
2014. február 8. | 6. hét | XI. évfolyam 6. szám Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 85 000 példányban – térítésmentes

Hirdetés

Miskolci Napló

Bővült az ország legnagyoBB hivatala

„a hatékony államigazgatás 
kialakítása a cél”

3.
oldal

keres a Bosch és a takata is

2.
oldal

Már nemcsak vezető, hanem beosztott munkatársa-
kat is keres majdani miskolci üzemébe a japán takata. 
a Bosch magyarországi gyáraiban – köztük a két mis-
kolciban – közel 200 nyitott pozíció érhető el. az euró-
pa Centerben csaknem egymilliárd forintos pályázati 
támogatással valósul meg egy új miskolci fűrészüzem.

Munk atársak at

akik hazajárnak 
Miskolcra zenélni

5.
oldal

az egész országban ismerik és szeretik 
őket – mégis, Miskolc valami mást jelent 
számukra. nem véletlen, hogy a Bëlga és a 
Kiscsillag viszi majd a Kocsonyafarsang 
„főműsoridejének” egy részét. 

„Megvédjük 
a rezsicsökkentést!”

2.
oldal

„Magyarország nem hagyja magát! – védjük meg 
a rezsicsökkentést!” címmel rendeztek lakossági 
fórumot nemrégiben, az avasi gimnáziumban.
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Az elmúlt napokban került 
nyilvánosságra, hogy a Központi 
Nyomozó Főügyészség 2013 ősze 
óta folytat nyomozást Simon Gá
bor ügyében. Nevezett személy 
az MSZP második embere, igazi 
baloldali, aki valamilyen rejtélyes 
okból osztrák számlákon parkol
tatott csaknem negyedmilliárd fo
rintot. Először a Magyar Nemzet 
számolt be a szocialisták ország
gyűlési képviselője által rejtegetett 
összegről, amelynek eredete isme
retlen, és a képviselő vagyonnyi
latkozatában sem szerepel. E miatt 
az sem lehetetlen, hogy pártpénz
ről van szó, de ez az ügy szempont
jából lényegtelen. Fazekas Géza, a 
Legfőbb Ügyészség szóvivője szer
dán jelentette be, hogy a nyomozás 
az osztrák pénzpiaci felügyelet ér
tesítése után, hivatalból kezdődött, 
és mostanra gyűlt össze az eljárás
hoz megfelelő mennyiségű infor
máció. A szóvivő szerint Simon 
Gábor százmilliói – az eddigi ada
tok szerint – nem származhattak 
bevallott és adózott jövedelemből. 
Simon Gábort kizárták szeretett 
szocialista pártjából, de ő jelez
te: mindent meg tud magyaráz

ni. Gyurcsány 
nyilván a segít
ségére lesz, hi
szen nemrégiben ezt mondta: „Én 
voltam ennek a pártnak az elnöke. 
Sok helyről vándorolt oda a pénz, 
Európából nem nagyon. Ahon
nan meg vándorolt, azt meg jobb, 
ha nem tudjuk.” Bár Simon Gábor 
pénze egy európai városban, Bécs
ben kamatozik.

Ez a rejtélyes ügy kissé megvi
selte a másik Simon Gábort, aki 
ugyancsak vérző szívű szocialista, 
országgyűlési képvelő, s mint ilyen, 
Simon Gábor alárendeltje volt. Ő a 
hírek szerint Miskolc város szocia
lista polgármesterjelöltje (lesz), de 
ő nem parkoltat pénzt sehol, mert ő 
a dr. Simon Gábor, aki nem azonos 
az MSZP egyik (volt) vezetőjével. Ő 
nem keveredett semmiféle botrá
nyos ügybe, ezért sajtótájékoztatón 
elhatárolódott a másik Simon Gá
bortól. Jobb körökben egyébként az 
a szokás, hogy az azonos nevű köz
szereplők egyegy betű segítségével 
megkülönböztetik magukat egy
mástól. De ez nem a baloldali poli
tika világa.

TóTh Gy. LászLó

simon Gáborok  
országlása

„Magyarország nem hagyja magát! 
– Védjük meg a rezsicsökkentést!” 
címmel tartott lakossági fórumot 
múlt pénteken Csöbör Katalin 
és Sebestyén László országgyűlé-
si képviselő az Avasi Gimnázium 
színháztermében. A plénum ven-
dége Tállai András önkormányzati 
államtitkár volt, üzenete pedig az, 
hogy megvédik a rezsicsökkentést 
a magyar emberek érdekében.

A zsúfolásig telt teremben Csöbör 
Katalin kiemelte: 2013 a rezsicsökken
tés éve volt, az idei pedig a rezsimegvé
dés esztendeje lesz. Mint fogalmazott, 
az „energiacégek Brüsszelbe járnak 

megvédeni extra pro
fitjukat, amit a szo
cialisták garantáltak 
nekik az előző két 
ciklusban”, ám a Fi
desz megvédi a ma
gyarokat, a miskol
ciakat. 

Tállai András arról szólt: Magyar
ország kormánya az egyik legnagyobb 
horderejű, legbátrabb, legtöbb embert 
érintő döntését hozta meg. – Komoly 
üzenet ez a családok számára, emel
lett erősíti a gazdaságot és a verseny
képességet – hangsúlyozta a politikus, 
aki bejelentette, teljesen nonprofittá 
tennék az energiaszektort.

Sebestyén László emlékeztetett, 
2013ban indult a rezsiköltségek le
szállításának első üteme, amikor a 
gáz, a villany és a távhő árát csök
kentették, nyáron további hat rezsi
tétel ára mérséklődött, 2013 novem
berében pedig jött a rezsicsökkentés 
második része.

– 2014ben elindul a rezsicsök
kentés harmadik szakasza is. Április 
1jétől a gáz ára 6,5, az áramé szep
tember 1jétől 5,7, a távfűtés ára pe
dig október 1jétől 3,3 százalékkal 
csökken. Jövedelemarányosan a leg
magasabb volt a magyarok rezsije 
Európában, volt olyan család, amely
nek fizetése 60 százalékát is elvitte a 
rezsi. Most a középmezőnybe tarto
zunk, a cél az alsó fele lenne – sorolta 
az országgyűlési képviselő, aki a pol
gárok segítségét kérte, hogy együtt 
tudják folytatni a rezsicsökkentés 
megvédését.

s. P. | foTó: Mocsári L.

A Takata japán autóipari cég Mis
kolcra településének november 15ei 
bejelentése után 10 nappal már meg
jelentek a cég első álláshirdetései. Az
óta egyre növekvő számban keresik a 
majdani miskolci üzem munka
társait. Csak február 6án 11 
új hirdetés jelent meg, ezek
ben többek között gépész és 
villamosmérnököket, mű
szakvezetőket, programo
zót, pénzügyi munkatársakat 
keresnek. Egyetemisták is érdek
lődnek a lehetőség iránt.

– Hallottam arról, hogy üzemet lé
tesít Miskolcon a Takata. Végzős gé

pészmérnökhallgatóként természe
tesen ez érdekel engem is, különösen, 
hogy itt szeretnék letelepedni Mis
kolcon – mondta el lapunknak Ró
nai László miskolci egyetemista. 

Orbán Viktor miniszterelnök tavaly 
november 15én nemcsak azt jelentet

te be, hogy a Takata 1000 munkahelyet 
teremt Miskolcon és környékén, hanem 
azt is elmondta, hogy a Mercedes Kecs

kemétre települése óta ez a legnagyobb 
zöldmezős beruházás Magyarorszá
gon. Ezután azonnal megkezdődött a 
beruházás előkészítése, már az infra
strukturális fejlesztés folyik a Miskol
ci Déli Ipari Park területén, ami iránt 
nagy az érdeklődés beruházó cégektől 
a Takata „bejelentkezése” óta.

– 2013 a fordulat éve volt Miskol
con. Folyamatosan nőtt a munkahe
lyek száma. Októberben Miskolcot ki
emelt fejlesztési övezetté nyilvánította 

a kormány. A Miskolci Mechatro
nikai Park teljesen megtelt, je

lenleg 35 vállalkozás összesen 
4536 embernek ad munkát, 
s ezer munkahelyet teremt a 
Takata. Miskolcot immár a 
gazdasági szereplők is érde

mesnek tartják beruházások
ra – adott áttekintést a foglalkoz

tatási helyzet változásairól évértékelő 
beszédében Kriza Ákos polgármester.

Több más, már itt lévő cég mellett 
a város legnagyobb foglalkoztatója, 
a Bosch is bejelentette: tovább növe
li alkalmazottai számát. Február 7ei, 
pénteki közleményükből az is kide
rült, már most közel 200 pozíció nyi
tott a két miskolci gyárban, valamint 
Hatvanban és Budapesten. 

Közel egymilliárd forintos pá-
lyázati támogatással valósul meg 
Miskolcon az Európa Centerben 
az a fűrészüzem, amely előbb 31, 
két év múlva pedig 60 embert 
foglalkoztat majd.

A minőségi, fűrészelésre alkal
mas rönköket jórészt feldolgozás 
nélkül exportálják, így ez az ipar
ág külföldön növeli a nemzeti jö
vedelmet és a munkahelyek számát 
– mondta el Molnár András, a pro
jekt vezetője. 

Ezen szeretne változtatni a beru
házó WIS Zrt., amely a ma elérhető 
legjobb technológia alkalmazásá
val, illetve a versenyelőny kiví
vásához és annak megtartásához 
szükséges innovációval szeretne 
megfelelő minőségű termékekkel 
megjelenni a piacon. A techno
lógia beszerzését az Új Széchenyi 
Terv Gazdasági 
Operat ív 

Programjából elnyert, több mint 
981 millió forintos támogatás biz
tosítja. Az innováció érdekében pe
dig tíz főből álló kutatófejlesztő 
csapat dolgozik a Miskolci Egye
tem bevonásával. 

Molnár András hangsúlyozta, 
a technológia környezetbarátként 
jellemezhető, a bekerülő anyag száz 
százalékban hasznosul. A környe
zetterhelés minimális lesz, mivel az 
alapanyag be és a késztermék ki
szállítása részben vasúton történik. 

Az üzemcsarnok már áll, jelenleg 
a gépészeti munkákat végzik, ősz
re tervezik az átadását, beindítását. 
Hat irodai, vezető dolgozó mellett 
25 fizikai dolgozó alkalmazásával 
számolnak. Két évet követően pe
dig a második műszak beindításával 
mind a dolgozók számát, mind a fel
dolgozási kapacitást meg szeretnék 
duplázni.

h. i. | foTó: Juhász á.

Új munkahelyek a modern 
fűrészüzemben

Munkatársakat keres  
a Bosch és a Takata is

Már nemcsak vezető, hanem 
beosztott munkatársakat is 
keres miskolci üzemébe a ja-
pán Takata autóipari gyár, 
igaz, most még a magasan 
képzett, angolul beszélő szak-
emberek között. A Bosch is 
bejelentette: közel 200 nyi-
tott pozíció érhető el magyar-
országi gyáraiban – köztük 
természetesen a két miskol-
ciban.

A magyar emberekért:  megvédik  
a rezsicsökkentést!



Patak utca – mélygarázs, 
térrendezés
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Korábban kipróbálták az új rendszert, melyet 
most gyakorlatban is „átvehettek” az ügyfelek. 
Demeter Ervin kormánymegbízott elmondta, az 
országban először Miskolcon avatják fel a máso-
dik generációs kormányablakot, ahol a korábbi 
150 helyett 242 ügykört tudnak ellátni.

– Olyan munkatársak dolgoznak itt, akik 2013 
tavaszától féléves képzésben részesültek, tehát nem 
csak külsejében újult meg az intézmény – emelte 
ki a kormánymegbízott, aki azt is elárulta, a kö-
vetkező állomás Tokaj lesz, pénteken. – Remélem, 
idén minden járásban végbemegy a fejlesztés – tet-
te hozzá.

Navracsics Tibor úgy fogalma-
zott, a közigazgatási reform nem 
csupán szakmai program, hanem 
egy küldetés, mely újradefiniálja 
az állam és polgár közti kapcsola-
tot.

