁLYÁZATI FŐLAPON az „Igen” válasz mellett kell X-szel 
jelölni, hogy „A fenti lakcímre vonatkozóan nyilatkozom, hogy a 
háztartásban három vagy több, 18. életévét 2013. szeptember 1-ig 
be nem töltött gyermek van, és/vagy legalább három generáció él 
együtt a háztartásban”.

Abban az esetben, amennyiben a Programban rendelkezésre álló 
laptopok darabszáma magasabb, mint az összes érvényes pályáza-
tot benyújtó háztartások száma, akkor a fennmaradó darabszám a 
nagycsaládosok és a többgenerációs családok között második lap-
topként kiosztható. Ebben az esetben a második laptop odaítélése 
során is a pályázat bírálati szempontja szerint kialakított sorrend a 
meghatározó.
 



4. lépés: Tájékozódás

Ha röviden áttekintette a pályázati feltételeket és pályázni kíván, akkor részletesen meg kell ismernie a Pályázati felhívást.
Az érdeklődők több formában kaphatnak tájékoztatást a pályázati lehetőségekről és a pályázati feltételekről:
- A Pályázati felhívás megjelenik Miskolc Város honlapján: www.miskolc.hu 
- A Pályázati felhívás megjelenik a Program honlapján: www.digitalismiskolc.hu 
- Személyesen a Programirodában, ahol Pályázati felhívást kaphat nyomtatott formában, amit otthon részletesen is  
 tanulmányozhat. 
 A Programiroda címe: Ifjúsági és Szabadidő Ház  
 3531 Miskolc, Győri kapu 27.  
 Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 11.00–18.00, pénteken 9.00–16.00
- Telefonon: 46/512-820
- Email-ben: info@digitalismiskolc.hu

5. lépés: Pályázat benyújtásának formája

A pályázat benyújtásának két formája lehetséges. Egy pályázó csak az egyik formában kell, hogy benyújtsa pályázatát.
- Elektronikusan, a projekt honlapján.
 A www.digitalismiskolc.hu honlapon az online jelentkezés menüpontban.
- Papíralapon
 Pályázati adatlapokat kaphat nyomtatott formában a Programirodában. A pályázat csak az egységesen kidolgozott  
 pályázati adatlapokon nyújtható be.
 A Pályázati adatlapok letölthetők:
- Miskolc Város honlapján: www.miskolc.hu  
- A Program honlapján: www.digitalismiskolc.hu 

6. lépés: A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázat benyújtható elektronikusan, személyesen vagy postai úton.
 

Döntés a pályázatokról
  
A pályázatból kizárásra kerül:

 Ha a háztartás egynél több pályázatot nyújt be.
  Az a pályázat, amely nem teljesíti a Pályázati felhívásban előírt Általános feltételeket (pl. nem rendelkezik bejelentett 

állandó lakcímmel Miskolcon 2013. július 1-jei dátummal), illetve az egyes célcsoportokra meghatározott feltételeket  
(pl. szociális ellátórendszerben dolgozó nem tudja igazolni, hogy miskolci székhellyel vagy telephellyel működő   
szociális alapellátást vagy szakellátást végző szervezetben 2013. szeptember 1-jén munkaviszonya volt amely a pályá-
zat benyújtásának időpontjában is fennáll).

 Amennyiben a pályázó tartozásmentességéről nyilatkozott, de a szolgáltatókkal történt adategyeztetés során   
 bebizonyosodott, hogy a nyilatkozat nem felel meg a valóságnak.
 Amennyiben a pályázó az esetleges hiánypótlást nem teljesíti 8 naptári napon belül.

A döntés folyamata:

 Az érvényes pályázatok esetében kiszámításra kerül a pályázó pontszáma, a kiírási feltételek szerint.
  Amennyiben mindkét személy nyertes lenne a saját célcsoportján belül kialakított sorrend alapján, akkor a PÁLYÁZATI 

FŐLAPON a pályázó által megjelölt sorrend szerint kerül a nyertes kiválasztásra.
 A pontszám alapján meghatározásra kerül a sorrend célcsoportonként, ahol a magasabb pontszám alapján kerülnek  
 előrébb a sorrendben a pályázók.
  Az azonos pontszámú pályázók az egy főre eső havi bruttó jövedelem alapján kerülnek sorba rendezésre, úgy, hogy 

az alacsonyabb jövedelműek kerülnek kedvezőbb helyzetbe a listán.
 Abban az esetben, ha egyértelműen nem állapítható meg sorrend, akkor a Programiroda sorsolás útján választja ki a  
 nyertest.
 A második laptopot csak abban az esetben kaphatják meg a feltételeknek megfelelő nyertes háztartások, ha minden  
 olyan háztartás átvette a laptopot, aki egy laptopra pályázott eredményesen.

A JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐK:
Személyesen:      2014. január 17. 16:00
Postán:                2014. január 17-ei feladással
Online:                2014. január 17-ei beküldéssel
Online jelentkezés esetén az igazoló lapot 2014. január 20-ig személyesen vagy postán jutassa el a Programirodába.
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