– Polgár és állam közt nem lehet 
alá- és fölérendeltségi kapcsolatról be-
szélni. Sőt, a polgár adója révén eltartja az 
államot, a szavazáson választ, így befolyásolja 
annak döntéseit. Mellérendeltségnek kell lennie a 
két fél között. A polgárok elégedettségét kell kivál-
tani, hiszen ők tartják el a közigazgatást. A haté-
kony államigazgatás kialakítása a cél; nem a pol-
gárnak kell megtanulnia az eljárásokat, csak be 
kell mennie a hivatalba, ahol egyszerűen elintéz-

heti ügyeit. Az ország leg-
nagyobb hivatala, a mis-

kolci mindig az élen járt az 
ügyintézésben, s ezentúl még 

jobb, tisztelettudóbb, kulturál-
tabb ügyintézés várja az itt élőket – 

sorolta a közigazgatási és igazságügyi miniszter.
Az ünnepélyes szalagátvágás után a vendégek 

– köztük Kriza Ákos polgármester és Sebestyén 
László országgyűlési képviselő – bejárták a meg-
újult részleget.

s. P. | fotó: Juhász á.

A medence földmunkáival már elkészültek, 
így az elmúlt időszak hidegebbre fordult 
időjárása, a fagyok miatt egyedül a szerelő-
beton hiányzó részének lerakása késleke-
dett néhány napot Miskolctapolcán. Tovább 
haladt viszont a vasszerelés, dolgoznak az új 
fürdő épületein, és munkába állt a dombház 
építéséhez szükséges daru is.

Az alapvetően enyhe tél kedvezett a sza-
badtéri beruházásoknak, sokáig nem aka-
dályozta fagy a munkát. A miskolctapolcai 
fürdőfejlesztést a nemrégiben hidegre fordult 
időjárás, a hó és a hideg sem akasztotta meg. 
Mint arról két héttel ezelőtt beszámoltunk: 
a medence földmunkái elkészültek, elkez-
dődött a szerkezetépítés, ami a technológiai 

előírások betartásával akkor is folytatható, ha 
beáll a fagy.

– Az úszómedence ágyazatkészítése befeje-
ződött. A szerelőbetonnal néhány napig nem 
tudtunk haladni, de mostanra elkészült, és 
a vasszerelés is halad tovább – kaptuk a tá-
jékoztatást a projektgazda Miskolci Városfej-
lesztési Kft.-nél.

Ugyancsak folytatódik a fő- és az öltöző-
épületen a munka: amit szükséges, azt el-
bontják, illetve előkészítik a területet a továb-
biakhoz, sőt már megkezdődött a főépület 
alapbetonozása is. A gépészetet takaró, illetve 
majd a lelátóknak is helyet adó dombház he-
lyét kitűzték, kész a darualap, és a napokban 
munkába állt a gépezet.

cs. m. | fotó: Juhász á.

Bővült az ország 
legnagyobb hiVatala

az ország első járási kormányaBlakát avatta fel 

hétfőn navracsics tiBor közigazgatási és igazság-

ügyi miniszter. a B.-a.-z. megyei kormányhivatalBan 

ezentúl a koráBBi 150 helyett 242 ügykört tudnak 

ellátni – a cél a még egyszerűBB és Bő-

veBB ügyfélszolgáltatás. „a hatékony államigazgatás 
kialakítása a cél”

gyűjti a tapasztalatokat az mvk

Útépítéssel és parkosítással folytatódik tavasz-
szal a Patak utcai beruházás. A mélygarázs 
feletti közterület-fejlesztésnek köszönhetően 
június végére egy újabb zöld pihenőterület jön 
létre a belvárosban. 

Mint arról nemrégiben beszámoltunk: elkészült 
a Patak utcai mélygarázs szerkezetének építése, a 
térszín alatti építményben jelenleg az elektromos, 
a gépészeti és szakipari munkákat végzik. Koczák 
Szilvia, a miskolci polgármesteri hivatal szóvivője 
elmondta, a projekt tavasszal a mélygarázs feletti, 
5430 négyzetméternyi közterület fejlesztésével, út-
építéssel és parkosítással folytatódik.

– A cél az, hogy egy olyan belvárosi térséget 
alakítsunk ki, mely zöld pihenőterületet biztosít 

a miskolciak számára. A fásított, füvesített téren 
létrehozott gyalogos zónában fasorral szegélye-
zett sétány épül ki, ez teremt majd összekötte-
tést a Városház tér és az Antall József tér között. 
A térfelszín rekonstrukciója során a tervben ki-
jelölt útfelületek aszfaltburkolatot kapnak bazalt 
kiskocka szegélyezéssel, helyenként forgalom-
lassító betétekkel. A járdákat és a sétányokat be-
ton térkővel burkolja a kivitelező – hangsúlyoz-
ta a szóvivő.

A fejlesztés több mint 211 millió forintból 
valósul meg, melyből közel 180 millió a meg-
ítélt támogatás. A munkák a tervek szerint áp-
rilis elején kezdődnek és június végére készül-
hetnek el.

t. á. | fotó: J. á.

tavasztól épül a park és a sétány

Folyamatosan gyűjti a tapasztalatokat az 
MVK Zrt. az új villamosokkal kapcsolat-
ban. Mint ismert, hétfőtől már két új Sko-
da közlekedik az 1-es villamos vonalán.

Hétfőtől már két új 
Skoda villamos közleke-
dik az 1-es villamos vo-
nalán. A 601-es pálya-
számú szerelvény éppen 
két héttel követte feb-
ruár 3-án társát, a 600-
ast, amely január 20-án 
szállított először utaso-
kat Miskolcon.

Az MVK Zrt. csütörtöki közleményében 
az írta, többen jelezték, hogy igény lenne 
még több lengőkapaszkodóra a járműveken. 
– Az utasok kérését teljesítve járművenként 
további 51 darab lengőkapaszkodót szereltek 
fel a Skoda munkatársai, így még komforto-
sabbá vált az utazás az új, miskolci villamo-

sokon – fogalmaznak a közleményben. Mint 
írják, a közlekedési vállalat folyamatosan 
gyűjti a tapasztalatokat az új villamosokkal 
kapcsolatban. Az utasok észrevételei mel-

lett számos infor-
máció áll rendel-
kezésre, a jármű 
fedélzeti rend-
szeréből kinyer-
hető adatokból, a 
járművezetőktől, 
a villamosokon 
szolgálatot teljesítő 
jegyellenőröktől és 
az Önkormányza-
ti Rendészet mun-

katársaitól is. – Ezek alapján is elmondható, 
hogy a miskolciak vigyáznak az új villamo-
sokra, sokszor csak ezen, világszínvonalú 
menettulajdonságokkal rendelkező, új  jár-
művek kedvéért utaznak – hangsúlyozza az 
MVK  közleménye. 

az új villamosokra is felkerültek 
a lengőkapaszkodók

a medence földmunkái elkészültek, elkezdődött a szerkezetépítés

a hideg 
sem akadály
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Hallókészülék? Próbálja ki  
otthonában, mielőtt megveszi!
Interjú Horváthné Kalló Alice hallásspecialistával
A megfelelő hallókészülék kivá-
lasztása fontos döntés, hiszen 
minimum hat évre szól. Érde-
mes több modellt, több márkát 
kipróbálni, hiszen azok hang-
zásukban különbözhetnek. A 
több napos, úgynevezett pró-
bahordási időszak alatt pedig 
lehetőséget kell adni arra, hogy 
otthonukban is kipróbálhassák, 
tesztelhessék a készülékeket a 
páciensek – mondta el lapunk-
nak Horváthné Kalló Alice hal-
lásspecialista, a miskolci Ampli-
fon Hallásközpont vezetője.

– Miért nehezebb felismernünk a 
hallásproblémát, mint mondjuk a 
látásunkét?

– Nap mint nap találkozom az-
zal a tipikus esettel, amikor a hal-
lásvizsgálatra jelentkező személy 
azt mondja, hogy „ó, nekem nincs 
hallásproblémám, nem vagyok én 
süket, hiszen hallom, amit mon-
danak nekem. Csak a gyerekeim 
unszolására jöttem el a hallás-
vizsgálatra”. Sajnos, ez azonban 
nem minden esetben igaz. Még 
a közepes fokú hallásvesztés-
ben szenvedő személy is értheti 
azt, amit csendes környezetben, 
a tőle két-három méterre levő 
egyén mond. Ez azonban nem 
egy általános élethelyzet. A min-
dennapi zajos környezetben bi-
zony kiderül, hogy nem érti, amit 
mondanak. A halláscsökkenéshez 
fokozatosan hozzászoknak és leg-
többször a hozzátartozóknak tű-
nik fel a gyengébb hallás. 

– A városi környezetre valóban 
nem az a legjellemzőbb, hogy zaj
mentes lenne.

– Az ilyen fokú hallásproblé-
mák kezdeti tüneteire abszolút 
jellemző, hogy már közepesen 
zajos környezetben is csak elve-
szetten üldögél a társaságban az 
illető és próbálja kitalálni, hogy 
vajon miről is beszélgethetnek 
a többiek. Minden erejével a tár-
salgást akarja követni, de nem 
megy.

– Pontosan ez mit jelent?
– Ha le akarom egyszerűsíteni a 

választ, akkor ez azt jelenti, hogy 
az érintett személy hallja ugyan, 
hogy beszélnek hozzá, de a sza-
vakat, mondatokat nem érti vagy 
nem érti meg pontosan. Előfor-
dul, hogy megpróbálja kitalálni, 
hogy mit mondhatott valójában 
a beszélgető partner. Még egész 
jó állapotban lévő hallásnál is le-

het nagyon rossz, csupán 40-50 
százalékos a beszéd értés. Ez nyil-
ván súlyos kommunikációs prob-
lémákat okozhat, és sürgős segít-
séget igényel.

– A megoldás akár a hallókészü
lékek viselése is lehet?

– Igen, de fel szeretném hívni 
arra a figyelmet, hogy a megfe-
lelő hallókészülék kiválasztása 
fontos döntés, ami minimum hat 
évre szól. Szerencsére számta-
lan lehetőség közül válogathat-
nak a páciensek, érdemes több 
márka készülékeit is kipróbálni. A 
jól bejáratott, kitűnő minőségű, 
nagy múlttal rendelkező márkák 
különböző típusai mindenkinek 
megoldást jelenthetnek. Az úgy-
nevezett próbahordás nem csu-
pán egy lehetőség, hanem egy 
kötelező dolog, amit azért is tá-
mogatok, mert a hallókészüléket 
ott a legjobb kipróbálni, ahol azt 
valóban használni fogják: otthon, 
baráti környezetben vagy akár a 
munkahelyen. Másképpen nem 
lehet szakmailag megalapozott, 
felelős döntést hozni.

– Mit kell tennie annak, aki részt 
akar venni egy ingyenes hallásvizs
gálaton és szükség esetén az in
gyenes hallókészülékpróbahor
dáson?

– Kérem, hogy mindenki hasz-
nálja ki a lehetőséget, és jelent-
kezzen be Miskolcra, a Városház 
tér 22. szám alatt található Amp-
lifon Hallásközpontba a 06 (46) 
382-796-os telefonszámon! Vá-
runk mindenkit szeretettel!



München, Varsó, Bukarest, Bytom, 
Vilnius, Budapest és Kaposvár – Eu-
rópa színiakadémiáiból SZEMezgetett 
a Miskolci Nemzeti Színház, valamint 
a budapesti Színház- és Filmművésze-
ti Egyetem. A két intézmény közösen 
szervezte meg a második SZEM-et, 
amelynek eseményeit interneten is 
nyomon követhették az érdeklődők. 
Élő, egyenes adásban mutatták be az 
elő adásokat, a szünetekben pedig han-
gulatos programok, szakmai beszélgeté-
sek, nyilvános kerekasztal-eszmecserék, 
work shopok foglalták le az érdeklődő 
SZEM-ezőket. A fővárosi látványterve-
ző mesterszakosok Shakespeare-vizsga-
munkáiból kiállítás is nyílt. 

A tárlat, mint megtudtuk, a jövőbe 
tekint, hiszen már sejthető a miskolciak 

számára, hogy Shakespeare-évad kö-
vetkezik a miskolci teátrumban.

A SZEM-en beszélgettek a Színek 
évadának szerzőjével, Tasnádi István-
nal, aki szakmai véleményt mondott 

az előadásokról – viszont 
ő maga is „program elem” 

lett, az európai vendé-
gek rajta keresztül 
ismerhették meg a 
magyar dráma vi-
lágát, íróink életét.

A közönség 
láthatta a buda-

pesti Hamletet, 
a miskolci A ko-

pasz énekesnőt, de le-

szállt a Másiksirály Rusznyák Gábor 
rendezésében, s volt Háború is, a prá-
gai hallgatók jóvoltából. A münche-
ni akadémisták A haza keresése című 
vizsgamunkájukkal szórakoztattak, s 
Kiss Csaba, a miskolci színház direkto-
ra is bemutatta Sirályát.

Szombaton a miskolci társulat 
Woyzeckjét mutatják be, a Liszt Fe-
renc Zeneművészeti Egyetem hall-
gatói pedig felnőtteknek szóló vizs-
gamunkájukat hozzák el, a The Don 
Juan Projektet. Az estét, a fesztivált 
a kaposváriak Rómeó és Júliája zár-
ja, majd bezárul a SZEM – vélhetően 
csupán jövő év elejéig.                    

Kiss J.

Kivételes programokkal készül a 
farsangi szezonra a miskolci ál-
latkert. Február 15-én kora este, 
a „FarsangoZoo”-n egészen közel 
engedik majd a látogatókat kü-
lönleges állatokhoz.  

A programot este öt és hét óra 
között rendezik. Aznap az állat-
kert pénztára hosszabb nyitvatar-
tással működik. Ezen a napon a 
jelmezben érkező látogatók ked-
vezményes belépőjegyet kapnak.

Az esti programok során, a kivi-
lágított állatkertben a látogatók az 
Oktatóteremben „nemszeretem” 

állatokkal kerülhetnek testközeli 
kapcsolatba: a Trópusi házban tatut, 
míg az Afrika-házban sarkantyús 
teknőst simogathatnak. – Ezek az 
állatok sokakból talán ellenérzése-
ket, félelmet is kiváltanak. A „Far-
sangoZoo”-n azonban közelebb ke-
rülhetnek majd hozzájuk. Célunk, 
hogy megszüntessük az ellenérzése-
ket – nyilatkozta Veress Tamás, az 
állatkert gyűjteményvezetője. Aki 
pedig bárányokkal, vagy akár raga-
dozó madarakkal szeretne térítés-
mentes közös fotót, a Tanyaházban 
várják a fotósok, ahol esti lovaglási 
lehetőség is lesz.                               Kiss J.

Együttműködési megállapodást kötött a Mis-
kolci Törvényszék és a Miskolci Egyetem. A 
szakmai kapcsolatot megerősítő, 15 pontot 
magában foglaló dokumentumot szerdán ír-
ták alá. 

Sisák Péter, a Miskolci Törvényszék elnöke 
elmondta, a szerződés megkötése csupán egy 
folyamat állomása. – Nem most kezdődött a 
jó kapcsolat a Miskolci Egyetemmel. A régi, jó 
együttműködés a jövőbe is mutat, egy folya-
mat állomása, hogy a kapcsolatot intézményes 
formába öntjük. 240 dolgozónk van, amelyből 
140-en a Miskolci Egyetemen végeztek. Komoly 

szakmai utánpótlást jelent az Állam- és 
Jogtudományi Kar képzése. A jog tudo-
mánya és alkalmazása kapcsolódik 
össze – emelte ki az elnök. Tor-
ma András, a Miskolci Egyetem 
rektora hangsúlyozta, számára 
több szempontból is fontos ez 
az együttműködési szerződés. A 
Miskolci Egyetem, hagyománya-
ihoz híven a mérnökképzést része-
sítette előnyben, hagyományosan 
az ipari vállalatokkal ápolt jó kap-
csolatot. A társadalomnak azon-
ban vannak más szervei is, amelyek 

legalább ennyire fontosak, a 
most aláírt együttműködés 

15 pontban foglalja össze, ho-
gyan segíti majd egymást a 
két intézmény. Nem csupán 
formális dologról van tehát 

szó, hanem egy tarta-
lommal megtöltött 
kapcsolatról. 

A 15 pont között szerepel többek között, 
hogy a bírák kimennek az egyetemre a 
hallgatókhoz, a gyakorlati képzést, vala-

mint a pályázási lehetőségeket is javítja 
a közös munka. – A hallgatók a bí-

ráktól az élet követelményeit is-
merhetik meg. Mást jelent meg-
tanulni a jogi normát, és megint 
más azt alkalmazni. Emellett 
szükség van gyakornoki he-
lyekre is, a bíróság ezentúl nyit-
va lesz ezen a téren – tette hozzá 

a rektor.
Kiss J. | fotó: f. KaderJáK Cs. 

találkozik a jog tudománya és alkalmazása
Együttműködik a törvényszék és az EgyEtEm
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Az egész országban ismerik és szere-
tik őket – mégis, Miskolc valami mást 
jelent számukra. Nem véletlen, hogy 
a Bëlga és a Kiscsillag viszi a Kocso-
nyafarsang „főműsoridejének” egy 
részét.

Együttműködik egymással a régió 
két nagy gasztronómiai fesztiválja, a 

Becherovka Miskolci 
Kocsonyafarsang és az 
Ónodi Böllérverseny. 
Így a február 15-ei böl-
lérversenyen többek kö-
zött megkóstolhatják 
a kilátogatók a méltán 
híres Miskolci Kolbászt 
és kocsonyából is cse-
megézhetnek a Kocso-
nyafarsang standjánál. A friss „disznó-
ságokat” pedig meg lehet majd kóstolni 
február 20–23. között a kocsonyafeszti-
válon is – a böllérfesztiválnak köszön-
hetően. 

A Kiscsillag viszont elsősorban nem 
a kocsonya miatt jön ide.

– Nagyon szeretünk Miskolcon ját-
szani, mindig teltházunk van, és szuper 
közönségünk – indokolt Lovasi And-
rás, a „világsikerű hobbizenekar” front-
embere.

Előző nap pedig a Bëlgával találkoz-
hat a miskolci éjszaka közönsége, hi-
szen „alap, kihagyhatatlan”, hogy a 
koncert után itt maradnak bulizni. A 
srácoknak épp annyira szükségük van 

arra, hogy ide jöjjenek, mint amennyire 
a közönség várja őket. 

– Miskolc az Miskolc. Amikor Diós-
győrben császkálva, és egy turkálóba 
betérve Belga Beach Tour feliratú ba-
seballsapkákat találtunk, tudtuk, hogy 
itthon leszünk itt – indokolt Bauxit. 
Tokyo szerint erre nincs racionális ma-
gyarázat, „ez ilyen első látásra szere-
lem”. 

A Bëlga ezúttal Titusz nélkül hódítja 
meg a februári éjszakát, de ígérik, senki 
sem fog hiányt szenvedni. 

– Titusz lélekben velünk van, csak 
térben másutt. Dj. Marvinnal mini-
mum olyan jó lesz – ígérték, ahogy azt 
is: lesz sok új szám, készüljetek!

„Pislog, mint miskolci kocsonyában a...”

FényFEstés-pályázat a miskolci 
kocsonyaFarsangra
A fényfestéssel foglalkozó, miskolci középiskolákban tanuló diá-
koknak kínál megjelenési lehetőséget (egyénileg vagy csapatban is) a 
CineMis Nonprofit Kft. a Miskolci Kocsonyafarsang (2014. február 
20–23.) ideje alatt.

A pályázat címe: „Pislog, mint 
miskolci kocsonyában a...”

Az akcióval bemutatkozási lehe-
tőséget szeretnének teremteni a vir-
tuális épületfestés iránt érdeklődő 
fiatal alkotóknak, egyúttal Miskol-
con is népszerűsíteni kívánjuk ezt 
az új és izgalmas művészeti ágat.

A pályázatok beérkezési határ-
ideje: 2014. február 15., 12 óra.

A beadás helyszíne: Miskolci 
Galéria, Rákóczi-ház (3530 Mis-
kolc, Rákóczi u. 2., bejárat a Szé-
chenyi utca felől). 

A pályázati anyagok beadá-
sa: kizárólag digitális formában 

(DVD-n), bármilyen, általánosan 
elfogadott és lejátszható formá-
tumban (pl.: jpg, avi, stb.), maxi-
mum 3 perc terjedelemben.

A beérkezett pályaműveket 
szakmai zsűri bírálja el.

A nyertes pályamunkákat a Mis-
kolci Kocsonyafarsang reprezen-
tatív kültéri helyszínein tekintheti 
meg a fesztivál közönsége. 

Díjak: 1. hely 50 000 Ft, 2. hely 
40 000 Ft, 3. hely 30 000 Ft, 4. hely 
20 000 Ft, 5. hely 10 000 Ft.

A részletes pályázati kiírás és 
jelentkezési lap letölthető a www.
miskolcigaleria.hu weboldalról.

akik hazajárnak miskolcra zEnélni

Farsangozoo!!!

állati programok 
az állatkertben

Európa színiakadémiáiból

szEmezgettek

a kaposváriak játékával ér véget szom-baton este a színházban a színházi egye-temek miskolcon (szEm) programfolyam – vasárnap már nem nyílik ki a szEm.



6 Hirdetés Miskolci Napló

Második Esély Felnőttoktató Intézmény   OM 200825

Iskolarendszerű  
felnőttoktatás 2013-14.  

2014. februártól induló  
OKJ-s  szakmai képzések 

Az első szakma megszerzése esetén ingyenes.

ÉrettsÉgIhez kötött, 2 Éves szAkmAI kÉpzÉsek:
• Gyógypedagógiai segítő munkatárs   54 140 01
• Gyógy- és sportmasszőr 54 726 01
• Szociális asszisztens 54 762 02
• Ügyviteli titkár 54 346 02
• Irodai asszisztens 54 346 01

Felvilágosítás telefonon vagy személyesen:
46/750-474  vagy  30/359-5135  vagy  30/824-1992

vagy
miskolc, Andrássy u. 36. (Vasas Művelődési Központ  –  I. emelet, jobbra)

Jelentkezési határidő: 2014. február 12.

Akció! Akció!
cOOP SZUPER ÉS cOOP ABc  

ÜZLETEiNkBEN HETENTE FANTASZTikUS 

ÁRAk! FEBRUÁR 6–12-iG:
Eh. csirkemell filé 1 kg (baromfit árusító üzletekben)  1299 Ft
Eh. csirkeszárny 1 kg (baromfit árusító üzletekben)  599 Ft
Eh. csontos sertéstarja 1 kg február 7–9-ig 
(tôkehúst árusító üzleteinkben)  999 Ft
Nádudvari tejföl 12% 330 g  185 Ft

Egységár: 561 Ft/kg

Sir Morton teapárna 
alma-fahéj, meggy, citrom 17 x 1,71 g  179 Ft
cOOP Prémium eü. papír sárga, ill. 3 rét., 4 tek.  329 Ft

Egységár: 82 Ft/tek.

Ariel mosógél color&style 1,4 l  1299 Ft
Egységár: 928 Ft/l

Ariel mosógél kapszula color&style 15 db-os  1299 Ft
Egységár: 87 Ft/db

TöRZSvÁSÁRLóiNkNAk – kUPONNAL:
vegeta ételízesítô 75 g 169 Ft helyett  144 Ft

Egységár: 1920 Ft/kg

kERESSE TELEPÜLÉSÉN A LEGköZELEBBi UNió 

cOOP ZRT. cOOP ÜZLETET!

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink!
Adják fel apróhirdetésüket kedvezményes áron a Miskolci 
Naplóban hétköznap 8.00 és 16.00 óra között!

Hirdetésszervezőink az alábbi címen érhetők el:
3530 Miskolc, Széchenyi u. 40. Fax.: 46/501-428
Tel.: 46/501-420 E-mail: info@mikom.hu

Az akció érvényes: 
2014. 02. 08-tól 2014. 02. 14-ig 

Arilux mosógél, 4 l, 225 Ft/l 899 Ft
Bref WC-tisztító 750 ml, 465 Ft/l 349 Ft
Bref Power WC-tisztító 3 db-os, 239 Ft/db 719 Ft
Biopon Takarékos 2 kg, 460 Ft/kg  919 Ft
Biopon Takarékos mosógél 1,46 l, 684 Ft/l 999 Ft
Persil mosópor 1,6 kg, 893 Ft/kg  1429 Ft
Persil mosógél 1,46 l, 979 Ft/l 1429 Ft
Persil mosókapszula 32 db-os, 72 Ft/db 2299 Ft
Pur mosogató 450 ml, 486 Ft/l 219 Ft
Pur mosogató 900 ml, 443 Ft/l 399 Ft



Több mint 
száz, egyedi, 
híres, manu-
faktúrákban, 
kézzel készített 
babakülönle-
gességet állíta-
nak ki feb-
ruár 16-áig a 
Diósgyőri Ady 
Endre Kulturá-
lis és Szabadidő 
Központban, 
Lob Adrienne 
magángyűjte-
ményéből.  

Lob Adrienne elárulta, gyerekkori szerelem a 
babák iránti rajongás. Az elsőt édesanyjától kap-
ta, engesztelésül, mert egy rossz cselekedete után 
megbüntette. Aztán az ünnepekre rokonaitól 
kapott ajándékbabákkal bővült a gyűjtemény, 
de azok még nem voltak ilyen egyedi darabok. 
Szinte minden babának egyedi története, szto-
rija van, finom, élethű megmunkálásuk miatt 
arcuk érzelmeket is kifejez. Találkozhatunk sí-
rós, dühös és mosolygós babákkal egyaránt. 

 
– 

Büszkén állíthatom, ez egy egyedülálló gyűjte-
mény, a legnagyobb babaművészektől, a világ 
minden tájáról. A legrégebbi 1954-ben készült, 
kaucsukból. A babák ruhái is különlegesek, mind-
egyikét külön tervezték – tette hozzá Lob Adrien-
ne, aki közel 30 éve gyűjti az egyedi babákat. Palla 
Melinda, az Ady kulturális menedzsere elmondta, 
a kiállítás egyik különlegességét a kiállított babák 
száma adja: több mint 100 tekinthető meg. Kü-
lön szenzációt jelentenek a 10 darabból álló Világ 

gyermekei sorozat 
szereplői. A külön-
leges tárlat meg-
tekintése az egész 
családnak, gyerme-
keknek, felnőttek-
nek egyaránt mara-
dandó élményt ígér. 
A varázslatos baba-
gyűjtemény február 
16-ig, hétvégi napo-
kon is látogatható.
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Immár hagyományosan rendezik 
meg a Diósgyőri Disznótor prog-
ramját február 15-én, szombaton a 
Sigillo Konyhája udvarán, illetve a 
lezárt Nagy Lajos király útján.

A szervező ezúttal is az Élhető Di-
ósgyőrért Egyesület, segítségükre 
vannak a diós-
győri önkormány-
zati képviselők, 
az étterem és egy 
hús áruházláncot 
is tulajdonló Siegel 
János, illetve a közeli művelődési ház 
programszervezői is. Az idei prog-
ramjáról a szervezők, valamint Sebes-
tyén László országgyűlési képviselő, 
fővédnök adtak tájékoztatást.

Mint elhangzott, a disznótorra ki-
látogatók hétkor tekinthetik meg a 
szúrást, amelyet a hagyományos per-
zselés, tisztítás, majd a bontás követ. 
Idén is készítenek hurkát, kolbászt és 
tepertőt, amelyeket meg is lehet vásá-
rolni kedvezményes áron. Mindenki 

lépésről lépésre követheti a disznóvá-
gás, feldolgozás fázisait, láthatja, mi 
hogyan készül, a végeredményt pedig 
meg is kóstolhatja. A finom disznóto-
ros étkek mellett jó hangulatú, kötet-
len beszélgetésekre is alkalom nyílik 
országgyűlési és önkormányzati kép-
viselőkkel.

A színpadon is-
mert fellépők szó-
rakoztatnak: itt lesz 
Pataky Attila, a Bí-
borszél, a Miskolc 
Dixieland Band, a 

Szinvavölgyi Néptáncegyüttes, és még 
sokan mások. 

Seresné Horváth Zsuzsanna önkor-
mányzati képviselő elmondta, a vá-
rosrészben nagy hagyománya van a 
disznóvágásnak, az ilyen hagyomány-
teremtő rendezvényeket azonban szí-
vesen támogatja az Élhető Diósgyőrért 
Egyesület, hiszen a céljuk pontosan az, 
hogy a gyár bezárása után kissé „kor-
rodált” városrésznek visszaadják a fé-
nyét, méghozzá összefogással.

H. I. | fotó: f. KaderjáK csIlla

Digitalizálják a városban található gyűjtemények anya-
gát. Az értékőrzés egy országos program keretében, az 
önkormányzat koordinálásával és hatvan közfoglalkoz-
tatott közreműködésével folyik április végéig, hat miskol-
ci intézményben.

A Magyar Nemze-
ti Digitális Archívum és 
Filmintézet (MaNDA) 
Országos Digitális Köz-
foglalkoztatási Program-
jának keretében hat mis-
kolci intézményben folyik 
a munka. A sokszereplős 
rendszerben a MaNDA áll-
ja a közfoglalkoztatottak 
bérét és az egyéb járulékos 
költségeket, illetve átadja a 
digitalizáláshoz szükséges 
eszközöket. A gyűjtemé-
nyek biztosítják a munká-
hoz szükséges intézményi infrastruktúrát és a szakmai fel-
ügyeletet. Az önkormányzat pedig megteremti mindehhez a 
hátteret.

– Az országos program a különböző gyűjteményekben őr-
zött értékek megőrzésére és digitális formában való hozzá-
férhetővé tételére hivatott, illetve arra, hogy segítse a közfog-
lalkoztatást. Az önkormányzatra nagyon komoly szervezési, 
adminisztrátori feladatok hárulnak, de örömmel vállaltuk, 
mert számunkra is fontosak ezek a célok. Hiszen ez a prog-
ram segítség az intézményeknek és segítség a benne dolgozó 
embereknek – mondta érdeklődésünkre Papp Ferenc, a kul-
turális osztály vezetője.

Szempont az is, hogy a digita-
lizált anyag az intézményeknél 
is megmarad, illetve, hogy újabb 
szűrés után ezen könyvek, do-
kumentumok, tárgyak néhány 
darabja valószínűleg gazdagít-
hatja majd a Miskolci Értéktárat 
is, különösen, hogy kérték, első-
sorban a régióra jellemző érté-
keket vigyék fel a rendszerbe. 

– A MaNDA megkeresése 
után két megbeszélést is tartot-

tunk az intézményekkel, az eredetileg meghívott 13-ból végül 
6 tudott élni ezzel a lehetőséggel. Akkor november végét ír-
tuk, január 6-án pedig már indult a program. Azt, hogy hány 
embert kérnek, illetve elsősorban mit kell a gyűjteményükből 
digitalizálni, maguk az intézmények dönthették el – beszélt a 
részletekről Sándor Ágnes, a program városi koordinátora, a 
kulturális osztály munkatársa. Így végül a Miskolci Nemzeti 
Színházban, a Herman Ottó Múzeumban és a Miskolci Böl-
csész Egyesületnél hárman, a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Vá-
rosi Könyvtárban hatan, a Miskolci Egyetemen tízen, az evan-
gélikus könyvtárban pedig harminchárman dolgoznak április 
30-áig.                                                                                fotó: MocsárI l.

A miskolci TDM, a MIDMAR Miskol-
ci Idegenforgalmi Marketing Nonprofit 
Közhasznú Kft. pályázatot hirdet a Mis-
kolci járásban működő cukrászüzemek 
körében „Miskolc torta 2014” címmel. 
A pályázat védnöke Kriza Ákos polgár-
mester.

A pályázaton a Miskolci járás telepü-
léseinek cukrászüzemei nevezhetnek egy-
egy tortával. A jelentkezési lapot pedig 2014. 
február 12-ig kell elküldeni a MIDMAR cí-
mére. A pályázatra ajánlott torta magya-
ros ízvilágú kell, hogy 
legyen, emellett termé-
szetes hozzávalókat kell 
tartalmaznia. Továb-
bi szempont, hogy 
kreatív új ötlet, sa-
ját recept alapján 
készüljön.

Az érvényes pályázatot beküldők február 14-
ig értesítést kapnak a MIDMAR-tól. A pályá-
zat elbírálásának ideje 2014. február 22. szom-
bat, 17.00 óra, helye pedig a Művészetek Háza 
Kortárs Galériája (Miskolc, Rákóczi u. 5.).

A pályázónak vállalnia kell, hogy az elbírá-
lás napján 16.30 óráig a fent megjelölt hely-
színre szállítja a pályázatban megnevezett 
tortát.

A pályázat kiírója a nyertes számára fel-
ajánlja a lehetőséget, hogy a tortát a Miskolc 
Café (Miskolc, Széchenyi u. 16.) árusítja kü-
lön szerződés alapján, valamint országosan 
sajtóinformációt jelentet meg a Miskolc tor-
táról, az érintett cukrászüzemről, a nyertes 
pedig oklevelet kap. A pályázat kiírója fenn-
tartja a jogot, hogy amennyiben a zsűri úgy 
ítéli meg, nem hirdet győztest. A pályázati 
felhívás és a jelentkezési lap letölthető a hel-

lomiskolc.hu honlapról, további információ 
kérhető a Tourinformban (Miskolc, Széche-
nyi u. 16., tel.: 46/350-425). (Képünk múlt év 
augusztusában készült, az ország tortájának 
miskolci készítésekor.)

Az első miskolci „czukorsüteményes bolt” meg-
nyitása óta (1828) számos neves cukrász élt a vá-
rosban, emléküket sokáig őrizték a róluk elne-
vezett cukrászdák, mint a Rabel, Rorárius, Rácz, 
Lövey vagy a Megay. Az itt készült édességek 
városhatáron túl híresek és keresettek voltak. Az 
1923. október 16-i Reggeli Hírlapban megjelent 
hír – „Megszűnnek a miskolci cukrászdák” címmel 
– azt vizionálta, hogy „pár nap múlva Miskolcon 
nem lesz cukrászsütemény, megszűnik az utolsó 
három is.” Szerencsére a városban ma is találunk 
több olyan cukrászdát, ahol finomabbnál fino-
mabb sütemények várják az édesszájúakat.

disznótoros mulatság, 
magyaros 

hagyományokkal!

Hurka, kolbász, tepertő

Városi értékőrzés

digitalizálják 
a gyűjtemények 
anyagát

Különleges babáK, 
vIlág gyerMeKeI

„sírós, dühös és mosolygós…”

Milyen legyen 
Miskolc tortája?



162 éve, 1852. február első napjaiban is nagyon ke-
mény téli idő tombolt a városban – hó, szél, fagy kö-
vette egymást. Akkor még nem létezett polgárőrség, 
viszont Miskolc város jegyzőkönyvében megemlítik, 
hogy a Bükk felé eső részeken éjszakai őrséget szer-
veztek az emberek, hogy távol tartsák a farkashor-
dákat. 

147 éve, 1867. február 5-én a város megvásárolta a 
diósgyőri határban, a katonai gyakorlótér szomszéd-
ságában a korábban leégett Butykay-féle kőedény-
gyárat. A hosszú, földszintes épületsort átépítették, 
s itt alakították ki a szegényápoldát. Maradványait 
a Győri kapu 13. szám alatt az 1950-es években bon-
tották le. 

88 éve, 1926. február 7-én, a mai Petőfi S. u. 13. sz. 
alatt lebontották az árvaházat, s gyermekmenhely 
építéséhez kezdtek. Az épületekben később gyer-
mekkórház működött, aztán városi hivatalok kap-
ták, pl. az egészségügyi osztály működött itt.

Hétforduló

Múlt és jelen

A képeslap egyetlen monumentális épületet láttat, amelynek középső része 
kétemeletes, keleti és nyugati szárnya pedig egy-egy emeletes. Valójában há-
rom és nagyon különböző időben készült épületet látunk. A kép jobb oldalán 
a hatablakos épület az evangélikus paróchia, amely egyidős a templomtorony 
építésével, 1864-ben készült. A bal oldali épület hétablakos, erkélyes, 1798-ban 
görög kereskedő tulajdonosáról már olvasunk. A középső, kétemeletes bérház 
1896-ban épült fel, s mivel adott volt a beépíthető terület, a főbejárat fölötti 
tagolás aszimmetrikus lett (egyik oldalon öt, a másik oldalon négy ablakkal). 
Knoblandi Richárd és Bene Ákos egyházi megbízottak tervezték.

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

névadó – Hock János
Hejőcsabán a Csaba vezér úttól keletre eső, azzal 

párhuzamos utcánk. A Nagyszebeni és a Foga-
rasi utcákat köti össze, így egy háromszögben 
helyezkedik el.

A névadó Debrecenben, a jegyző fiaként 
született. Tanulmányai során jogász szeretett 
volna lenni, mégis teológiát végzett, katolikus 
plébánosként szolgált Zala megyében. 28 éves 
korában választották először országgyűlési kép-
viselőnek. Több ciklusban, több párt képviseletében, 
több választókerületet is képviselt az ország házában. 
Volt „ékesszóló pap”, „rajongással övezett plébános”, „vö-
rös pap” is, aki 1918. november 1-jétől – Károlyi Mihály 
után – a Nemzeti Tanács elnöke lett. A Parlament előtt 
november 16-án ő kiáltotta ki százezres tömeg előtt a nép-

köztársaságot, Magyarország új államformáját. A 
tanácsköztársaság kikiáltása (1919. március 21.) 

után elhagyta Magyarországot. Pozsony, Bécs, 
majd prímási utasításra Amerika következett, 
ahol a magyarok papja kívánt lenni. 1922-ben, 
Bécsben megjelent írásaiban negatívan nyi-
latkozott Horthy Miklósról, ezért hazatérése 

után 1933-ban börtönbüntetésre ítélték. Elíté-
lése ellen a kőbányaiak húszezer tiltakozó alá-

írást gyűjtöttek, büntetéséből azonban hét hónapot 
letöltött. (1859–1936 között élt, a Kerepesi úti temetőben 
nyugszik. Teológiai, vallástörténeti és szépirodalmi mű-
veket is írt. Megírta börtönéletét is. Bár Miskolchoz nem 
volt köze, Mezőkövesdnek, illetve a körzetnek országgyű-
lési képviselője volt.)                                                             d. I.

anno írták…  
„Miskolc a furcsaságok városa, egy-egy helynév, szó-

lás kapcsán csak néznek az idegenek, de már a helyiek is, 
kíváncsian várva az idegenvezető válaszát. Mi azt mond-
juk, megyünk a Mélyvölgyre, az idegen meg csodálkozik, 
amikor kapaszkodunk felfelé a domboldalon a Horváth 
tetőre. A Danyivölgy is hegyen van, a Pipisdomb meg 
lent a völgyben.  Van egy Vöröstemplomunk (ti. a Szent 
Anna), amely fehér, a Forgó-híd sem forgott soha, viszont 
a régiek még Vereshíd utcának nevezik a Kazinczy utcát, 
mert ott a Pece-híd tényleg ilyenre volt festve. A Sötétka-
punk világos, az új templomunk (ti. Kossuth utcai Ka-
kastemplom) sem a legújabb már. Aztán miért Tiszai a 
pályaudvar? Mert a Sajó mellett van. Miért lett Miskolc 
a 28-as város? Nincs köze a katonasághoz vagy valame-
lyik korosztályhoz. Amikor az első vonat érkezett, s to-
vábbindult Pest felé, 28 percet állt. A kalauz, amikor ezt 
kiáltotta, az utasok tódultak a restibe. A Nyakvágón sem 
vágtak nyakon senkit, s aligha merített a Megváltó a Jé-
zus kútjából” – sorolta városismertetőjében Sassy Csaba 
1928. március 12-én.                                     dobrossy István

akkor...

...és Most

Miskolci napló

Páratlan élmények részese lehet az 
a színházrajongó, aki ellátogat Mis-
kolcon a Színháztörténeti és Színész-
múzeumba. Híres előadások, híres 
színművészek fotói, jelmezei, tárgyi 
emlékei között élheti át a régi korok 
sajátos művészi miliőjét.

A múzeum a magyar színjátszás 
bölcsőjének relikviáit őrzi, hiszen, mint 
az köztudott, városunkban található az 
ország egyik legnagyobb múltra visz-
szatekintő kőszínháza. A tárlat létreho-
zásának ötlete Gyarmathy Ferenc szín-
művészben fogalmazódott meg, aki az 
1980-as évektől kezdte gyűjteni pálya-
társai relikviáit. A gyűjtemény egyre 
nagyobb, jelentősebb lett, 1996. október 
22-étől pedig múzeumi kereteket öltött 
a Déryné utcában.

A kiállított tárgyak, emlékek között a 
múzeum vezetője, Mikita Gábor kala-
uzolt, idézte fel a múltat. Elsőként Kun 
József alpolgármester ajándéka tárult 
elénk 1878-ból: a színházi toronyóra, 
ami a ’90-es évekig, az akkori felújításig 
„szolgált” a teátrum tornyában.  

Mikita Gábor elmondta, a 19. század-
ban hamar kialakult a színházi kultúra, 
a miskolci közönség pedig az elbeszé-
lések szerint „értő, intelligens és káp-
rázatos” volt. A kelyhek mellett arany 
babérkoszorút is adtak már ekkor a szí-
nészeknek. Déryné naplójában egy he-
lyütt le is írja, hogy amikor megkapta 
a koszorút, akkor jött rá: „nem olyan 
nehéz tárgy, mint amilyennek kellene 
lennie”. 

Itt láthatók Telepi György jubileu-
mi kelyhei, és Egressy Gábor, a híres 

színész keresztelőkelyhe is. – Tele-
pi György díszlet-technikusként vált 
híressé. Egykor volt előfüggöny is a 
színházban, amelyre többek között a 
diósgyőri várat is ráfestette. Később 
Diósgyőrben telepedett le – mondta 
el a múzeumvezető. Telepi fia Egressy 
lányát vette feleségül. Levelezésükből 
kiderül, hogy Egressy is Diósgyőrbe 
szeretett volna költözni, ő egyébként 
Párizsból hozott gépekkel honosítot-
ta meg hazánkban a dagerrotípiát. 
Egyre bizonyosabb, hogy a Petőfit áb-
rázoló, elhíresült dagerrotípia is az ő 
műve.

Egressy saját magáról is készített da-
gerrotípiát, ez szintén látható – máso-
latban –, a miskolci múzeumban. A 
kiállítás legrégebbi darabja Kecskemé-
ti Irma egyik jelmeze a 19. századból, 

amikor egyre népszerűbbé váltak a 
népi művek.

– Miskolc nagyon vonzó lehetett 
már a 19. században is, a színészek 
ekkor városról városra jártak, nagyon 
sokan mégis Miskolcot választották 
otthonukul – tudtuk meg Mikita Gá-
bortól. Latabár Árpád utazóládája is 
megtalálható a kiállított darabok kö-
zött, s számos Latabár-aláírás díszít egy 

1920-as évekbeli Csárdáskirálynő szö-
vegkönyvet.

Bilicsi Tivadar – eredeti nevén 
Grawatsch Tivadar – is Miskolcon kap-
ta művésznevét, egyik sajátos jelmeze 
őrzi emlékét. Megtalálható a múzeumi 
falakon régi színészi szerződés is, illet-
ve a Bánk bán 1922-es miskolci plakát-
ja, vagy éppen Márffy Vera válldísze, a 
’40-es évekből.

A színészmúzeumban fel is lehet pró-
bálni eredeti jelmezeket. Olyanokat, 
amelyek egykor híres művészek játékát 
segítették a színpadon. – Egyszer egy kö-
zépiskolás osztály járt itt, próbálgatták a 
jelmezeket, az egyik fiú felvett egy roko-
kó ruhát, s azt mondta, úgy néz ki benne, 
mint Vágási Feri a Szomszédokból – me-
sélte Mikita Gábor. – Más, ma aktuális 
sorozatot is mondhatott volna, ez azért 
volt furcsa, mert a jelmez, amit viselt, 
Nemcsák Károly egyik régi jelmeze volt 
– tette hozzá a színházigazgató.

kIss J. | fotó: MocsárI l.
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Bilicsitől a lataBárokig

színházi időutazás
MIskolcon
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Miskolci Napló – A város lapja Sport

Jégkorong
Bosszantó vereséget szenve-

dett múlt hét pénteken a Mis-
kolci Jegesmedvék a MOL Ligá-
ban. Bob Deverék utoljára jártak 
a Ferencváros otthonában az idei 
alapszakaszban, s egy góllal alul-
maradtak a fővárosiakkal szem-
ben. – Nagyon csalódott vagyok, 
hogy nem nyertünk. Az első har-
mad még nagyjából rendben volt, 
a másodikat viszont nagyon rosz-
szul kezdtük. Utána állandóan 
csak futottunk az eredmény után, 
és ez hátul hibákhoz vezetett. Na-
gyon bosszantó, hogy a győztes gól 
egy korcsolyáról bepattanó korong 
volt – mondta a vezetőedző. A liga 
február 14-én folytatódik a Macik 
számára, a Brassó otthonában.

Eredmény:
Ferencváros – Miskolci Jegesmed-

vék 6–5 (1–1, 4–3, 1–1)
Gól: Kiss, Lencsés, Sijka, Dancs-

falvi, Sjödin, Nagy, illetve Fliszár, 
Dubek, Metcalfe, Durco, Hajós.

Röplabda
A korábban várt eredmények 

nem alakultak jól, így nem foly-
tathatja a bajnoki küzdelmeket a 
felsőházban az Albrecht-MVSC- 
MVSI NB I-es női röplabda-együt-
tese. A vasutasok vasárnap hazai 
környezetben, az MTK ellen győ-
zelemmel zárták az alapszakaszt. 
A bajnokság első szakasza ezzel le-
zárult, a folytatásban az MVSC a 
Palota SC, a Veszprém, valamint 
a Szombathely együtteseivel mér-
kőzik meg. A csapatok magukkal 
viszik eddig szerzett pontjaikat, 
és valamennyien oda-visszavágós 
alapon mérik majd össze erejü-
ket. A hat mérkőzés után alakul ki 
a 9–12. helyezések sorsa. Az utol-
só kiesik, míg a 11. helyen végző 
alakulat osztályozót vív a második 
osztály bajnokával az NB I-es tag-
ságért.

Eredmény:
Albrecht-MVSC-MVSI – MTK 

3–0 (24, 21, 24)

Hírek, eredmények
9  

Több mint 300 ezer forintos adományt 
kapott szerdán a Lady Lions – Sólyom-
szem csörgőlabdacsapata a Miskolci 
Jegesmedvéknek és támogatójuknak 
köszönhetően. Az esemény után a je-
lenlévők ki is próbálhatták a látássé-
rültek látványos labdajátékát a Lévay 
József Gimnázium tornatermében.

– Volt az iskolának látássérült tanuló-
ja, aki vakvezető kutyával járt nap mint 
nap az órákra. Az osztálya az érettsé-
gire rendkívül érzékennyé vált. Meg-
tanította ugyanis nekünk, hogy a lá-
tássérülteket is be kell fogadnunk, így 
örömmel adunk helyet az edzéseknek 
és mérkőzéseiknek – emelte ki beveze-
tőjében Ábrám Tibor igazgató. 

Egri István, a Miskolci Jegesmedvék 
elnöke hozzátette, sokan vettek részt a 
játékban, és a továbbiakban is szervez-
ni kívánnak hasonló jótékonysági ak-
ciókat.

– Szeptemberben indítottunk kö-
zös kezdeményezést a Miskolci Je-
gesmedvékkel, akiknek a hazai mér-
kőzései előtt harminc számozott 
korongot vehettek kölcsön a drukke-

rek, minimum ötszáz forintért. Ezzel 
vehettek részt a játékban, ahol a kör 
közepébe kellett találni – emlékez-
tetett Sándor Attila, a Miskolc Autó 
márkakereskedés vezetője. Az össze-
gyűlt összeget a cég megduplázta, az 
így kapott pénzt pedig jótékony célra 
ajánlották fel. Az adományt a Mis-
kolci Első Lady Lions Club szerve-
zésével az Észak-magyarországi Lá-
tássérült Rehabilitációs Központ és 
a Vakok és Gyengén Látók B.-A.-Z. 
Megyei Egyesülete tagjaiból álló női 
és férfi csörgőlabdacsapat kapta.

Juhász Rita, a klub soros elnöke el-
mondta, az együttes edzéseinek és baj-
nokságon való részvételének támoga-
tására, a felszerelés és sporteszközök 
beszerzésére, valamint a bajnokság for-
dulóira történő elutazás finanszírozá-
sára fordítják a támogatást a látássérült 
sportolók.

Az adomány átadása után a Miskol-
ci Jegesmedvék, a cég képviselői, vala-
mint a gimnázium diákjai barátságos 
mérkőzést játszottak a Lady Lions – Só-
lyomszem csörgőlabda-együttesével.

Fotó: F. KadeRJáK CSilla

Az utolsó fordulóban az euroligás 
Novi Zagreb ellen aratott győzel-
mével (68–55) az ötödik helyen 
végzett az Aluinvent-DVTK a Kö-
zép-európai Ligában.

– Jól kezdtük a mérkőzést, bár 
az is igaz, hogy a Zágráb nem a 
legerősebb keretével érke-
zett. Ennek ellenére jó, 
tapasztalt játékosok al-
kotják a csapatukat. 
Fontos volt, hogy nyer-
jünk, s az ötödik helyen 
végezzünk, ne a hatodi-
kon, már csak a klub és a 
város miatt, no és persze a jó 
pozíció is lényeges volt. An-
nak is örülök, hogy minden-
ki jól játszott. A fiatalok is 

lehetőséget kaptak, ez azért fontos, 
hogy érezzék, ők is az együttes ré-
szei. Jó összefoglalása volt ez az első, 
itt töltött hónapomnak, tovább kell 

dolgozunk, úgy, ahogy eddig. 
Mentálisan éreztem fáradtságot 
a csapaton, ahogy említettem, 
erős csapat a Zágráb, de jó kez-

désünkkel kézben tudtuk 
tartani a mérkőzést – nyi-
latkozta Maikel López, a 
DVTK vezetőedzője.

Február 9-én, vasárnap 
Zalaegerszegen kezdi meg 
a női kosárlabda NB I kö-
zépszakaszát a csapat. A 
középszakasz küzdelmei 
április 5-én zárulnak. 
A részletes programot a 
minap.hu-n közöljük.

Elutazott Antalyába szerdán a DVTK 
labdarúgócsapata. A törökországi 
edzőtábor előtt újabb játékossal erősí-
tette meg keretét a klub.

Szombaton lejátszotta az utazást meg-
előző utolsó edzőmérkőzéseit a Diós-
győr: a Felsőtárkány ellen zömében a fi-
atalok, míg a Tatran Prešovval szemben 
egy erősebb tizenegy gyakorolhatott. A 
hevesi gárda 1–0-ra legyőzte a DVTK-t, 
az eperjesieket viszont Zoran Kostić és 
Debreceni András góljával felülmúlták a 
piros-fehérek. Utóbbi találkozón pályára 
lépett egy próbázó is José Furtado sze-
mélyében, ám hatvanpercnyi játékával 
nem győzte meg Tomiszlav Szivicset, így 

elköszönt tőle a szakvezetés. 
Ahogy az egykori kedvenc, 
Tisza Tibor sem marad Mis-
kolcon, az U21-esekkel ké-
szülő csatár szabadon távoz-
hat Diósgyőrből.

Nem kellett búcsúzkodnia vi-
szont Lazar Marjanovićnak, aki 
megegyezett a szerződése feltéte-
leiről a klubbal, így már a DVTK 
színeiben edz a törökországi edzőtá-
borban.

A keret február 15-ig, tíz napon ke-
resztül készül Antalyában 
az NB I tavaszi rajtjára. A 
húsz mezőnyjátékoshoz a 
helyszínen csatlakozott a 

válogatottal már az elmúlt 
héttől Törökországban ké-
szülő Elek Ákos, Futács 
Márkó és Kádár Tamás. 
Tomiszlav Szivics együt-

tese négy edzőmérkőzést 
biztosan játszik az edzőtábor-
ban, és amennyiben sikerül al-
kalmas ellenfelet találni, újabb 
találkozót is lekötnek. Az első 

meccset pénteken a kazah Asz-
tana ellen vívta a csapat (lapzár-
tánk után), majd sorrendben kí-

nai (Hangzhou Greentown FC), 
román (FC Botosani) és norvég 
(Vålerenga IF) élvonalbeli csapa-
tok következnek.

látássérült 
sportolóknak 
segítettek 

Macik csörgőlabdával

vasárnap folytatják 
a KoSaRaSoK

A későbbi aranyérmest legyőzve a harmadik helyen 
végzett a DBC-MVSI együttese az elmúlt hétvégén, 
Budapesten, az ESMTK-csarnokban megrendezett 
diák korcsoportos kötöttfogású birkózó országos csa-
patbajnokságon.

A rossz időjárási körülmények miatt 
négy dunántúli gárda nem tudott elutazni 
a fővárosba, így 15 csapat, négy csoportba 
sorolva kezdhette meg a csatározásokat. A 
Lakatos Győző, Juhász Sándor, Repka At-
tila által felkészített diósgyőriek elsőként 
csoportjuk kiemeltjével, a Haladással mérkőztek meg, 
akiket 28–16 arányban legyőztek. Az Érdi VSE és a Bp. 

Vasas SC sportolói sem tudták megszorí-

tani a miskolciakat, akik 32–8-ra, illetve 32–9-re bizo-
nyultak jobbnak náluk.

A legjobb négy közötti folytatásban a DBC-MVSI először 
az FTC-vel csapott össze, akiknél 24–21-re jobbnak bizo-

nyultak. Másodikként a jelenleg még rutinosabb 
versenyzőkkel rendelkező Dorog következett, itt 
szenvedték el egyetlen vereségüket a miskolciak 
(9–31). Mivel a Ceglédi VSE-t 31–11-re legyőzte a 
DBC, biztossá vált az érem számukra. A medá-
lia színe végül körbeverés után dőlt el. Az FTC 
legyőzte a Dorogot, így a megszerzett pontok 
döntöttek. Ezek alapján – némi balszerencsével 

– végül a bronz jutott a többiekhez képest fiatalabb, a szak-
emberek szerint jövőre „beérő” diósgyőrieknek, akik ősszel, 
a szabadfogású ocsb-n az aranyat célozzák meg. 

végeredmény:
1. FtC
2. dorog
3. dbc-Mvsi
4. ceglédi vsE

csapatbronz a kötöttfogású ob-ról

törökországban                készül a dvtk
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VALENTIN-NAPI ZENÉS ÉJSZAKAI FÜRDŐZÉS 
A BOGÁCSI THERMÁLFÜRDŐBEN! 

Február 15-én, 19.00–23.30 óráig 

Éjszakai fürdőzés sok romantikus zenével, 
zenei kívánságkosárral,  

szerelmes dalok, karaoke party
A belépő csak 1200 Ft/fő

További info: www.bogacsitermalfurdo.hu vagy 06-49/534-410

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kara  
magas színvonalú, gyakorlatorientált  

képzéseket indít a következő alapszakokon:
l Egészségügyi gondozás és preven-

ció alapszak / Védőnő szakirány
l Orvosi laboratóriumi és képalkotó 

diagnosztikai analitikus alapszak / 
Képalkotó diagnosztikai analitika 
szakirány

l Egészségügyi szervező alapszak / 
Egészségturizmus szervező szakirány

l Ápolás és betegellátás alapszak / Gyógytornász 
szakirány

ELÉRHETŐSÉGEINK:  
Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar  

3515 Miskolc-Egyetemváros
Tel.: (46) 565-111, / 26-70. Fax: (46) 365-541

honlap: www.ek.uni-miskolc.hu, e-mail: rekefk@uni-miskolc.hu

Apróhirdetés
Selyemréti, I. emeleti, gázkonvek-
toros, erkélyes, zöldövezeti, 36 m2-es, 
3 szintes társasházban lévő ingatla-
nért kb. 10 m2-el nagyobb, belvárosi, 
I. emeleti, gázos lakást keresek, ráfi-
zetéssel. Tel.: 06-46/749-495, 06-
30/360-5502.
Hi-Sec és MEGA acél bizton sá gi aj-
tók már 54 900 Ft-tól, továbbá nyí-
lászárók (műanyag, fa, alumínium) 
cseréje óriási kedvezménnyel, tel-
jeskörű árnyékolástechnikával. Tel./
fax: 46/402-292, mobil: 30/336-5528, 
web: www.aluport.hupont.hu, be-
mutatóterem: Miskolc, Bükk áruház 
I. emelet. Nyitva: h–p: 9–14 óráig, sz: 
9–12 óráig.
A Miskolci Egyetem Szerszámgé-
pek Tanszékén, 2014. február 21-én 
CNC-gépkezelő, CNC-üzemi progra-
mozó és „Metrológia – méréstech-
nika a gépiparban” tanfolyam in-
dul. További információ a lajtos.ju@
uni-miskolc.hu címen kérhető.

l  BAjMóc – ZólyoM:  
március 22. – 5000 Ft 

l  REpTÉRláToGATáS  
ÉS SÉTAHAjóZáS A Dunán:   
április 12. – 4000 Ft

l  ZAKopAnÉ: április 5. – 7000 Ft
l  TuTAjoZáS A DunAjEcEn:   

május 3. – 7500 Ft
l  BETlÉR – DoBSInA: május 3. – 

3000 Ft
l  DREHER SöRGyáRTúRA ÉS  

FüRDőZÉS A SZÉcHEnyIBEn:  
június 14. – 4000 Ft

Cím: Miskolc, Arany János u. 19., fszt. 2. 
Tel.: 46/344-454

www.koruTAk.hu

EZ A Kupon 
1000 FT-oT ÉR! 

1 úTRA 1 FőnEK!

"

"
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fEbRuáR 8. | szombat
10.00–12.00 | Mesterkedő. Képzőmű

vészeti foglalkozás gyermekeknek. 
Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.

10.00 | Farsangi játszóház. A Herczeg 
Mária vezetésével természetes anya-
gokból készített munkákat a gyerme-
kek haza is vihetik. II. Rákóczi Ferenc 
könyvtár.

19.00 | Bereczki Zoltán és zenekara. 
Álomkép turné 2014. Művészetek Háza.

fEbRuáR 9. | VASáRnAp
10.30 | Gőgös Gúnár Gedeon. Miskolci 

Csodamalom Bábszínház.

fEbRuáR 10. | héTfő
19.00 | Szezonbérlet. Filharmónia. A Mis-

kolci Szimfonikus Zenekart Medvecz-
ky Ádám vezényli. Szólisták: Soós Gábor 
(hegedű), Stoll Péter (cselló), Soós Leven-
te (oboa), Nagy Albert (fagott). Műsoron: 
Beethoven: III. Leonora nyitány és Haydn: 
Sinfonia Concertante, valamint Mendels-
sohn: III. a-moll „Skót” szimfónia. Művé-
szetek Háza.

fEbRuáR 11. | kedd
17.00 | A kommunizmus áldozatai

nak emléknapja. Szakály Sándor 
történész, egyetemi tanár Magyar-
ország1944–1956 című előadása. Re-
formátus Egyházkerület Székházának 
nagyterme.

fEbRuáR 13. | CSüTöRTöK 
15.00 | Aktív időskor – Együtt a szép

korúak védelmében. Hoppa Sán-
dor rendőr őrnagy vendégelőadása. Nyi-
las Misi Ház.

15.00 | Tízeset. INTRO, foglalkozások, Pla-
kát, roncs kiállítás. A Herman Ottó Mú-
zeum – Miskolci Galéria, az INTRO Te-

hetséggondozó és Múzeumpedagógiai 
Program, a Spanyolnátha művészeti fo-
lyóirat és a Spanyolnátha Nemzetközi 
Mail Art Művésztelep Géczi János: Plakát, 
roncs című kiállításához kapcsolódóan 
kreatív foglalkozásokat tart középiskolás 
diákoknak. Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.

fEbRuáR 14. | pénTEK
17.00 | Az Esőkirály és a szépséges Jáz

minvirág. Vajang bábjáték-előadás a 
Dús Polett és társulata előadásában. Ba-
lázs Győző Református Líceum.

17.00 | Irodalmi fonó. Arcok eltűnőben. 
Szerkesztő: Fecske Csaba. Miskolci Galé-
ria, Feledy-ház.

fEbRuáR 15. | szombat
09.00 | Dús Polett előadása. A vajang sík-

báb technikájára épülő síkbábok készí-
téséről.

09.00 | Indonéz táncok, mozdulatok ok
tatása. Irda Risdiarti és Urbán Szibil-
la táncművész vezetésével. Balázs Győző 
Református Líceum.

09.00–17.00 | Síbörze. Ifjúsági Ház.
17.00–19.00 | Farsango Zoo. Miskolci Ál-

latkert és Kultúrpark.

fEbRuáR 16. | VASáRnAp
10.30 | Fülenagy, a kíváncsi kiselefánt. 

Miskolci Csodamalom Bábszínház.

KIáLLÍTáS
Keretek nélkül. Szilágyi Rudolf, Ma-

zsaroff-díjas festőművész kiállítása. Mis-
kolci Galéria, Rákóczi-ház.

Vektorok – írás egy jövendő őskopo
nyán. Komoróczky Tamás képzőművész 
kiállítása megtekinthető február 8-ig. 
Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.

Tízeset. Tízéves a Spanyolnátha művészeti 
folyóirat. Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.

február 10. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc 
Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 ProgramPont 18.30 
Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.17 Időjárásjelentés 19.20 
Sporthírek 19.23 ProgramPont 19.30 Magazin 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.17 
Időjárásjelentés 20.20 Sporthírek 20.23 ProgramPont 20.30–06.00 Képújság.

február 11. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Mis-
kolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 ProgramPont 
18.30 Sportpercek 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthí-
rek 19.23 ProgramPont 19.30 Sportközvetítés felvételről 21.00–06.00 Képújság.

február 12. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Mis-
kolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 ProgramPont 
18.30 Úton-útfélen 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sport-
hírek 19.23 ProgramPont 19.30 Magazin 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.17 Időjá-
rásjelentés 20.20 Sporthírek 20.23 ProgramPont 20.30 Magazin 22.35–06.00 
Képújság.

február 13. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 
Miskolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 Program-
Pont 18.30 Promenád, a Miskolc Televízió kulturális magazinja 19.00 Miskolc 
Ma (ism.) 19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthírek 19.23 ProgramPont 19.30 
Úton-útfélen 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.17 Időjárásjelentés 20.20 Sporthírek 
20.23 ProgramPont 20.30–06.00 Képújság.

február 14. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Mis-
kolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 ProgramPont 
18.30 Egészségpercek 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.17 Időjárásjelentés 19.20 
Sporthírek 19.23 ProgramPont 19.25 Magazin 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.17 
Időjárásjelentés 20.20 Sporthírek 20.23 ProgramPont 20.30–06.00 Képújság.

február 15. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 18.00 Mis-
kolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 
Miskolc Ma (ism.) 19.17 Időjárásjelentés 19.25 Sportpercek (ism.) 20.00 Miskolc 
Ma (ism.) 20.17 Időjárásjelentés 20.30–07.00 Képújság.

február 16. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 15.00 
Mérkőzés 18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 18.25 Promenád, kulturális maga-
zin 19.00 Krónika, hírösszefoglaló 19.25 Egészségpercek (ism.) 20.00 Krónika, 
hírösszefoglaló 20.25 Honvéd7 21.00 Film 21.45–07.00 Képújság. 

Vasárnap, 9-én minden 
szentmise után Balázs-ál-
dás lesz a templomokban. A 
minorita rendház ebédlőjé-
ben délután 4 órakor mocor-
gós szentmisét mutatnak be 
a kisgyermekes családoknak. 
Vasárnap és hétfőn a 18 órai 
szentmise keretében lesz felké-
szítés a betegek világnapjára, a 
betegek kenetének felvételére.

február 10-én, hétfőn este 
18.30 órai kezdettel tart előa-
dást a Kolping Akadémia 
keretében dr. Simkó Csaba, 
a Hospice főorvosa Emberi 
méltóság, emberi szenvedés 
címmel a Szent Anna Kol-
ping-házban a betegek világ-
napja alkalmából.

Katolikus tanítás minden-
kinek. A mindszenti plébá-
nia millenniumi termében 
folytatódik az előadássoro-
zat azok számára, akik meg 
akarnak ismerkedni Jézus 
Krisztus örök életet adó igéi-
vel. Február 12-én, szerdán 18 
órakor Ócsai Barnabás feren-
ces kistestvér tart előadást a 
keresztség szentségéről.

hARAng-hÍREKpROgRAMAjánLÓ

A Biogas-Miskolc Kft. (3527 Miskolc, József Attila u. 78.) a mis-
kolci szennyvíztisztító telepen nem veszélyes hulladékok hasznosí-
tását tervezi. A vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentáció 2014. 
február 24-ig megtekinthető az Észak-magyarországi Környezet-
védelmi és Természetvédelmi Felügyelőségen (Miskolc, Mindszent 
tér 4. sz.), Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 
Építési és Környezetvédelmi Hatósági Osztályán (Miskolc, Város-
ház tér 8. sz.) ügyfélfogadási időben, valamint  az emiktvf.zoldhato-
sag.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html internetes oldalon.

Kovács józsefné budai Mária önkormányzati kép-
viselő lakossági fogadóórát tart február 12-én 16 órá-
tól, a Hunyadi Mátyás Általános Iskolában.

Kovács László önkormányzati képviselő lakossági 
fogadóórát tart 2014. február 14-én, 17 órától, az Ady 
E. Művelődési Házban.

Varga László országgyűlési képviselő utcai fóru-
mokat tart Miskolcon az alábbi helyszíneken és idő-
pontokban: február 8-án 8.00–10.00 óráig a Vasgyári 
piac bejárata előtt, február 11-én 15.00–17.00 óráig a volt Cent-
rum Áruház előtt, február 14-én 13.00–17.00 óráig a Szinva te-
raszon, február 18-án és február 25-én 15.00–17.00 óráig a volt 
Centrum Áruház előtt.

KöZéRdEKŰ KöZLEMény

LAKOSSágI fOgAdÓÓRA

uTCAI fÓRuM

Indul a várostörténeti vetélkedő
Immáron hatodik alkalom-
mal hirdeti meg Fodor Zoltán 
önkormányzati képviselő a 
Miskolci Kommunikációs 
Nonprofit Kft.-vel közösen 
a várostörténeti vetélkedőt, 
általános és középiskolások 
számára. Idén emlékezünk 
Herman Ottó halálának 100. 
évfordulójára, így az idei ver-
seny kérdései döntően az ő és 
kortársai életéhez, munkássá-
gához kapcsolódnak. 

Az első forduló most is tíz hé-
ten át megjelenő, 13 + 1 találatos 
totóból áll. Az első kérdéssor a 
Miskolci Naplóban jelenik meg 
(lásd külön), a többi pedig sor-
ban, a Miskolci Napló portálján, 
a www.minap.hu-n. 

Iskolánként maximum öt csa-
pat, csapatonként három fővel 
nevezhet.

Az első kérdéssort az újságból 
kivágva, a többit pedig a webol-

dalról letöltve – és megfejtve – 
kell eljuttatni, névvel és címmel 
ellátva a Miskolci Napló szer-
kesztőségébe. Fontos, hogy elér-
hetőséget is írjanak a csapatok a 
megfejtésekre, ez lehet telefon-
szám vagy e-mail. A megfejté-
sekben nem lehet javítani, tehát 
ha valaki elrontotta, újra töltse 
le, csak egy darab bekarikázott 
megfejtés lehet a feladatoknál.

Az első 6-6 csapat jut be a 
döntőbe. Amennyiben a 10. hét 

után nem egyértelmű az első hat 
helyezett, mert több azonos, he-
lyes megfejtés született, akkor 
középdöntőre kerül sor. Erről a 
csapatok értesítve lesznek, ezért 
kell az elérhetőség. A helyes 
megfejtéseket a www.minap.hu 
weblapon teszik közzé, három 
hetes elcsúszással. Tehát amikor 
a 4. feladat kerül kiírásra, ak-
kor jelenik meg az 1. totó helyes 
megfejtése. Az első kérdéssor 
megfejtését 2014. február 22-én 
éjfélig, a többit pedig mindig az 
adott kérdéssor megjelenítését 
követő 14 napon belül kell eljut-
tatni a Miskolci Napló szerkesz-
tőségébe (3530 Miskolc, Kis-Hu-
nyad u. 9.) A döntőbe jutott 6-6 
csapat május hónapban dönt a 
sorrendről, valamennyi csapat 
értékes ajándékokban részesül. 
Az első 3-3 helyezett – a felkészí-
tő tanárral együtt – 8 napos, in-
gyenes üdülésen vehet részt, Ba-
latonmáriafürdőn. 

Várostörténeti Vetélkedő
általános és középiskolások számára

Miskolc 2014 l 1. forduló
1.  Ki nem volt tagja a Magyar Tudományos Akadémiának?
 a. Szendrey János b. Herman Ottó c. Lévay József

2. Mikor volt az első – a Magyar Tudósvilág meghívásával tartott – emlékünnepség Miskolcon Herman Ottó tiszteletére?
 a. 1934 b. 1935 c. 1940

3.  Meddig élt és dolgozott Herman Ottó a Pele-házban?
 a. 1889–1913 b. 1889–1903 c. 1900 –1913 

4. Ki volt Herman Ottó tanítványa?
 a. Fóriss Ferenc b. Marjalaki Kiss Lajos c. H. Szabó Béla

5.  Miskolcon született 1764-ben Vályi András, a jeles geográfus, író. Hol van elhelyezve emléktáblája?
 a. Dőry (Rákóczi) -ház udvarán b. Kis-Hunyad utcai egykori kollégium falán c. Herman Ottó Múzeum falán

6. Mikor készült Miskolc első városrendezési terve?
 a. 1878 b. 1888 c. 1898

7.  „A tudományban sem pajtást, sem urat nem ismerek. Ennél fogva csak olyan testületnek lehetek tagja, amelyben döntő szó a szakembe-
reké…” Kinek volt ez az életfilozófiája?

 a. Gálffy Ignác b. Kadic Ottokár c. Herman Ottó

8.  Milyen célból állították 1738-ban azt a fogadalmi oszlopot, amely „csupros kép” néven került a köztudatba?
 a. Elkerülte a várost egy pestisjárvány b. Ez jelezte Miskolc és Mindszent határát c.  A barokk korban ez természetes volt, mint 

köztéri szobor

9.  Az Avasi templomban látható az 1735 körül készült „fekete szék”. Honnan ered elnevezése?
 a. Miskolci Fekete Ambrus készítette   b. Szégyenpad volt, amire ki kellett ülni  c.  A tűzvészre emlékezve az asztalos céh fe-

ketére, gyászszínre festette

10.  Lévay József Borsod vármegye tiszteletbeli főjegyzője volt. Munkásságáért aranytollat (lúdtollat) adományoztak neki. Mikor történt ez?
 a. 1890 b. 1900 c. 1910

11.  Ügyvéd, színtársulati igazgató, levéltáros, fordító, aki versbe szedve írta meg a várostörténetet, „Miskolcznak a javai” címmel. Az Ava-
son temették el, sírköve napjainkig megmaradt. Ki ő?

 a. Miskolczi Simon János b. Miskolczy György c. Szrogh Sámuel

12. Melyik a leghíresebb karsztos barlang?
 a. Kutyabarlang b. Szelete-barlang c. Forrás-barlang

13.  Hol található a kőkorszaki kutatásban fontos szerepet kapott „Balla-barlang”?
 a. Bükkszentlászló b. Kishuta c. Répáshuta

13+1.  A napjainkban megjelenő Miskolci Kalendárium őse a Miskolci Nemzeti Kalendárium volt. A Városház téren működő nyomda 1812-
től jelentette meg ezt a kiadványt. Ki volt a nyomdász?

 a. Szigethy Mihály b. Wesselényi Lajos c. Kun Miklós

A MEGFEJTéSEKhEZ AJánloTT IroDAloM:
1. NyITOTT SZEMMEL HERMAN OTTó úTJAIN (FELFEDEZő FüZET FELSő TAGOZATOSOKNAK éS TANÁRAIKNAK)

2. HERMAN OTTó éS LILLAFüRED (1975-öS KIADÁS) 3. HERMAN OTTó öRöKSéGE (2006-OS KIADÁS)
4. MISKOLC íRÁSBAN éS KéPEKBEN (MÁSODIK éS HATODIK KIADÁS). 

A MEGolDáS, IllETVE A TöBBI KérDéSSor A MInAP.hu-n JElEnIK MEG!

I. Csabai disznótoros
Disznótoros mulatságra invitálják az 
érdeklődőket február 16-án, reg-
gel hét órától Hejőcsabára, a Gár-
donyi Géza Művelődési Házba.

A vendégeket hurkával, kolbásszal, 
tepertővel, toros káposztával várják. A korán 
kelők megkóstolhatják a „szúrópálinkát”, ré-
szesei lehetnek a hagymás vér elkészítésének, 
fogyasztásának, a zsír kisütésének. Kihelye-
zett sátrakban lehet majd enni, inni, kan-

delábereknél melegedni.  Zenés, szórakozta-
tó programokból sem lesz hiány. A fellépők 

között szerepel Eperjesi Erika, Kin-
cses Károly, az Illés emlékzenekar, a 
Gárdonyi Néptánc Együttes, a For-
tuna Divat- és Táncstúdió, valamint 

a Számadó Zenekar is. Nem hiányzik 
a műsorból a Vaga Banda Gólyalábasok 

télbúcsúztatója, valamint a miskolci Musi-
cal Műhely retro-koncertje sem. Az I. Csabai 
Disznótoros házigazdái Csöbör Katalin or-
szággyűlési képviselő és Gonda Géza önkor-
mányzati képviselő. 



Esti balesetek
Személyi sérüléses bal-

esetek történtek január 
29-én kora este a Megy-
gyesalja, majd a Vászonfe-
hérítő utcán is. A Meggyesalján egy Suzuki hajtott bele egy par-
koló Volvóba, a sofőrt kórházba szállították. A Vászonfehérítő 
utcában garázsban parkoló autójának nyomott neki egy nőt egy 
másik autó, a baleset sérültjét itt is kórházba vitték a mentők.

Vakolatomlás
Vakolat és tégla hullott alá február 3-án vasárnap délelőtt egy 

Kazinczy utcai épület homlokzatáról. Dojcsák Dávid megyei 
katasztrófavédelmi szóvivő elmondta, személyi sérülés nem 
történt, további intézkedésig a veszélyessé vált területet kordon-
nal zárták körül a tűzoltók.

Családi vita – 
súlyos testi sértés 

Január 29-én, este tíz óra 
körül Miskolc, Középszer 
utcájának egyik társasházi 

lakásában egy házaspár között úgy elmérgesedett egy vita, hogy 
a feleség egy konyhakéssel többször hason szúrta férjét. A 32 
éves F. Attiláné miskolci lakost a rendőrök elfogták, majd elő-
állították. Kihallgatása során részletes beismerő vallomást tett.

Tragédia a Győri kapuban
Öngyilkosság történt kedden délelőtt a Győri kapuban, egy 

nő lépcsőházi ablakból vetette magát a mélybe. Úgy tudjuk, az 
áldozat 56–60 év körüli volt, s a Győri kapu 39. sz. ház egyik 
magasan lévő – nyolcadik-kilencedik emeleti – lépcsőházi abla-
kából ugrott ki. A lakása viszont állítólag nem itt volt, hanem az 
Andor utcában. Azonnal szörnyethalt, a kiérkező mentők már 
nem tudtak rajta segíteni, az eset körülményeit vizsgálják. 

Titokzatos eltűnés Nyéken
Nyomtalanul eltűnt egy nyékládházi fiatal-

ember február 1-jén, reggel. Buzás Roland reg-
gel 9-kor barátnőjétől indult el édesanyjához 
a település nyéki oldaláról a ládi részre. Oda 
azonban már nem érkezett meg, azóta senki 
nem tud róla. Telefonján sem lehet elérni, szem-
tanúk, akik látták volna, egyelőre nincsenek. A rendőrség és a pol-
gárőrség is kereste, keresi, egyelőre eredménytelenül. Buzás Roland 
eltűnésekor sárga kabátot viselt, fekete nadrággal, barna bakancs-
csal, és egy sötétkék színű, Lottó márkájú táska volt nála. Aki látta, 
vagy bármit tud a tartózkodási helyéről, kérik, jelezze ezt a rendőr-
ségen, vagy hívja barátnőjét a 06-20/2222-600-as telefonszámon.

Az Ady Endre Kulturális és Szabadidő Központban te-
kinthették meg az érdeklődők az Arabesque Tánccsoport 
gálaműsorát múlt szombat délután. A színes, reprezenta-
tív rendezvényen a tánccsoport minden tagja, minden cso-
portja színpadra lépett, hogy bemutassa, mit tanult az el-
múlt fél évben, a legkisebbektől a felnőttekig.

12 Mozaik

Miskolci Állatkert

Újabb négyrészes rejtvényünkben a 
Miskolci Állatkert és Kultúrparkban 
megtekinthető állatok neveit rejtet-
tük el. Kérjük, a megfejtéseket együtt, 
legkésőbb március 6-án éjfélig jut-
tassák el a MIKOM Miskolci Kommu-

nikációs Nonprofit Kft. címére: 3525 
Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. vagy e-mail-
ben az info@mikom.hu címre. A helyes 
megfejtők között négy családi belé-
pőt sorsolunk ki a Miskolci Állatkert és 
Kultúrparkba. 

Február első két napján rendezték meg az Országos Szinkronkorcsolya Bajnokságot a Miskolci Jégcsarnokban. A versenyre 
tucatnyi magyar csapat jelentkezett, a Miskolci Jégvirág Korcsolya Klub több korosztályban is indított csapatot. Ahol elindul-
tak – advance novice, basic novice, valamint az ISU senior kategóriákban – mindenhol nyertek. Gulyás Erika, a miskolciak 
edzője elmondta, a Jégvirágok következő fellépése Milánóban lesz, ahol ugyanazon a színvonalon szeretnék előadni a kűrt, 
mint Miskolcon. Hosszú távon pedig a jövő évi, debreceni világbajnokságnak rendelnek alá mindent.            Fotó: F. KadErjÁK Cs.

HEti HoroszKóp
Kos (03. 21–04. 20.) Fordulatokban gazdag időszak következik 
az életében. Mikor már nem is számít rá, akkor jönnek a pozitív 
változások. Anyagi téren például ismét bebizonyosodik, hogy 

rendkívül jó ötletei vannak a pénzteremtésre, amihez társakat is talál.

Bika (04. 21–05. 21.) Hivatásában elismerik, mindenki tisztá-
ban van vele, hogy bármikor számíthatnak a hozzáértésére. Az 
Önre jellemző komolysággal hozza meg döntéseit, ezért ritkán éri 

csalódás. A napokban találkozhat valakivel, aki sokáig élete része lehet.

Ikrek (05. 22–06. 21.) Feszültsége levezetéséhez keressen vala-
milyen sportolási lehetőséget, ezáltal új ismeretségekre is szert 
tehet. Kommunikációján nem ártana javítani, némi kompromisz-

szumkészséggel mások véleménye is elfogadható lehet.

Rák (06. 22–07. 22.) Mostanában bátrabban belevág az új dol-
gokba. Munkájában meg is van az eredménye, szárnyaló kreativi-
tásának köszönhetően alkotó énje kiteljesedhet. Partnerének se-

gítségre van szüksége, Önhöz fordul érzelmi támaszért a nehéz időszakban.

Oroszlán (07. 23–08. 23.) Nem mindig jönnek össze a dolgok 
úgy, ahogy tervezzük. Ne csüggedjen, bárkivel megeshet, hogy 
rossz irányba indul el. A lényeg, hogy idejében tudjon korrigálni. 

Magánélete szerelmes hangulatban telik, kedvese igyekszik a kedvében járni.

Szűz (08. 24–09. 23.) Többször hangot ad meglehetősen kritikus 
véleményének a közeljövőben. Nem árt odafigyelni, nehogy meg-
bántson másokat. Társával is vitákba bonyolódhat különböző néze-

teik miatt. Pénzügyeire jobban figyeljen oda, nehogy meglepetés érje hó végén.

Mérleg (09. 24–10. 23.) Kellemetlen feladatokon kell túlesnie a héten, de 
alapvetően jó hangulatban telnek napjai. Munkájában sikeres és eredményes, 
de hivatása egyre több időt kíván Öntől, ezért el kell gondolkodnia jelenlegi 
párkapcsolatának fontosságán.

Skorpió (10. 24–11. 22.) Nem árt megfontoltnak lennie, ameny-
nyiben döntést kell hoznia a közeljövőben. Bár sokszor hallgat 
pusztán a megérzéseire, most nem árt, ha észérvekkel is alátá-

masztja elhatározását. Az idő nem Önnek kedvez, ne halogassa a választ.

Nyilas (11. 23–12. 21.) Minden energiáját a munkájára fordítja, és 
az alaposságának meg is van az eredménye. Az elismerések és a jól 
végzett munka öröme az, ami miatt Ön a megtestesült nyugalom 

mostanában. A belső béke otthonára is jellemző, családja keresi a társaságát.

Bak (12. 22–01. 20.) Hivatásában vetélytárs felbukkanására le-
het számítani. Nincs mitől tartania, hiszen az Ön komoly szaktu-
dásával nehéz versenyezni. Magánéletében is a mély érzelmek 

dominálnak, kedvese értékeli is a következő napok szerelmes hangulatát.

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Ismét mozgalmas napjai jönnek. Sze-
rencsére pontos időbeosztással minden feladatot sikerül megfe-
lelően megoldania. Partnere többnyire átengedi az irányítást, de 

magában már lázadozik az ellen, hogy minden az Ön akarata szerint legyen.

Halak (02. 20–03. 20.) Jókedvűen telnek a napjai, pedig még 
egy nehéz beszélgetésen kell átesnie, de Ön szokás szerint halo-
gatja a dolgot. Gondolja végig, mennyi energiát pazarol el feles-

legesen azzal, hogy nem intézi el azonnal azokat a teendőket, amiket lehetne.

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
F. KadErjÁK Csilla 
FElVétElE

Fotó: MoCsÁri l., 
F. KadErjÁK Cs. 

Szinkronkorcsolya-bajnokság

taroltaK 
a MisKolCiaK

Arabesque-gála
az Adyban
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